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RESUMO 

 

O estudo sobre a formulação da política de comércio exterior do Brasil, seus pressupostos e 

legitimação configura o elemento central para a compreensão das tensões e dos conflitos que 

podem surgir entre entes federados. Nessa perspectiva, procura-se verificar no presente trabalho 

quais seriam os instrumentos institucionais necessários para a adequada definição e o eventual 

aperfeiçoamento da política de comércio exterior do Brasil. O presente estudo começa pela 

apresentação do regime de competências fixado na Constituição para a formulação da política 

de comércio exterior e de considerações acerca dos principais conceitos envolvidos no estudo 

do federalismo e da paradiplomacia. Em seguida é apresentada uma análise dos acordos 

comerciais negociados pelo Brasil nos últimos trinta anos, sem evidências da participação 

formal dos estados e do Legislativo na sua formulação, sendo pouco eficazes e inexpressivos 

em termos econômicos. Diante desse quadro, desenvolve-se uma análise comparativa da 

experiência norte-americana na matéria, em virtude do modelo federativo semelhante ao 

brasileiro. Uma vez concluídas essas etapas de verificação da estrutura constitucional da 

formulação da política de comércio exterior do Brasil e dos EUA, considerou-se útil realizar 

entrevistas com alguns dos principais protagonistas do processo histórico de formulação de 

políticas de comércio exterior no Brasil. A conclusão a que se chega é que importa mais 

aperfeiçoar os processos de definição e justificação pelo Executivo dos acordos comerciais que 

pretende ver aprovados, e de avaliação e deliberação pelo Legislativo das premissas e dos 

objetivos econômicos e sociais envolvidos em cada negociação. 

 

Palavras-chave: Federalismo. Paradiplomacia. Política de Comércio Exterior. Acordos 

Comerciais. 
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ABSTRACT 

 

The study on the formulation of Brazil's foreign trade policy, its assumptions and legitimation, 

configures the central element for understanding the tensions and conflicts that may arise 

between federated entities. From this perspective, we seek to verify in the present work what 

would be the institutional instruments necessary for the proper definition and eventual 

improvement of Brazil's foreign trade policy. The present study begins by presenting the regime 

of competencies established in the Constitution for the formulation of foreign trade policy and 

considerations about the main concepts involved in the study of federalism and paradiplomacy. 

Following is an analysis of the trade agreements negotiated by Brazil in the last thirty years, 

without evidence of the formal participation of the states and the legislature in their formulation, 

being ineffective and inexpressive in economic terms. Given this situation, a comparative 

analysis of the U.S. experience in the subject is developed, due to the federative model similar 

to the Brazilian one. Once these steps of verifying the constitutional structure of Brazilian and 

U.S. foreign trade policy formulation have been completed, it was considered useful to conduct 

interviews with some of the key players in Brazil's historical foreign trade policymaking 

process. The conclusion is that it is important to improve the processes of definition and 

justification by the Executive branch of the trade agreements that it intends to see approved, 

and of evaluation and deliberation by the Legislative of the premises and economic and social 

objectives involved in each negotiation. 

 

Keywords: Federalism. Paradiplomacy. Brazil’s Foreign Trade Policy. Trade Agreements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos trinta anos — período em que o processo de globalização iniciado na década 

de 1950 atingiu o seu ápice mediante a enorme elevação do comércio entre (i) os EUA e os 

países da Ásia, em especial o Japão e os denominados tigres asiáticos; (ii) os EUA e o México, 

e entre estes e Canadá; e (iii) os países da Europa, por meio do processo político econômico 

que resultou na União Europeia —, o Brasil acabou não formalizando um só acordo com os 

principais protagonistas desse fenômeno internacional. 

Em razão das circunstâncias políticas e econômicas que definiram a sua economia no 

período, em que se observou apenas a parcial liberalização do comércio a partir do Governo 

Collor (1990-1992), o Brasil limitou os seus esforços de formação e participação em acordos 

comerciais internacionais à constituição do Mercosul (que também não foi capaz de formalizar 

acordos com qualquer desses blocos econômicos). 

Observando essa circunstância, e sem desconsiderar a importância dos problemas 

econômicos vivenciados pelo país no período (marcado fortemente por elevada inflação, 

desequilíbrio das contas públicas, desorganização do processo produtivo e desemprego), o 

presente trabalho, resumidamente, procura realizar diagnóstico da política de comércio exterior 

brasileira nos últimos trinta anos, compará-la com a situação dos EUA, em razão da forma 

federativa de organização do Estado (sobretudo na perspectiva de um federalismo cooperativo), 

e propor recomendações, em termos políticos e administrativos, com a finalidade de avançar na 

inserção internacional do Brasil. 

Realizado com o apoio do Instituto de Relações Governamentais (Irelgov), teve por base 

o Termo de Referência juntado a este trabalho como Anexo A, que visa estabelecer contornos 

ao estudo a ser realizado. 

Em termos concretos, o objetivo deste estudo é apresentar o regime de competências 

fixado na Constituição para a formulação da política de comércio exterior brasileira, com o fim 

de verificar quais seriam os instrumentos institucionais necessários para a definição e o eventual 

aperfeiçoamento das políticas de comércio exterior brasileiras e se seria necessária (ou 

conveniente) a criação de instância de discussão para a definição de diretrizes ou parâmetros 

para a celebração e aprovação de acordos comerciais. 

Como é sabido, os acordos comerciais internacionais abrangem ou perpassam temas os 

mais variados e complexos (como limites de tarifas, regime de concorrência, critérios e limites 

para atribuição de subsídios, regras de produção, fixação de standards, denominação de origem, 

regras de sustentabilidade, entre outros), que alcançam de forma muitas vezes assimétrica 
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diversos setores e agentes do mercado, e que trazem implicações múltiplas para os estados 

federados por consequência da sua implementação, realidade que talvez justificasse a definição 

prévia das bases mínimas pelas quais podem ou devem ser realizadas negociações comerciais 

e celebrados tais acordos. 

O estudo também se justifica em razão da circunstância de que os debates em torno dos 

reflexos para os estados das políticas nacionais definidas pela União têm-se voltado, no âmbito 

do Congresso Nacional, quase exclusivamente para a discussão de aspectos relacionados com 

questões fiscais, sem que se confira a mesma atenção a outros temas de igual relevância, como 

é o caso das matérias atinentes ao comércio exterior. 

Daí voltar-se o estudo para, de um lado, (i) verificar em que medida a formulação de 

políticas de comércio exterior pela União deve ser (ou seria desejável que fosse) acompanhada 

de algum processo prévio de participação dos entes federados, em específico, os estados por 

elas atingidos, e, de outro, (ii) identificar alternativas para o aperfeiçoamento do processo de 

compartilhamento de perspectivas e interesses entre a União e os estados relativamente a 

aspectos que envolvam formulação de políticas de comércio exterior, ante o fato de que a 

implementação de políticas de comércio exterior resulta na atribuição de deveres, 

responsabilidades, injunções e riscos para os Estados, que podem ver as suas atividades sociais, 

ambientais e econômicas alteradas de maneira substancial, sem que necessariamente venham a 

fruir benefícios em situação de igualdade no âmbito da Federação. 

Esse aspecto se justifica em razão da importância que atualmente assumem os 

pressupostos de realização do denominado federalismo cooperativo, a presumir a “colaboração 

e o apoio mútuo no desempenho de políticas públicas de interesse geral” (BRASIL, 2018a). 

Nessa perspectiva, este estudo procura, em suma, enfrentar (e, se possível, responder) a 

seguinte questão: para a definição de políticas de comércio exterior, devem os estados ser 

ouvidos previamente (ou contar com instâncias ou mecanismos de avaliação e discussão prévia) 

às negociações comerciais internacionais, a fim de deliberar sobre a conveniência e 

oportunidade da assunção de compromissos internacionais, em razão dos seus efeitos, ou basta, 

em termos materiais, a aprovação pelo Congresso Nacional do respectivo instrumento, tal como 

definido e celebrado pelo Presidente da República?  

Isso, sob o pressuposto (questionável, na prática) de que o correspondente procedimento 

envolveria um escrutínio pelo Poder Legislativo (em especial o Senado, cujo âmbito os 

interesses dos estados se fariam representar) dos atos do representante máximo do Poder 

Executivo da União relativamente à definição do conteúdo e dos termos de negociações de 

comércio exterior. 
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Em vista da natureza das matérias envolvidas com a questão que justifica o trabalho, ele 

foi dividido em cinco partes, além da introdução. 

A primeira (Capítulo 1) procura apresentar os fundamentos teóricos e os problemas 

centrais envolvidos com a forma federativa de organização do Estado (sobretudo na perspectiva 

de um federalismo cooperativo) e com as iniciativas que conformam o conceito de 

paradiplomacia, assim entendidas as formas de presença e atuação por parte de entes 

subnacionais, para a defesa dos seus interesses, perante a comunidade internacional, como 

meios de maior envolvimento dos estados nas questões relativas ao comércio exterior. 

A segunda parte (Capítulo 2) apresenta a forma de organização da República Federativa 

do Brasil e o regime de competências fixado na Constituição para a celebração de acordos 

internacionais e faz uma breve análise da situação observada no âmbito dos acordos comerciais 

internacionais adotados pelo Brasil nos últimos trinta anos. 

A terceira (Capítulo 3) se destina a discutir a experiência nesse campo dos Estados 

Unidos da América – EUA, que adotam forma federativa não muito distinta da brasileira, de 

forma a indicar algumas das soluções por eles adotadas com o fim de manter o equilíbrio 

político-econômico entre os estados membros da Federação. 

Na quarta parte (Capítulo 4), apresenta-se o resultado de entrevistas com alguns dos 

principais protagonistas do processo histórico de formulação da política de comércio exterior 

do Brasil no período estudado, com vistas a colher deles as opiniões que têm acerca da 

adequação e suficiência da distribuição de competências estabelecida na Constituição e das 

providências que poderiam ser adotadas para o aperfeiçoamento da política de comércio 

exterior nacional. 

Por fim, a última seção (Capítulo 5) apresenta as conclusões do trabalho e as 

recomendações para o aperfeiçoamento das relações entre a União e os estados na formulação 

de políticas de comércio exterior. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS: FEDERALISMO E PARADIPLOMACIA 

 

O objetivo deste capítulo é estabelecer a base teórica para a compreensão das formas e 

dos limites da representação, no âmbito das federações, dos interesses dos estados no processo 

de definição da política de comércio exterior do Brasil. 

Procura-se contextualizar o problema dentro da literatura especializada sobre 

federalismo e relações internacionais, inclusive no campo da paradiplomacia (as formas de 

presença e atuação dos entes subnacionais na defesa dos seus interesses perante a comunidade 

internacional, em particular nas questões relativas ao comércio exterior), ao pressuposto de que, 

por razões econômicas, nas palavras de Ivo Duchacek (1984, p. 30), a “presença dos estados no 

cenário internacional tornou-se uma realidade num mundo cada vez mais interdependente”.1 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

O estudo do federalismo configura o elemento central (verdadeiro requisito) para a 

compreensão das tensões e dos conflitos que podem surgir entre entes federados, ou entre eles 

e a União, em função da definição de políticas públicas pelo Estado nacional (a federação) que 

integram. 

Daí a importância da apresentação de considerações mínimas acerca da origem do 

fenômeno histórico a que correspondem as federações, da doutrina que se construiu em torno 

da ideia de federalismo e dos conceitos político-filosóficos que se mostram a ele aplicáveis, 

assim como das suas principais características e forma de evolução. 

Estudando a origem do Estado, Dalmo de Abreu Dallari (2018, p. 59) recorda que a 

designação Estado, significando situação permanente de convivência politicamente estruturada, 

aparece pela primeira vez em “O Príncipe”, de Maquiavel, de 1513. 

Com apoio nas concepções do filósofo italiano, anota o autor que os Estados podem ser 

classificados como unitários, quando dotados de um poder político central monolítico, ou como 

federais, nas situações em que se unem vários poderes autônomos sob um governo comum por 

meio de um pacto (DALLARI, 2018). 

Complementando tais conceitos, por assim dizer, clássicos, José Afonso da Silva (2010, 

p. 98-99) registra que: 

 

 
1  Tradução livre de: “Subnational presence on the international scene has become a fact of life in an 

interdependent world”. 



19 

O modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito 

de forma de Estado. Se existe unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, tem-

se Estado unitário. Se, ao contrário, o poder se reparte, se divide, no espaço territorial 

(divisão espacial de poderes), gerando uma multiplicidade de organizações 

governamentais, distribuídas regionalmente, encontramo-nos diante de uma forma de 

Estado composto, denominado Estado federal ou Federação de Estados. [destacado 

no original] 

 

A respeito, acrescenta o autor (SILVA, 2010, p. 99), citando exemplos, para fins de 

comparação entre Estados compostos e Estados unitários, que: 

 

A repartição regional de poderes autônomos constitui o cerne do conceito de Estado 

federal. Nisso é que ele se distingue de forma de Estado unitário (França, Chile, 

Uruguai, Paraguai e outros), que não possui senão um centro de poder que se estende 

por todo o território e sobre toda a população e controla todas as coletividades 

regionais e locais. É certo que o Estado unitário pode ser descentralizado e, 

geralmente, o é, mas essa descentralização, por ampla que seja, não é de tipo 

federativo, como nas federações, mas de tipo autárquico, gerando uma forma de 

autarquia territorial no máximo, e não uma autonomia político-constitucional, e nele 

as coletividades internas ficam na dependência do poder unitário, nacional e central. 

É certo, também, que, entre o Estado federal e o unitário, vem-se desenvolvendo outra 

forma de Estado: o Estado regional ou Estado autonômico (Itália, Espanha). 

[destacado no original] 

 

No âmbito da Filosofia Política, apesar de o conceito de “federação”, como estrutura de 

Estado, já ser encontrado nas ideias de Platão (em “A República” e nos “Diálogos”), a sua 

concepção atual tem raiz teórica (e se mostra indissociável, como se verá adiante) no 

pensamento de Montesquieu, sobretudo de sua Teoria da Separação dos Poderes, expressa na 

obra “O Espírito das Leis”, de 1748, obra que, como se sabe, influenciou o pensamento e as 

ações dos constituintes tidos como os pais da república norte-americana. 

Já o conceito de “federalismo”, de acordo com Carl J. Friedrich (1968, p. 12), foi 

desenvolvido pelo filósofo alemão Johannes Althusius, na obra “Politica Methodice Digesta et 

Exemplis Sacris et Profanis Illustrata”,2 de 1614: 

 

Nem Platão nem Aristóteles, nem diversos outros escritores políticos da antiguidade 

clássica desenvolveram o conceito de federalismo. As repetidas tentativas de 

federalismo que foram feitas para unir a Grécia contra a Macedônia e Roma falharam. 

Foi somente na Idade Média, com suas grandes ligas de cidades, que surgiram os 

primeiros vagos conceitos. Mas somente quando as confederações dos Suíços e 

Holandeses surgiram, um conceito encorpado de federalismo apareceu. Esse 

conceito foi formulado por Johannes Althusius (1562-1638), que, totalmente 

familiarizado com esses dois regimes federais, fez do vínculo de união 

(consociatio) uma das pedras fundamentais de seu pensamento político.3 [grifo 

 
2 Tradução do latim: “A política metodicamente concebida e ilustrada com exemplos sagrados e profanos”. 
3 Tradução livre de: “Neither Plato nor Aristotle, nor the many political writers following in their footsteps in 

classical antiquity, developed concept of federalism. The repeated attempts at federalism which were made to unite 

Greece against Macedonia and Rome failed. It was only in the Middle Ages, with its great city leagues, that the 

first vague hints at such a concept appeared. But not until the confederations of the Swiss and Dutch had come 

into being did a full-bodied concept of federalism make its appearance. This concept was formulated by Johannes 
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nosso] 

 

Na história recente, e como fenômeno sociológico, o Estado federal contemporâneo 

surge em 1787, segundo Dallari (2018, p. 251-254), com a Constituição dos Estados Unidos da 

América, cuja característica principal é a renúncia da soberania pelos estados (então 

confederados) em favor do “Estado Federal”, com a preservação por eles (os estados), no 

entanto, da sua autonomia política, ainda que de forma limitada. 

É possível constatar na obra desses autores e nos registros históricos correspondentes 

que o federalismo nasceu, em termos concretos, da necessidade de o Estado nacional (como 

poder central) contar com competências suficientes para manter a união e a coesão da 

pluralidade dos estados autônomos, 4  união e coesão de pluralidades essas que traduzem 

princípios gerais voltados a reforçar a ideia de preservação da autonomia, como enfatizado por 

Alexis de Tocqueville (1998, p. 52 et seq.). 

Cabe recordar, a propósito, que em 1776, quando as treze colônias britânicas da América 

assinaram a Declaração de Independência, cada uma delas passou a constituir, de forma isolada, 

um novo Estado, sendo que somente cinco anos mais tarde, em 1781, firmaram um pacto 

permanente confederativo, que adotou a denominação Os Estados Unidos da América (em cujo 

âmbito cada signatário preservou a sua soberania e a sua independência). 

Uma vez instalada e posta a operar a confederação, percebeu-se rapidamente, no 

entanto, que os laços que a estruturavam mostravam-se frágeis e, por isso mesmo, incapazes de 

impedir o surgimento de tensões e conflitos que acabam por prejudicar a ação conjunta dos 

estados confederados.5 

Foi por esse motivo que se realizou em 1787 a convenção que se encarregou de rever o 

pacto confederativo e que levou os estados a aderirem à federação que a partir dela se formou 

(DALLARI, 2018, p. 251-254). 

Importante salientar que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o poder central 

e os poderes subnacionais foi um dos temas mais discutidos durante a referida convenção, ao 

 
Althusius (1562-1638), who, fully conversant with both these federal regimes, made the bond of union 

(consociatio) one of the cornerstones of his political thought.” 
4 Segundo alguns autores, entre eles Ivo Duchacek (1970, p. 198), haveria uma correlação direta entre a dimensão 

do país e a conveniência do federalismo. Em favor desse entendimento, cita-se Thomas Jefferson, para quem, “Our 

country is too large to have all its affairs directed by a single government” (Thomas Jefferson para Gideon Granger 

em 1809). 
5 Earl H. Fry (2009, p. 299) registra, a propósito, que “The hallmarks of the new [US] constitution were scrapping 

the confederal system in favour of a federal system dividing authority between the national and state governments, 

a viable national government divided into three branches with separation of powers and checks and balances in 

place to ensure that no one branch would become predominant, and the establishment of a national economic 

system that frowned upon protectionism by the State and local jurisdictions.” 
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pressuposto de que a manutenção da harmonia entre a democracia e a república no âmbito do 

sistema federalista dependia (depende) de consenso e estabilidade e, por isso, da definição de 

funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, conforme defendido por Hamilton, 

Madison e Jay em trabalho incluído nos denominados “The Federalist Papers”, que serviu de 

base para a formação da Constituição dos EUA. 

Entre os artigos que compõem a referida coleção (obra seminal para a construção do 

federalismo norte-americano), mostra-se particularmente relevante para o presente estudo o 

ensaio de n. 10, em que James Madison (HAMILTON; MADISON; JAY, 2016, p. 37) analisa 

a repartição dos poderes e identifica o que refere como “feliz combinação no federalismo entre 

a república e a democracia, em cujo âmbito os interesses maiores e conjuntos são tratados pelo 

nacional, enquanto os locais e particulares, pelos estados”.6 

Por essa perspectiva, o federalismo deve ser compreendido como forma de organização 

do Estado nacional (não de governo), cuja particularidade está na organização descentralizada 

e na divisão constitucional de competências, para a manutenção de autonomia dos entes 

federativos e para o equilíbrio no exercício do poder (COOLEY, 1898, p. 52). 

Em linha com tal entendimento, Sebastião de Magalhães Lima (2016, p. 20) considera 

que o federalismo representa uma evolução social e se assenta na ideia de um acordo recíproco 

de complementaridade baseado em direitos e garantias mutuamente consideradas, no qual cada 

estado conserva a sua autonomia, mas renuncia à condição de Estado independente em 

benefício da “soberania coletiva”. 

Atento ao fenômeno de convivência de níveis diversos de autonomia que se identificam 

na federação, Morton Grodzins (1966, p. 8) sustenta que os governos local, estadual e nacional 

não atuam em esferas separadas, mas têm objetivos de políticas públicas inter-relacionados. Daí 

criticar o que considera a errônea representação da forma norte-americana de governo como 

um bolo de três camadas, sugerindo, alternativamente, a imagem de um bolo de mármore, 

composto por uma mistura inseparável de diferentes cores.  

Essa imagem, relacionada ao federalismo cooperativo, representaria melhor “a ideia de 

que o cidadão americano, ao observar o governo em ação, não conseguiria distinguir 

exatamente a função de cada esfera de governo, dado o grau de imbricamento que ocorre na 

produção de políticas públicas” (FRANZESE, 2010, p. 37). 

De acordo com Karl Loewenstein (1986, p. 362), ao longo da evolução do conceito de 

federalismo, passou-se da ideia original de existência de três campos de poder mutuamente 

 
6 Tradução livre de: “The federal constitution forms a happy combination in this respect; the great and aggregate 

interests being referred to the national, the local and particular to the state legislatures”. 
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exclusivos e limitadores (em que a União, os estados e os municípios teriam suas áreas 

exclusivas de autoridade), conhecido como federalismo de dimensão trilateral (marcado por 

nítida divisão de competências entre a União, os estados e os municípios), para um novo modelo 

federal baseado principalmente na cooperação, elemento considerado fundamental para o 

equilíbrio da e na federação. 

Como expressão da aceitação dessa teoria no direito brasileiro, vale mencionar trecho 

de voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, em julgamento realizado em 2016 pelo Supremo 

Tribunal Federal (BRASIL, 2016), a registrar que: 

 

Repartir competências compreende compatibilizar interesses para reforçar o 

federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa, rechaçando-se a 

centralização em um ou outro ente e corroborando para que o funcionamento 

harmônico das competências legislativas e executivas otimizem os fundamentos (art. 

1º) e objetivos (art. 3º) da Constituição da República.7 [grifo nosso] 

 

Apesar dessa presente confluência de entendimentos, é certo, no entanto, que, em termos 

históricos, a formação da federação nos EUA e no Brasil foi materialmente diversa.  

Enquanto nos EUA o federalismo surgiu pelo mecanismo da integração (dado que as 

ex-colônias britânicas se transformaram em Estados, adotaram constituições próprias, para 

somente depois se unirem na federação8). 

No Brasil o movimento se deu primeiro por processo de segregação do Império 

Português com a proclamação da República Federativa, em 1889, e a partir da formação do 

Estado unitário transitório (que reunia as províncias do Brasil pelo laço da federação), dois anos 

depois, quando da promulgação da Constituição de 1891, é que as antigas províncias foram 

transformadas em entes federados autônomos, em estados. 

Na dimensão teórica, contudo, a evolução do federalismo brasileiro parece indissociável 

do fenômeno observado nos EUA. Celso de Albuquerque Mello (2000, p. 281) observa, a 

 
7 Cabe registrar, contudo, que, em sentido em certa medida contrário a essa concepção, decisões do STF muitas 

vezes confirmam o papel predominante do governo federal nos assuntos externos (muito embora também deixem 

espaço para os estados conquistarem seu engajamento internacional). É o que refere Beatriz Horbach (2017) em 

trabalho preparado para revista eletrônica especializada, a registrar (tomando em conta o acórdão da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n. 4.060) que se revelaria “oportuno ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima 

facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, para que passe a prestigiar, como 

regra geral, as iniciativas regionais e locais, a menos que ofendam norma expressa e inequívoca da Constituição 

de 1988”. Afinal, a Constituição Federal assenta a cooperação entre os entes federados como forma de alcançar “o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (CF, art. 23, parágrafo único). 
8 Carl J. Friedrich (1968, p. 8) destaca, a propósito, que na evolução do federalismo norte-americano é possível 

observar que “The very vitality of American federalism is the result of its continuing adaptation to changing 

circumstances. Recently, it has been suggested — and supported with good arguments — that there are four stages 

in the evolution of American federalism: first, a marked ‘dualism’ which could be called ‘state mercantilism’ 

(1790-1860); second, a centralizing federalism (1860-1933); third, the New Deal’s ‘cooperative’ federalism 

extending until very recently; and fourth, the ‘creative’ federalism of the last few years. Patently, these dramatic 

changes serve to illustrate both the integrating and the differentiating potential of the federalizing process.” 
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propósito, que o direito constitucional dos EUA é o que mais tem exercido influência no Brasil 

desde 1889 (seguido pelo sistema francês). Nesse sentido, Luís Roberto Barroso (TIBURCIO; 

BARROSO, 2013, p. 8) anota que: 

 

A primeira Carta da República […], notoriamente influenciada pelo ainda 

efervescente modelo constitucional americano, consolidou as mudanças políticas do 

país. A nova ordem institucionalizou-se na Constituição de 24 de fevereiro 1891, que 

trouxe importantes transformações: a forma de governo, de monárquica passa a 

republicana; o sistema de governo, de parlamentar transforma-se em presidencial; a 

forma de Estado, de unitária converte-se em federal. 

 

A igualmente reconhecer a influência do modelo constitucional norte-americano, José 

Afonso da Silva (2010, p. 99) registra que: 

 

O federalismo, como expressão do Direito Constitucional, nasceu com a Constituição 

norte-americana de 1787. Baseia-se na união de coletividades políticas autônomas. 

Quando se fala em federalismo, em Direito Constitucional, quer-se referir a uma 

forma de Estado, denominada federação ou Estado federal, caracterizada pela união 

de coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucional, autonomia 

federativa. 

O Brasil, como vimos, assumiu a forma de Estado federal, em 1889, com a 

proclamação da República, o que foi mantido nas constituições posteriores, embora o 

federalismo da Constituição de 1967 e de sua Emenda 1/69 tenha sido apenas nominal. 

A Constituição de 1988 recebeu-a da evolução histórica do ordenamento jurídico. Ela 

não instituiu a federação. Manteve-a mediante a declaração, constante do art. 1º, que 

configura o Brasil como uma República Federativa. Vale afirmar que a forma do 

Estado brasileiro é a federal […]. [destacado no original] 

 

Teorizando acerca da forma federal de Estado, desenvolve o autor conceitos que 

parecem essenciais para a análise do problema que se procura enfrentar no presente trabalho 

(SILVA, 2010, p. 99-101): 

 

A federação consiste na união de coletividades regionais autônomas que a doutrina 

chama de Estados federados (nome adotado pela Constituição, cap. III do tít. III), 

Estados-membros ou simplesmente Estados (muito usado na Constituição). […] O 

cerne do conceito de Estado federal está na configuração de dois tipos de entidades: a 

União e as coletividades regionais autônomas (Estados federados). 

Estado federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público 

internacional. A União é a entidade federal formada pela reunião das partes 

componentes, constituindo pessoa jurídica de Direito Público interno, autônoma em 

relação aos Estados e a que cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado 

brasileiro. Os Estados-membros são entidades federativas componentes, dotadas de 

autonomia e também de personalidade jurídica de Direito Público interno. […] 

No Estado federal há que distinguir soberania e autonomia e seus respectivos 

titulares. Houve muita discussão sobre a natureza jurídica do Estado federal, mas, 

hoje, já está definido que o Estado federal, o todo, como pessoa reconhecida pelo 

Direito Internacional, é o único titular da soberania, considerada poder supremo 

consistente na capacidade de autodeterminação. Os Estados federados são titulares 

tão-só de autonomia, compreendida como governo próprio dentro do círculo de 

competências traçadas pela Constituição Federal. 

A autonomia federativa assenta-se em dois elementos básicos: (a) existência de 

órgãos governamentais próprios, isto é, que não dependam dos órgãos federais quanto 

à forma de seleção e investidura; (b) na posse de competências exclusivas, um 

mínimo, ao menos, que não seja ridiculamente reduzido. Esses pressupostos da 
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autonomia federativa estão configurados na Constituição (arts. 18 a 42). 

A repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o 

fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura estatal complexa, que 

apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo. É unitário, enquanto possui 

um único território que, embora dividido entre os Estados-membros, está submetido 

ao poder da União no exercício da competência federal, e ainda uma só população, 

formando um único corpo nacional, enquanto regida pela constituição e legislação 

federais. É federativo (associativo), enquanto cabe aos Estados-membros participar 

na formação da vontade dos órgãos federais (especialmente no Senado Federal, que 

se compõe de representantes dos Estados, art. 46 da Constituição, e também pela 

participação das Assembleias Legislativas estaduais no processo de formação das 

emendas constitucionais, art. 60, III) e enquanto lhes é conferida competência para 

dispor sobre as matérias que lhes reserva a Constituição Federal, com incidência nos 

respectivos territórios e populações. Com isso constituem-se no Estado federal duas 

esferas governamentais sobre a mesma população e o mesmo território: a da União e 

a de cada Estado-membro. No Brasil, ainda há a esfera governamental dos 

Municípios. Mas o Estado federal é considerado uma unidade nas relações 

internacionais. [destacado em itálico no original; grifo em negrito nosso] 

 

Fixados esses conceitos, importa verificar como se dá na Constituição de 1988 a 

distribuição de competências entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e 

entre os Poderes Executivo e o Legislativo federais para a celebração e aprovação de acordos 

internacionais. Esse o tema das duas próximas seções. 

 

2.2 A distribuição de competências na Constituição 

 

De acordo com o art. 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é 

formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal e constitui-se em 

Estado Democrático de Direito;9 seus fundamentos são a soberania, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Acrescenta o parágrafo único do mesmo artigo que todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

As competências de atuação e produção legislativas (privativas, comuns e concorrentes) 

reservadas à União, aos estados e aos municípios na Constituição de 1988 (não há alterações 

 
9 A respeito do conceito de “Estado Democrático de Direito”, Odete Medauar (1999, p. 24-25, grifo nosso) faz as 

seguintes considerações: “A partir da metade da década de 50 começa a surgir a preocupação com uma democracia 

mais completa, com a democracia que transpõe o limiar da eleição dos representantes políticos para expressar-se 

também no modo de tomada de decisões dos eleitos. Emergiu a ideia de que o valor da democracia depende 

também do modo pelo qual as decisões são tomadas e executadas. Verificou-se que havia, com frequência, 

grande distanciamento entre as concepções políticas de democracia vigentes num país e a maneira com que 

ocorriam as atuações da Administração; perante esta o indivíduo continuava a ser considerado um súdito, não 

como cidadão dotado de direitos. Passou a haver, então, uma pregação doutrinária em favor da democracia 

administrativa, que pode ser incluída na chamada democracia de funcionamento ou operacional. Em vários 

ordenamentos estrangeiros e também no brasileiro muitas normas e medidas vêm sendo implantadas para que a 

democracia administrativa se efetive. Isso porque, o caráter democrático de um Estado, declarado na Constituição, 

deve influir sobre o modo de atuação da Administração, para repercutir de maneira plena em todos os setores 

estatais.” [grifo nosso] 
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significativas nessa atribuição pelas Constituições anteriores) são as indicadas nos arts. 21 a 24, 

a disporem que: 

 

Art. 21. Compete à União: 

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais; 

II - declarar a guerra e celebrar a paz; 

III - assegurar a defesa nacional; 

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 

V - decretar o Estado de sítio, o Estado de defesa e a intervenção federal; 

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico; 

VII - emitir moeda; 

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza 

financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de 

seguros e de previdência privada; 

[…] 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; 

II - desapropriação; 

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

V - serviço postal; 

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 

VIII - comércio exterior e interestadual; 

[…] 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 

conservar o patrimônio público; 

[…] 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

II - orçamento; 

III - juntas comerciais; 

IV - custas dos serviços forenses; 

V - produção e consumo; 

[…] 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário. 
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O princípio geral que definiria essa repartição de competências seria, segundo José 

Afonso da Silva, o da predominância do interesse das entidades componentes do Estado federal. 

A respeito, registra (SILVA, 2010, p. 478): 

 

O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades 

componentes do Estado federal é o da predominância do interesse, segundo o qual 

à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, 

nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante 

interesse regional, e aos municípios concernem os assuntos de interesse local, tendo 

a Constituição vigente desprezado o velho conceito do peculiar interesse local que não 

lograra conceituação satisfatória em um século de vigência. 

Acontece que, no Estado moderno, se torna cada vez mais problemático discernir 

o que é interesse geral ou nacional do que seja interesse regional ou local. Muitas 

vezes, certos problemas não são de interesse rigorosamente nacional, por não afetarem 

a Nação como um todo, mas não são simplesmente particulares de um Estado, por 

abrangerem dois ou mais deles. Os problemas da Amazônia, os do polígono da seca, 

os do Vale do São Francisco e do Vale do Paraná-Uruguai, são exemplos que se citam 

na Federação brasileira. [destacado em itálico no original, grifo em negrito nosso] 

 

Relativamente à regulação de matérias de interesse geral, a atual Constituição instituiu 

competências para a União e os estados federados que não se sobrepõem: à União cabe 

estabelecer as normas gerais (art. 24, § 1º) e aos estados apenas suplementá-las (art. 24, § 2º). 

Ou seja, não é permitido contrariar ou substituir o que se mostra definido em norma geral, mas 

tão somente complementar o seu conteúdo (BRASIL, 2019c).  

A atribuição da União para legislar sobre normas gerais não exclui, no entanto, a função 

suplementar dos estados: não havendo lei federal sobre normas gerais, os estados passam a ter 

competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades (art. 24, § 3º). 

Analisando a repartição e as competências, “particularmente a competência concorrente, 

no Estado Federal brasileiro”, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1991, p. 124-126) faz as 

seguintes considerações em artigo clássico sobre o tema: 

 

Na organização de um Estado Federal, questão fundamental é a da repartição de 

competências entre os entes federativos. [...] 

Duas são as técnicas pelas quais se efetiva essa repartição, segundo revela o direito 

comparado. Uma, mais antiga, peculiar ao chamado "federalismo dualista", 

caracterizada como "repartição horizontal"; outra, própria do "federalismo 

cooperativo", dita "repartição vertical" de competências. 

A índole da primeira é a de separar, radicalmente, a competência dos entes federativos, 

por meio da atribuição a cada um deles de uma "área" própria, consistente em toda 

uma "matéria" (do geral ao particular ou específico), a ele privativa, a ele reservada, 

com exclusão absoluta da participação, no seu exercício, por parte de outro ente. Daí 

falar-se, a propósito de tais competências, em competências "privativas" ou 

"reservadas".  

A da segunda é a de dividir uma mesma "matéria", em diferentes níveis, entre diversos 

entes federativos. Assim, uma mesma "matéria" é atribuída concorrentemente a entes 

federativos diversos, sempre, porém, em níveis diferentes: a um atribui-se o 

estabelecimento de normas gerais; a outro, das normas particulares ou específicas. [...] 

É evidente que a técnica da repartição horizontal favorece a independência recíproca 

dos entes federativos entre si, enquanto a da repartição vertical leva, forçosamente, a 
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uma coordenação na atuação desses entes. Aí está a razão básica porque o federalismo 

"dualista", que enfatiza a separação entre os entes federativos, prefere a primeira, 

enquanto o federalismo "cooperativo", que encarece a colaboração entre os entes 

políticos de nível diverso, se inclina pela segunda.  

Entretanto, deve-se observar que mesmo no federalismo cooperativo não são todas as 

matérias que sofrem a repartição de tipo vertical; persistem, sempre, matérias 

reservadas, ou privativas, de determinado ente federativo, seja a União 

(principalmente), sejam os estados-membros.  

Assim é, no direito pátrio. A Constituição brasileira de 1988 adota, ao repartir 

competências entre a União, de um lado, os estados-membros e o Distrito Federal, de 

outro, ora a técnica da repartição horizontal, ora a técnica da repartição vertical.  

Com efeito, no art. 22 enuncia ela o campo da competência privativa da União. No 

art. 30, o da competência reservada dos municípios (que na atual Constituição são 

indiscutivelmente entes federativos). E no art. 25, § 19 determina, ainda que 

indiretamente, o campo da competência privativa dos estados: tudo aquilo que aos 

estados não for vedado pela Constituição. Ora, o que é vedado aos estados-membros 

forçosamente é o que é atribuído a outro ente federativo: União, ou município.  

No art. 24, a seu turno, a Constituição vigente enumera a competência concorrente, 

aquela que põe em comum à União, aos estados (e ao Distrito Federal, que no tocante 

a competências se equipara aos estados-membros da Federação).  

 

Alexandre de Moraes (2015, p. 318) resume, assim, a divisão de competências 

administrativas e legislativas fixadas na Constituição: 

 

O legislador constituinte, adotando o referido princípio [o da repartição de 

competências], estabeleceu quatro pontos básicos no regramento constitucional para 

a divisão de competências administrativas e legislativas:  

1. Reserva de campos específicos de competência administrativa e legislativa: União 

– Poderes enumerados (CF, arts. 21 e 22)  

Estados – Poderes remanescentes (CF, art. 25, § 1º)  

Município- Poderes enumerados (CF, art. 30)  

Distrito Federal – Estados + Municípios (CF, art. 32, § 1º)  

2. Possibilidade de delegação (CF, art. 22, parágrafo único) – Lei complementar 

federal poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 

de competência privativa da União 

3. Áreas comuns de atuação administrativa paralela (CF, art. 23)  

4. Áreas de atuação legislativa concorrentes (CF, art. 24). 

 

José Afonso da Silva (2010, p. 479) entende que a complexa estrutura de repartição de 

competências adotada pela Constituição de 1988 busca o que denomina de “equilíbrio 

federativo” assentado na “enumeração dos poderes da União”, com “poderes remanescentes 

para os estados” e “poderes indicativamente para os munícipios”, com a possibilidade de 

atuações paralelas (art. 23) e concorrentes (art. 24) para o estabelecimento de políticas públicas. 

Atenta ao fato de que políticas públicas verdadeiramente efetivas e legítimas somente 

são realizadas quando se mostram concretamente considerados e ponderados, de forma 

sistemática, os mais diversos desafios internos (da Administração Pública) e externos (do 

público-alvo e seus beneficiários) — desafios esses tornados conhecidos por meio de processos 

e procedimentos voltados à total transparência dos atos de gestão (RODOPOULOS, 2018) —, 

preocupou-se a Constituição Federal de 1988 com explicitar princípios que se revelam 

inegavelmente relacionados com a noção de formulação de políticas públicas, entre os quais os 
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da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (transparência) e eficiência, conceito 

que se desdobra nos de economicidade, eficácia e efetividade (arts. 37 e 70). 

Expressando entendimento que se mostra importante para o presente estudo, Celso 

Antônio Bandeira de Mello (1999, p. 58-59) registra que o princípio da legalidade traduz “o 

princípio capital do regime jurídico-administrativo”. Para o autor (BANDEIRA DE MELLO, 

1999, p. 58-59): 

 

Com efeito, enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado é da essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade juridicamente 

organizada com fins políticos, o princípio da legalidade é o específico do Estado de 

Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá a identidade própria. Por isso 

mesmo é o princípio basilar do regime jurídico-administrativo, já que o Direito 

Administrativo (pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de 

Direito: é uma consequência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É em suma: 

a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na 

conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade 

sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei. 

Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o sentido profundo 

cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução jurídica de um propósito político: o 

de submeter os exercentes do poder em concreto — o administrativo — a um quadro 

normativo que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se 

através da norma legal, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei editada, pois pelo 

Poder Legislativo — que é o colégio representativo de todas as tendências (inclusive 

minoritárias) do corpo social —, garantir que a atuação do Executivo nada mais seja 

senão a concretização desta vontade geral. [destacado em itálico no original; grifo em 

negrito nosso] 

 

Assentada, assim, a ideia de que a Administração “só pode ser exercida na conformidade 

da lei”, cumpre verificar como a Constituição disciplina o processo de celebração de acordo 

internacionais. 

 

2.3 As competências fixadas na Constituição de 1988 para a celebração de acordos 

internacionais 

 

Dispõe o art. 2º da Constituição que “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

Fixa o art. 76 que “O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, 

auxiliado pelos Ministros de Estado”, a ele competindo, em caráter privativo, as matérias 

enunciadas no art. 84, entre as quais “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos a referendo do Congresso Nacional” (inciso VIII).10 

 
10 Fixando os princípios que devem reger as relações internacionais da República, dispõe o art. 4º da Constituição: 

“Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - 

independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-
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No que se refere à política comercial externa, a Carta de 1988 consagrou que compete 

de forma exclusiva ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional 

(art. 49, I, grifo nosso), enquanto é atribuição privativa do Presidente da República celebrar 

tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional (art. 84, 

inciso VIII).11  

Ao Poder Executivo cabe, portanto, a iniciativa da celebração de tratados, ficando a 

análise final de sua adequação e conveniência a cargo do Poder Legislativo, o que explicita a 

adoção, pelo constituinte, de mecanismo de checks and balances voltado a garantir a harmonia 

e independência entre os poderes. 

A competência privativa do Presidente da República para celebrar tratados é 

expressamente prevista na Constituição e alinha-se à prática internacional prevista na 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,12 que outorga tal prerrogativa ao Chefe de 

Estado.13 

Esse arranjo de competências não configura inovação da Constituição de 1988, como se 

pode ver a seguir. 

 

 

 

 

 
intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio 

ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de 

asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social 

e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.” 
11 Sobre a distinção entre competência exclusiva e competência privativa, ensina Silva (2010, p. 480) que a 

competência privativa pode ser delegada a outro ente federativo, ao passo que a competência exclusiva não permite 

a delegação de competência. 
12 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 26 de maio de 1969, art. 7, 2, a. 
13 No nível da Administração Federal, cabe recordar que, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 9.683, de 9 de 

janeiro de 2019, compete ao Ministério das Relações Exteriores, entre outras atribuições, assistir o Presidente da 

República nas relações com Estados estrangeiros e organizações internacionais; participar de negociações 

internacionais comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais, em articulação com os demais órgãos 

competentes; e promover o comércio exterior, os investimentos e a competitividade internacional do País, em 

coordenação com as políticas governamentais de comércio exterior. Além de representar o Estado brasileiro em 

organismos e reuniões internacionais, nas matérias de sua responsabilidade.    

A teor do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, no entanto, a definição das políticas de comércio exterior 

configura atribuição do Ministério da Economia, competindo, em específico, à Secretaria de Comércio Exterior 

formular propostas de diretrizes, implementar e coordenar políticas e programas de comércio exterior e à Câmara 

de Comércio Exterior propor estratégias de inserção internacional do Brasil (nos termos do Decreto nº 10.044, de 

4 de outubro de 2019, a Câmara de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, tem por objetivo a formulação, 

a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e de atividades relativas ao comércio exterior).  
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2.4 O tratamento conferido pelas constituições brasileiras à política externa 

 

A Carta Imperial de 23 de março de 1824 previa no art. 102, relativo à competência do 

Poder Executivo, que a ele incumbia “Dirigir as negociações políticas com as nações 

estrangeiras” (item 7º). 

Já a Constituição republicana de 1891 ampliou esse poder, ao estabelecer competência 

em caráter privativo ao Presidente da República (art. 48), para “manter as relações com os 

estados estrangeiros” (item 14) e “entabular negociações internacionais, celebrar ajustes, 

convenções e tratados, sempre ad referendum do Congresso” (item 16).14 

Na Constituição de 1891, as atribuições exclusivas da União ficavam restritas a decretar 

impostos sobre a importação; direitos de entrada, saída e estadia de navios; taxas de selo, dos 

correios e telégrafos federais; instituir bancos; e criar e manter alfândegas. Aos estados cabia 

todo e qualquer poder ou direito que não fosse vedado nas cláusulas expressas. 

No que respeita à formulação da política externa brasileira, a Constituição de 1891 

assegurava ao Congresso Nacional a competência privativa para regular o comércio 

internacional (grifo nosso), disposição que foi alterada pela Emenda Constitucional de 1926, 

que conferiu ao Congresso a atribuição de legislar sobre o comércio exterior (art. 34, item 5, 

grifo nosso) e decidir definitivamente sobre os tratados e convenções com as nações 

estrangeiras (art. 34, item 12, grifo nosso).  

Ao Presidente da República cabia privativamente, como visto, estabelecer negociações 

internacionais e celebrar tratados, sempre ad referendum do Congresso (CF 1891, art. 48, 

item 16, grifo nosso). 

Convém notar que essa redação, com alguma variação, tem-se repetido em todas as 

Constituições brasileiras, até a contemporânea, de 1988. 

Esse cenário de federalismo descentralizado desaparece apenas com o sistema de 

competências preconizado pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 

1934.15 16 

 
14 De acordo com Aristides Milton, magistrado e historiador brasileiro, a expressão “ad referendum” implicaria na 

Constituição da época “a ideia de dois poderes desiguais, tendo um deles necessidade do outro para completar 

qualquer ato válido” (MILTON, Aristides A. A Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898, 

apud MEDEIROS, 1995, p. 117). 
15 Ricardo Lewandowski (1994, p. 19-21) observa que, a partir da Grande Depressão nos EUA, com a intervenção 

do governo central nas esferas econômico e social, o federalismo dual norte-americano, baseado na igualdade entre 

a União e os estados, foi convertido para o federalismo cooperativo, no qual se registra um compartilhamento de 

competências dos diferentes níveis governamentais, com amplo predomínio da União, o que claramente refletiu 

na Constituição do Brasil de 1934. 
16 Percebe-se também nos Anais da Assembleia Nacional Constituinte 1933-1934 que a Constituição alemã foi 

constantemente invocada como modelo (BRASIL, 1933). 
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Relativamente à condução da política externa, a Constituição de 1934 transfere do 

Congresso para a União a competência exclusiva para legislar sobre o comércio exterior (art. 

5º, XIX, alínea “i”, grifo nosso). É mantida, no entanto, a competência exclusiva do Poder 

Legislativo para resolver definitivamente sobre tratados e convenções com as nações 

estrangeiras, celebrados pelo Presidente da República (art. 40, alínea “a”, grifo nosso). 

A Constituição de 1934 estabelecia competir privativamente ao Presidente da República 

celebrar tratados e convenções internacionais, sob condição de referendo do Poder 

Legislativo (art. 56, § 6º, grifo nosso), assim como compete ao Senado Federal colaborar com 

a Câmara dos Deputados na elaboração de leis sobre comércio internacional (art. 91, I, alínea 

“g”). 

Mello (2000, p. 287) afirma que, sob a Constituição de 1934, a aprovação legislativa 

dos tratados cabia à Câmara dos Deputados, desempenhando o Senado um papel de “mero 

colaborador”. 

Em maior ou menor extensão, até a Constituição de 1937, é possível afirmar a existência 

de um compartilhamento e uma coparticipação da União, por meio do Presidente da República, 

e do Congresso Nacional na definição da política externa brasileira, realidade que foi depois 

radicalmente alterada por ela.  

De fato, diversamente das Constituições de 1891 e 1934, que foram decretadas por 

representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleias constituintes para organizar um 

regime livre e democrático, a Constituição de 1937 foi decretada pelo Presidente da República 

em um regime absolutamente autoritário, cujo objetivo maior foi o fortalecimento do Chefe de 

Estado, autoridade suprema do Estado, responsável pela direção de toda a política interna e 

externa do país (art. 73). 

A Constituição autoritária do Estado Novo de 1937 mantém a competência privativa da 

União para celebrar tratados e convenções internacionais (art. 15, I, grifo nosso) e legislar 

sobre comércio exterior (art. 16, VII, grifo nosso). Também define que terá início no Conselho 

Federal17 a discussão e votação dos projetos de lei sobre tratados e comércio internacionais (art. 

54, alíneas “a” e “b”). 

Nela, igualmente compete ao Presidente da República, de forma privativa, celebrar 

convenções e tratados internacionais, ad referendum do Poder Legislativo18  (art. 74, “d”), 

porém com a prerrogativa de poder determinar que entrem provisoriamente em execução, antes 

 
17 Compõe o Parlamento Federal (CF 1937, art. 38). 
18  O Poder Legislativo é exercido pelo Parlamento Nacional com a colaboração do Conselho da Economia 

Nacional e do Presidente da República (CF 1937, art. 38). 
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mesmo de aprovados pelo Parlamento, os tratados ou convenções internacionais, se a isto o 

aconselhassem os interesses do país (art. 74, alínea “n”). 

Após o fim do Estado Novo, as Constituições de 1946 e de 1967/1969 não inovaram 

substancialmente com relação às anteriores no que se refere aos tratados internacionais. O que 

se observa é que há um retorno às linhas gerais de política externa dispostas no texto 

constitucional de 1934. 

A Tabela 1, que segue, procura colocar os dispositivos de cada Constituição da 

República de forma a que se possa ter uma visão geral e comparar a evolução das atribuições 

constitucionais em matéria de política externa: 

 

Tabela 1 ― Evolução histórica das atribuições em matéria de política externa 

 DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

CONSTITUIÇÃO CONGRESSO UNIÃO 
PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 

1891 

Legislar sobre o 

comércio exterior e 

resolver definitivamente 

sobre os tratados e 

convenções com as 

nações estrangeiras. 

 

Entabular negociações 

internacionais, celebrar 

ajustes, convenções e 

tratados, sempre ad 

referendum do 

Congresso. 

1934 

Resolver 

definitivamente sobre 

tratados e convenções 

com as nações 

estrangeiras, celebrados 

pelo Presidente da 

República. 

Legislar sobre comércio 

exterior. 

Celebrar convenções e 

tratados internacionais, 

ad referendum do 

Poder Legislativo. 

1937 

Terá início no Conselho 

Federal a discussão e 

votação dos projetos de 

lei sobre tratados e 

convenções 

internacionais; e 

comércio internacional. 

Legislar sobre comércio 

exterior e celebrar 

tratados e convenções 

internacionais. 

Celebrar convenções e 

tratados internacionais, 

ad referendum do 

Poder Legislativo. 

1946 

Resolver 

definitivamente sobre 

tratados e convenções 

celebradas com os 

Estados estrangeiros 

pelo Presidente da 

República 

Manter relações com os 

Estados estrangeiros e 

com eles celebrar 

tratados e convenções; e 

legislar sobre comércio 

exterior. 

Celebrar tratados e 

convenções 

internacionais ad 

referendum do 

Congresso Nacional. 
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 DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

CONSTITUIÇÃO CONGRESSO UNIÃO 
PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 

1967 

Resolver 

definitivamente sobre os 

tratados celebrados pelo 

Presidente da República 

Manter relações com 

Estados estrangeiros e 

com eles celebrar 

tratados e convenções; 

participar de 

organizações 

internacionais; e legislar 

sobre comércio exterior. 

Celebrar tratados, 

convenções e atos 

internacionais, ad 

referendum do 

Congresso Nacional. 

1988 

Resolver 

definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos 

internacionais que 

acarretem encargos ou 

compromissos gravosos 

ao patrimônio nacional. 

Legislar sobre comércio 

exterior. 

Celebrar tratados, 

convenções e atos 

internacionais, sujeitos 

ad referendum do 

Congresso Nacional. 

Fonte: Portal da Legislação (BRASIL, [s.d.]) 

 

De um modo geral, a Tabela 1, acima, indica que, com exceção da Constituição 

autoritária de 1937, a política externa  brasileira sempre manteve a mesma linha, consistente no 

regime de os tratados internacionais serem firmados pelo Presidente da República sob reserva 

de ratificação do Congresso Nacional, circunstância que explicita o fato de um Poder não reunir 

competência para assumir obrigações em nome do Estado brasileiro sem a concordância do 

outro. 

A intenção dos constituintes, ao reproduzir no texto constitucional de 1988 norma que 

tradicionalmente esteve presente, com pequenas variações de redação, em todas as constituições 

republicanas do Brasil, parece ser, portanto, a de conservar a participação plena do parlamento 

brasileiro na assunção de compromissos internacionais pelo Estado. 

 

2.5 Celebração de tratados: divergências doutrinárias 

 

Como visto nas seções anteriores, a República Federativa do Brasil somente pode 

vincular-se a tratado internacional por processo que contemple a coparticipação dos Poderes 

Executivo e Legislativo.19 

 
19 Vale recordar, no entanto, importante observação de Luís Roberto Barroso (TIBURCIO; BARROSO, 2013, p. 

132) acerca da vinculação dos tratados internacionais, no sentido de que “As normas de direito internacional 

obrigam o Estado brasileiro como um todo: vinculam a todos os que formam, em ‘união indissolúvel’, a República 

Federativa do Brasil, a pessoa jurídica de direito internacional em cujo nome foram aceitas, ou seja, a União (ente 

federativo central), Estados-membros, Distrito Federal e Municípios (entes federativos locais) […] vinculando 

todos os Poderes e esferas da Federação na medida das suas competências constitucionais”. 
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Relativamente ao conceito e alcance da expressão tratado internacional, convém 

registrar que a Carta de 1988 incorre no mesmo equívoco de redação das Constituições 

anteriores, no tocante à falta de simetria na definição das competências dos Poderes Legislativo 

e Executivo: enquanto o art. 49, inciso I, fala em tratados e acordos, o art. 84, inciso VIII, 

refere tratados e convenções (disposições que deveriam formar um conjunto harmônico e por 

isso deveriam ter redação semelhante, o que não ocorre, como se vê). 

Afonso Arinos de Melo Franco (1957, p. 266), comentando essa imprecisão 

terminológica ao tempo da Constituição de 1946, observa que: 

 

A Constituição brasileira, ao falar em tratados e convenções internacionais, empregou 

duas palavras para exprimir o mesmo objeto jurídico, o que é de má técnica 

constitucional. O que é mais grave, porém, é que não ficaria excluída a hipótese de se 

entender que outros atos internacionais que não viessem rotulados como convenções 

ou tratados ficariam dispensados da fiscalização do Legislativo. 

 

Seja como for, Mello (2000, p. 270) chama a atenção para o fato de que o “conceito de 

tratado é sempre dado de modo muito amplo e, em consequência, sem muita precisão, tendo 

em vista a multiplicidade de instrumentos internacionais que têm surgido”.20 

Adicionalmente, o art. 84, inciso VIII, da Constituição determina que todos os tratados 

devem ser submetidos a referendo do Congresso Nacional; porém, a redação do art. 49, inciso 

I, induz a leitura de que somente os tratados que acarretem “encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional” deveriam ser submetidos à aprovação parlamentar. 

Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade (2004, p. 514-515): 

 

A frase em destaque, de formulação um tanto vaga ou imprecisa, foi acrescentada à 

redação do referido artigo constante do primeiro substitutivo da Comissão de 

Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, através de emenda do Deputado 

Otavio Elísio (PMDB-MG). Acolhida com Parecer favorável do relator, tal emenda 

visava, segundo sua justificativa, modificar especificamente a situação de aprovação 

dos compromissos de endividamento externo do país, até então não sujeitos à 

aprovação legislativa. [destacado no original] 

 

Por sua vez, Mello (2000, p. 293) constata na redação do texto constitucional de 1988 

um “erro grave” de terminologia, em que o primeiro dispositivo (art. 49, inciso I) dispensaria 

de aprovação legislativa os tratados que não fossem gravosos ao patrimônio nacional, enquanto 

que o segundo (art. 84, inciso VIII) exigiria submeter ao exame do Congresso Nacional todos 

os tratados. Reflete o autor também sobre a dificuldade de interpretação, em casos concretos, 

 
20 Importante o registro de que, para os fins da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, “Tratado 

significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer 

conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação 

específica” (art. 2º, item 1, alínea “a”, grifo nosso). 
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de termos como “patrimônio nacional” 21  e “gravoso”, complementando que predomina o 

entendimento tradicional de que todos os tratados devem ser submetidos à aprovação do 

Congresso Nacional. 

A potencial incompatibilidade entre os artigos 49, inciso I, e 84, inciso VIII, conduz a 

duas linhas de interpretação acerca das normas constitucionais relativas à competência para 

celebrar tratados: (i) a que considera que a Constituição de 1988 exige a aprovação do 

Congresso para todos os acordos internacionais, e (ii) a que se manifesta pela legitimidade da 

celebração de determinados acordos internacionais unicamente pelo Poder Executivo, sem 

aprovação do Congresso Nacional (MEDEIROS, 1995). 

A esse respeito, Cachapuz de Medeiros (1995), consultor jurídico do Ministério das 

Relações Exteriores de 1998 a 2016, cita que a corrente de juristas constitucionalistas que 

defendem a primeira interpretação é formada por Haroldo Valladão, Cretella Júnior, Oscar Dias 

Corrêa, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Pinto Ferreira e Luís Ivani de Amorim Araújo. 

Enquanto a segunda linha é adotada por internacionalistas, como Hildebrando Accioly, 

Francisco Rezek, José Sette Câmara e Antonio Augusto Cançado Trindade. 

No entendimento do autor (MEDEIROS, 1995, p. 397): “[…] a conclusão só pode ser 

que o legislador constituinte desejou estabelecer a obrigatoriedade do assentimento do 

Congresso para tratados internacionais, dando ênfase para aqueles que acarretem encargos, 

gravames, ônus financeiros, para o patrimônio nacional.” 

Cachapuz de Medeiros (1995, p. 122) recorda, ainda a propósito, que: 

 

[…] o próprio Rio-Branco, intérprete máximo do pensamento do Itamaraty, enquanto 

titular da pasta das Relações Exteriores de 1902 a 1912, frisou que o exame de todos 

os Acordos Internacionais pelo Poder Legislativo é obrigatório na República 

brasileira. Demonstrou, outrossim, estar bem cônscio da necessidade de consignar nos 

tratados concluídos com Países cujos sistemas constitucionais admitem que acordos 

derivados de convenções já aceitas e promulgadas fiquem dispensados da aprovação 

do Parlamento ou Estados que conferem a faculdade de celebrar tratados só ao 

Executivo, que, no Brasil, a aprovação de tais compromissos pelo Congresso Nacional 

é indispensável. 

 

No mesmo sentido, vale o registro, aqui, de que, para Tarciso Dal Maso Jardim (2010, 

p. 2), consultor legislativo do Senado Federal na área de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 

 

Há certa tendência de constitucionalistas reivindicarem a aprovação de todos os 

tratados, em razão de tradição iniciada por comentaristas da Constituição de 1891, 

sobretudo João Barbalho Uchôa Cavalcanti, e de internacionalistas admitirem acordos 

executivos. Entre os internacionalistas, é conhecido o debate entre Haroldo Valladão, 

que defendia a posição de submeter todos os acordos ao Legislativo, e Hildebrando 

Accioly, que admitia os acordos em forma simplificada feitos pelo Executivo. 

 

 
21 Para Mello (2000, p. 293) é um “conceito juridicamente indeterminado”. 
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Além dessa controvérsia, outra questão relevante que sempre se põe diz respeito a saber 

se o Legislativo pode alterar, ou não, o conteúdo do tratado celebrado pelo Executivo 

durante o processo de referendo. 

Para alguns autores, o Congresso Nacional não pode alterar o conteúdo dos acordos 

internacionais celebrados pelo Presidente da República, devendo apenas aceitar ou reprovar o 

ato na íntegra. Outros, porém, entendem que não há qualquer impedimento à participação do 

Legislativo na redação do texto definitivo do acordo. 

Na linha da primeira perspectiva, Clóvis Bevilaqua (1939, p. 18), escrevendo sobre a 

Constituição de 1891, afirma que o “Congresso aprova ou rejeita o tratado; não lhe cabe o 

direito de emendá-lo ou de aprová-lo somente em parte”. 

Da mesma forma, Cançado Trindade (2004, p. 465) afirma que as modificações 

introduzidas pelo Congresso forçariam a formalização de um novo acordo, que incluísse a 

sugestão ou emenda do Legislativo, razão por que considera que “ao Congresso Nacional 

escapa competência para promover alterações ou introduzir ressalvas no texto de um acordo já 

negociado, no decreto legislativo para a sua aprovação”. 

Para Vicente Marotta Rangel (2008, p. 90-91), à época consultor jurídico do Ministério 

das Relações Exteriores, “a questão da admissibilidade de emendas não pode nem deve ser 

equacionada em tese, pois ela depende do exame da natureza e espécie do tratado, assim como 

das estipulações deste tratado a que as emendas se refiram”. 

Dal Maso Jardim (2010, p. 1) avalia que a expressão “resolver definitivamente” tem 

sido entendida de forma distinta, ora com enfoque para a função de aprovar ou não 

integralmente os tratados, ora para a “posição de ampliação da função parlamentar nas relações 

internacionais, em movimento democrático, que admite ao Congresso Nacional elaborar 

ressalvas”. 

De toda a forma, a tese de que o Congresso estaria sujeito à única e exclusiva alternativa 

de anuir ou rejeitar os atos internacionais que lhe são submetidos parece não prosperar no 

âmbito do Poder Legislativo. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, ao 

apreciar a Consulta n. 4/2004, sobre os limites e os efeitos jurídicos do poder de emendar do 

Congresso Nacional ao referendar tratados internacionais celebrados pelo Presidente da 

República, manifestou decisão unânime em que admite emendas aditivas, supressivas e 
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modificativas ao projeto de decreto legislativo, cuja formulação visará à aprovação 

condicionada e, portanto, parcial, do ato internacional.22  

Para a Comissão, nas palavras do Deputado Jose Thomaz Nono, o “Congresso Nacional, 

no exercício de seu poder-dever, expresso no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, poderá 

aprovar, ainda que parcialmente, ou com condicionantes, tratado, acordo, convenção ou 

qualquer outro compromisso internacional, sobre o qual deva se pronunciar” (BRASIL, 1993). 

Seguindo uma abordagem diferente, Maria Regina Soares de Lima e Fabiano Santos 

(1998) expressam que a atitude do Congresso brasileiro em matéria comercial tem sido não 

apenas delegar poderes ao Executivo para assuntos de política de comércio exterior, como 

simplesmente abdicar de sua autoridade na matéria, em espécie de comportamento que se 

costuma denominar silêncio eloquente do legislador. 

 

2.6 O papel dos estados na política de comércio exterior: paradiplomacia 

 

A despeito da ordinária reserva de competência para o Chefe do Poder Executivo da 

atribuição de celebrar tratados, convenções e atos internacionais em nome do Estado nacional, 

o certo é que se observa na experiência internacional que unidades subnacionais integrantes de 

federações têm-se mostrado cada vez mais ativamente engajadas em assuntos internacionais, 

em especial com temas de promoção comercial e atração de investimentos externos. 

Além das agências de atração de investimentos conhecidas internacionalmente por IPAs 

(investment promotion agencies), existem as organizações de promoção comercial 

denominadas TPOs (trade promotion organizations). 

Segundo o Banco Mundial (THE WORLD BANK, [s.d.]), a relação direta entre IPA e 

TPO é que a promoção de investimentos desempenha um papel fundamental na atração de 

investimento estrangeiro direto e, portanto, na melhoria da competitividade das exportações dos 

países em desenvolvimento, fornecendo capital, tecnologia e conhecimento para acesso a 

mercados internacionais. 

Segundo a World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA, organização 

internacional que atua como fórum para agências de promoção de investimento,23 no Brasil 

existem apenas quatro agências subnacionais de promoção de investimentos: (i) a Agência de 

Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, conhecida como INDI 

 
22 Aprovado em 09 de dezembro de 2004, por unanimidade, o Parecer do Relator Dep. Aloysio Nunes Ferreira 

(PAR 1 CCJC). 
23 Fundada em 1995 pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. 
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(MINAS GERAIS, [s.d.]); (ii) a Agência Paraná de Desenvolvimento – APD (PARANÁ, 

[s.d.]); (iii) a Rio Negócios, que é a agência oficial de promoção de investimentos do estado do 

Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, [s.d.]); e (iv) a Investe São Paulo, Agência Paulista de 

Promoção de Investimentos e Competitividade (SÃO PAULO, [s.d.]). 

No Brasil, não parece impróprio afirmar que o maior protagonismo tem sido da Investe 

São Paulo, que recentemente (em agosto de 2019) inaugurou um escritório comercial em 

Shangai (GOVERNO, 2019), com a finalidade de facilitar a promoção do comércio, atração de 

investimentos e o intercâmbio em educação, inovação e tecnologia.24 

Vale enfatizar, também, que São Paulo responde por cerca de 34% da produção 

nacional, conforme dados da Pesquisa Industrial Regional, divulgada pelo IBGE. 

Pelos dados de comércio exterior (Tabela 2) fica evidente o protagonismo e a relevância 

do estado de São Paulo na balança comercial brasileira. 

 

Tabela 2 ― Corrente comercial (em US$ FOB milhões): principais estados do Brasil 

ESTADO 2018 2017 2016 

São Paulo 113.437 105.894 97.947 

Rio de Janeiro 54.302 32.785 29.714 

Minas Gerais 33.346 32.687 28.471 

Paraná 32.272 29.595 26.261 

Rio Grande do Sul 32.318 27.703 24.877 

Santa Catarina 24.741 21.090 17.946 

Mato Grosso 17.996 16.124 13.765 

Bahia 16.817 15.262 12.940 

Pará 16.742 15.450 11.614 

Espírito Santo 13.874 12.642 10.226 

Fonte: Ministério da Economia 

 
24 Ver também TAVARES, 2016. 



39 

Gráfico 1 ― Importações brasileiras em 2018 (em valor US$) 

 
Fonte: Ministério da Economia 

 

Gráfico 2 ― Exportações brasileiras em 2018 (em valor US$) 

 
Fonte: Ministério da Economia 

 

Em trabalho sobre a atividade internacional dos estados e municípios brasileiros, Tullo 

Vigevani (2006, p. 130) chama atenção para o fato de que: 

 

Em virtude da relevância que as unidades subnacionais estão adquirindo no tocante à 

presença internacional, no caso brasileiro podemos preliminarmente afirmar que elas 

podem ser vistas como novos atores. Ainda que não tenham autonomia para negociar, 

assinar acordos ou se fazer representar, tais funções se mantêm como atributos 

específicos do Estado nacional. Assim, estados e municípios permanecem não sendo 

sujeitos do direito internacional público. Apesar disso, de facto, não de jure, 

participam de modalidades de cooperação internacional, estabelecem ou buscam 
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acordos de cunho econômico e cultural, de modo formal ou informal. 

 

Por sua vez, nos EUA há 55 agências estaduais de promoção de comércio internacional 

(IACC, 2012). E, além disso, 40 estados norte-americanos investem em overseas offices 

(CASSEY, 2014). 

Além disso, o U.S. Commercial Service, braço de promoção comercial do Departamento 

de Comércio dos EUA, tem escritórios em 75 países, com a finalidade de auxiliar empresas 

norte-americanas a exportar. Somente no Brasil funcionam 5 escritórios do U.S. Commercial 

Service. 

Vários autores demonstram a recente evolução dos estados (enquanto unidades 

subnacionais) ao se tornarem atores econômicos globais, internacionalizando suas estratégias 

de desenvolvimento econômico por meio de missões comerciais e escritórios de representação 

no exterior, a fim de atrair novos investimentos e assistir empresas exportadoras (KINCAID, 

1999; KLINE, 1984; MCMILLAN, 2012). 

Em geral, os governos subnacionais se relacionam com outros países por meio de 

protocolos de cooperação e se voltam para a atração de investimento estrangeiro, a promoção 

das exportações, o incentivo à inovação, a melhoria do ambiente de negócio e os intercâmbios 

culturais. 

Claramente essa mudança cultural nas relações comerciais internacionais indica que 

“[...] o aumento dramático nas transações internacionais nas últimas décadas, conhecido como 

globalização, levou os estados a se tornarem players, mesmo que menores, no cenário 

internacional”25 (MICHELMANN, 2009, p. 3). 

A globalização e a regionalização parecem ser as principais forças motrizes do mundo 

moderno que moldam significativamente o desenvolvimento das agendas políticas, econômicas 

e culturais nos níveis subnacionais (GLENNON; SLOANE, 2016, p. 35-45). 

Diversos instrumentos importantes do envolvimento subnacional na globalização 

econômica podem ser observados, podendo ser citados: (i) o envio de missões comerciais ao 

exterior; (ii) as viagens de governadores ao exterior, com o objetivo específico de promover 

interesses estaduais; (iii) a recepção de dignitários estrangeiros e representantes comerciais para 

o mesmo fim; (iv) a participação em feiras e exposições de comércio e investimento no exterior; 

(v) as campanhas promocionais em mídia estrangeira; e (vi) as diversas operações importantes 

 
25 Tradução livre de: “[…] the dramatic increase in international transactions in recent decades, commonly 

referred to as globalization, has prompted constituent units to become players, even if minor players, on the 

international stage.” 
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com olhos dirigidos para o exterior, principalmente a realização de lobby na capital nacional, 

sobretudo nos departamentos de comércio (DUCHACEK, 1984, p. 13-14). 

A razão parece simples: é preciso redesenhar processos e instituições para aproveitar as 

novas oportunidades que aparecem no cenário internacional (DUCHACEK, 1987), ante o fato 

de que, conforme registra Klaus Schwab (2019, p. 112), “estamos vivendo a Quarta Revolução 

Industrial (4IR), na qual empresas, economias, sociedades e políticas estão sendo 

fundamentalmente transformadas”.26 

Uma condição que parecia imutável (de os governos nacionais serem os únicos atores 

em assuntos internacionais) converteu-se, pois, em debate acadêmico nas últimas décadas, 

podendo ser mencionado, a respeito, o trabalho dos pesquisadores Robert Keohane e Joseph 

Nye (1971), que, no início dos anos 1970, estiveram entre os primeiros a analisar as relações 

transnacionais entre atores não estatais como as multinacionais, abrindo, com o seu trabalho, 

novas discussões sobre atividades internacionais dos governos e autoridades subnacionais. 

O estudo do papel dos governos subnacionais em relações internacionais só ganhou 

força, no entanto, no início dos anos 1990, ao se reconhecer que outros níveis de governo além 

do correspondente à administração central de um Estado soberano também são cruciais, razão 

de se ter voltado a atenção para também se discutirem os interesses, as competências e as 

complexas interações entre os governos subnacionais e outros Estados. 

Isso se dá porque, muitas vezes, os estados subnacionais são atores globais relevantes, 

razão por que a literatura de relações internacionais reconhece atualmente que uma visão do 

Estado-nação como um ator monolítico não transmite mais a extensão total da tomada de 

decisão política, especialmente nos sistemas federais quando se trata de política comercial 

externa (DUCHACEK, 1987). 

É nesse contexto que surgem as iniciativas compreendidas na ideia de paradiplomacia, 

conceito teórico amplamente utilizado para estudar o envolvimento de governos subnacionais 

em relações internacionais, por meio do estabelecimento de contatos permanentes ou ad hoc 

com entidades estrangeiras, públicas ou privadas, com o objetivo de fomentar temas sociais, 

econômicos ou culturais, bem como qualquer outra dimensão externa de suas competências 

constitucionais (CORNAGO, 1999). 

Aguirre (1999, p. 185) recorda que o neologismo “paradiplomacia” surgiu de forma 

bastante empírica no campo da análise política comparada dos estados federados, 

 
26  Tradução livre de: “we are living through the Fourth Industrial Revolution (4IR) in which businesses, 

economies, societies, and politics are being fundamentally transformed.” 
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especificamente na literatura norte-americana sobre new federalism e os desafios dos entes 

federativos nas atividades internacionais. 

Duchacek (1987) e Panayotis Soldatos (1990) foram dois dos primeiros autores a tentar 

organizar o campo da paradiplomacia e ordenar as primeiras classificações da influência 

governamental subnacional sobre a forma e o conteúdo da política externa. 

Duchacek (1987, p. 6, grifo nosso) descreve três formas essenciais de influência 

subnacional sobre a condução da política externa nacional: 

 

(1) Influenciar (na decisão) as relações externas dentro dos espaços e segundo os 

meios estabelecidos pelo pacto federativo (atuação federativa cooperativa no âmbito 

interno); 

(2) Estabelecer cooperação transfronteiriça entre governos estaduais de diferentes 

países; e 

(3) Estabelecer e manter contatos diretos com centros externos de poder (iniciativas 

voltadas para a ampliação da presença comercial direta do ente federado em outros 

países).27 

 

Por sua vez, John Kincaid (1999, p. 122-127) enfatiza que os interesses de 

desenvolvimento econômico dos estados em assuntos internacionais, tais como atividades 

promocionais para ampliar o comércio, atrair investimento estrangeiro e promover o turismo, 

são as características que mais se destacam na paradiplomacia. 

Da mesma forma, o cientista político Alexander Kuznetsov (2015, p. 50-99) identifica 

onze dimensões nas quais foram conduzidas pesquisas em paradiplomacia, e a maior parte da 

literatura se concentra em como governos subnacionais podem promover seu desenvolvimento 

econômico baseado no comércio internacional. 

Aguirre (1999, p. 198-205) vai mais além, ao afirmar que o mais importante da análise 

geral desse fenômeno não é discutir o envolvimento internacional dos governos subnacionais 

simplesmente. A questão principal seria articular um discurso crítico sobre o federalismo, 

enfatizando os mais recentes desafios enfrentados pelo new federalism e as respectivas 

consequências diplomáticas em matéria de relacionamento externo. 

Quanto à terminologia, os especialistas sobre a matéria adotam uma infinidade de nomes 

para o engajamento internacional dos governos subnacionais na política externa.  

Além do vocábulo “paradiplomacia” (SOLDATOS, 1990; ALDECOA; KEATING, 

1999; KUZNETSOV, 2015), foram propostos os de “diplomacia de multicamada” (HOCKING, 

1993), “diplomacia regional” (CRIEKEMANS, 2010), “multi-level governance” (HOOGHE, 

 
27 Tradução livre de: “(1) Influencing external relations from within; (2) Transborder regional cooperation 

between peripheral governments; and (3) Establishing and maintaining direct contacts with external centers of 

power.” 
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1996), “microdiplomacia” (DUCHACEK, 1984) e “pós-diplomacia” (AGUIRRE, 1999), entre 

outros. 

Paradiplomacia tornou-se, no entanto, o termo mais usado. 

Duchacek (1984) esclarece, a propósito, que inicialmente utilizou o termo 

“microdiplomacia” de forma coloquial; entretanto, como poderia adquirir um sentido 

depreciativo, acabou por aceitar o termo “paradiplomacia” do Professor Panayotis Soldatos. A 

razão para tanto é que o prefixo “para-” exprimiria com maior precisão o que é paralelo a, 

muitas vezes coordenado com ou complementar à diplomacia do Estado nacional (AGUIRRE, 

1999, p. 206; KUZNETSOV, 2015, p. 27). 

A paradiplomacia não representa, portanto, o mesmo que a diplomacia nacional 

convencional. Trata-se de um marco conceitual baseado na constatação de que as relações 

interdependentes em múltiplas dimensões governamentais moldam o ambiente político, 

comercial e econômico global, em mais de uma esfera de organização política. Uma separação 

entre questões econômicas domésticas e internacionais já não é possível para os governos 

estaduais (KEATING, 1999). 

De forma semelhante, Hocking (1993, p. 2-3) observa que a distinção tradicional entre 

política interna e externa está se tornando mais difícil de sustentar. Nesse sentido, o que era 

considerado tradicionalmente como um fenômeno da política internacional, a diplomacia 

assume uma dimensão interna, fortemente comprovada pelas negociações comerciais. 

Basta ver que nos EUA alguns governadores se autodeclaram “novos embaixadores” da 

nação, e lideram temas relacionados com o comércio internacional, para com isso impulsionar 

em bilhões as atividades econômicas, segundo a National Governors Association (NGA, [s.d.]). 

No Brasil, em 1995, o então Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Luiz Felipe 

Lampreia, perante a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados (BRASIL, 

1995), cunhou a expressão “diplomacia federativa” em pronunciamento nos seguintes termos: 

 

É também diretriz do Presidente Fernando Henrique que a essa vertente da diplomacia 

pública, da diplomacia de interação, se some outra vertente igualmente fundamental 

em função do nosso sistema político, que é a diplomacia federativa. Os Estados e 

mesmo os municípios têm crescentemente uma agenda internacional que se soma à 

agenda externa da União, responsável em primeira instância pelas relações exteriores 

do país. 

Essa nova e dinâmica dimensão da nossa diplomacia requer um esforço permanente 

de diálogo, de troca de informação e de consultas […], de forma que haja maior 

coordenação e a maior harmonia possível nos diversos níveis do relacionamento 

internacional do Brasil. 

 

Pondera Manoela Miklos (2011), no entanto, que a diplomacia federativa foi concebida 

a partir da a percepção de que a inserção internacional subnacional poderia representar ameaça 
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à política nacional externa, e ser utilizada como ferramenta política para coordenar e controlar 

a ação de unidades subnacionais brasileiras no exterior. 

Gilberto Rodrigues (2006, p. 8) destaca, a propósito, que há diferença, no caso 

brasileiro, entre as expressões “política externa federativa” e “diplomacia federativa”, pois “esta 

reflete a perspectiva do governo federal, enquanto aquela reflete a perspectiva autônoma dos 

governos subnacionais”.  

A pesquisa a respeito reconhece ainda que pode haver diferentes modos de 

envolvimento dos estados com atores federais e internacionais. Os governos subnacionais 

podem buscar alianças com o governo federal ou com atores estrangeiros e, portanto, têm 

múltiplas camadas para representar seus interesses internamente e no exterior. Ao fazê-lo, eles 

podem agir de acordo ou ir contra o governo central (CRIEKEMANS, 2010; SOLDATOS, 

1990). 

O surgimento de governos subnacionais como atores internacionais pode ser 

caracterizado, até o momento, como federalismo cooperativo dualista, em que o governo federal 

tem sido em grande parte tolerante e benevolentemente cooperativo, não interferindo de 

maneira aberta com as iniciativas estaduais, nem se esforçando para ajudar, e há relativamente 

pouco conflito entre a União e os estados nessa matéria (KINCAID, 1999, p. 132). O principal 

desafio é continuar desempenhando funções de forma apropriada, coordenada e cooperativa, 

conforme registra Duchacek (1987, p. 18): 

 

O que quer que a teoria constitucional possa sugerir como resposta ou conselho, as 

práticas atuais dos estados (federal components) tornaram-se simplesmente realidade 

na era da interdependência, o que não transformou o globo em uma aldeia global, mas 

em centenas, senão milhares, de aldeias (nacionais e subnacionais) com paredes 

perfuradas. E temos que lidar com os interesses e iniciativas internacionais dos 

estados, sejam quais forem nossas preferências conceituais.28 

 

Em síntese, com o objetivo de analisar a natureza, a extensão, as circunstâncias e as 

limitações dos estados na participação da formulação da política comercial externa brasileira, 

este estudo procurou fixar os fundamentos teóricos utilizando duas premissas: o federalismo e 

a paradiplomacia. O federalismo por desenhar a distribuição de competências para formulação 

de políticas públicas no Brasil; e a paradiplomacia por representar a alternativa pragmática que 

 
28 Tradução livre de: “Whatever the constitutional theory may suggest as an answer or advice, the current practices 

of the federal components have become simply facts or life in the era of interdependence, which has not 

transformed the globe into one global village but into hundreds if not thousands or national and subnational 

villages with perforated walls. And we have to deal with their international interests and initiatives whatever our 

conceptual preferences may be.” 
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se observa no mundo para a participação dos entes subnacionais além da estrutura formal de 

organização do Estado. 
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3 CELEBRAÇÃO DE ACORDOS COMERCIAIS INTERNACIONAIS NO BRASIL 

 

No capítulo anterior, procurou-se fixar as ideias centrais (os fundamentos teóricos) que 

definem a perspectiva adotada no presente trabalho (consistentes, basicamente, nas ideias de 

federalismo cooperativo e de paradiplomacia) para analisar a natureza, a extensão, as 

circunstâncias e as limitações da participação dos estados na formulação da política comercial 

externa brasileira. 

Neste capítulo 2, pretende-se investigar os eventos considerados mais importantes na 

política de comércio exterior adotada pelo Brasil no período entre 1985 e 2018,29 analisando, 

em concreto, as suas principais características e dificuldades, para delas extrair os aspectos que 

possam indicar vulnerabilidades e deficiências, sejam relativas à definição das prioridades e 

dos objetivos centrais de cada acordo ou tentativa de acordo comercial, sejam atinentes ao 

processo de negociação, aprovação, implementação e avaliação de resultados.30 

A finalidade é construir um quadro de fatos e circunstâncias que possa ser comparado 

com o atinente à experiência norte-americana (tratada no capítulo seguinte), com o fim de 

identificar providências que se mostrem aptas ao aperfeiçoamento dos procedimentos 

envolvidos na definição da política de comércio exterior e na condução das correspondentes 

negociações, consideradas não só na dimensão das contrapartes dos eventuais acordos, como 

também daqueles que serão por eles afetados. 

 

3.1 Acordos comerciais firmados pelo Brasil: aspectos gerais 

 

Os acordos comerciais firmados pelo Brasil, isoladamente ou em conjunto com o 

Mercosul, podem ser assim resumidos, em ordem cronológica: 

 
29  Adotou-se esse corte de tempo em razão do contexto político que resultou na promulgação da última 

Constituição brasileira, que sedimentou o processo de reequilíbrio e independência dos poderes políticos no âmbito 

da República Federativa do Brasil. 
30 As informações referentes às linhas gerais dos acordos comerciais internacionais firmados pelo Brasil foram 

obtidas mediante pesquisas nos arquivos do Departamento de Negociações Internacionais, compostos e mantidos 

de forma primorosa, no passado, pela então Diretora de Negociações Internacionais da Secretaria de Comércio 

Exterior, do antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Sra. Rosária Costa 

Baptista. 
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Tabela 3 ― Principais acordos comerciais do Brasil 

Parceiro comercial 
Ano da assinatura do 

Acordo 
Em vigor desde 

Argentina (ACE 14) 1990 1991 

Mercosul (ACE18) 1991 1992 

Chile (ACE 35) 1996 1996 

Bolívia (ACE 36) 1996 1997 

Guiana 2001 2001 

Trinidad e Tobago 2001 2002 

México (ACE 53) 2002 2002 

México (ACE 54) * 2002 2003 

México (ACE 55) 2002 2002 

Comunidade Andina (ACE 59) 2003 2005 

Índia 2004 2009 

Peru (ACE 58) 2005 2005 

Cuba (ACE 62) 2006 2007 

Israel 2007 2009 

SACU 2009 2016 

Egito 2010 2017 

SGPC (Rodada SP) 2010 - 

Palestina 2011 - 

Venezuela (ACE 69) 2012 2014 

Colômbia (ACE 72) ** 2017 2017 

Fonte: Elaboração própria (a partir de informações do Departamento de Negociações Internacionais, do então 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) 

* Considerado “acordo guarda-chuva” para os acordos bilaterais firmados entre os países do Mercosul e o México, 

para o Acordo Automotivo entre o Mercosul e o México (ACE55) e para futuros acordos. 

** Sem referendo do Congresso Nacional. 

 

Sobre o processo de negociação e implementação desses acordos, cabem as 

considerações que seguem, apresentadas por conjunto de contrapartes comerciais. 

 

3.1.1 Os primeiros passos para a abertura comercial: a formação do Mercosul 

 

O processo de convergência econômica entre o Brasil e a Argentina, observado a partir 

de 1985, pode ser considerado como o primeiro passo para a inserção comercial internacional 

do Brasil. Ele pode ser caracterizado sobretudo pelos seguintes eventos: 

▪ a subscrição da Declaração de Iguaçu, em 1985, pelos Presidentes Raúl Alfonsín, da 

Argentina, e José Sarney, do Brasil, com o intuito de “incentivar a cooperação 

econômica e comercial e diversificar o intercâmbio bilateral e com terceiros mercados”; 



48 

▪ o estabelecimento do Programa de Integração e Cooperação Econômica – PICE, em 

1986; e 

▪ a celebração do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre o Governo 

do Brasil e o Governo da Argentina em 1988, e dos compromissos dele decorrentes. 

Foi nesse contexto de consolidação do processo de integração econômica entre os dois 

países (verdadeiro marco para a integração econômica da América Latina) que, em um período 

de grande abertura de mercado nas duas economias, os Presidentes Fernando Collor e Carlos 

Menem ampliaram, em julho de 1990, de forma concreta, o processo de integração, mediante a 

pactuação da Ata de Buenos Aires, voltada à criação de um mercado comum a partir de 1995. 

Em agosto de 1990, durante reunião realizada em Brasília, representantes da Argentina, 

do Brasil, do Chile e do Uruguai afirmaram, em Comunicado Conjunto, o interesse de promover 

a aceleração do processo de criação de um mercado comum entre os países. Objetivamente, no 

entanto, somente o Uruguai formalizou seu interesse em participar de forma plena do processo 

de integração, enquanto o Chile se manteve como observador disposto a firmar acordos 

paralelos. O Paraguai foi em seguida convidado a aderir, o que efetivamente veio a ocorrer. 

Poucos meses depois (em dezembro de 1990), foi anunciado o Acordo de 

Complementação Econômica n. 14, entre a Argentina e o Brasil, que incorporou os 24 

protocolos anteriormente acordados e que se constituiu posteriormente no referencial adotado 

de forma quatripartite (por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para o Tratado de Assunção 

de 1991, dando forma ao que viria a ser e se denominar Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

O Mercosul é fruto, portanto, como registra Rosária Costa Baptista (2010), da 

aproximação econômica inicial entre Brasil e Argentina, processo iniciado em meados da 

década de 1980, a cujo processo se agregaram depois, para fins de constituição formal do bloco 

econômico, os dois menores países do Cone Sul, Uruguai e Paraguai, por meio do Tratado de 

Assunção, firmado em 26 de março de 1991. 

Em termos de esforço de integração regional para inserção competitiva na economia 

global, o Mercosul, ratificado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração – 

ALADI como o Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica n. 18 (e 

internalizado no Brasil pelo Decreto n. 550, de 27 de maio de 1992), pode ser considerado o 

maior avanço em comércio exterior comum do Brasil nos últimos trinta anos. 

Também em maio de 1992, um ano após a conclusão do Tratado de Assunção, o 

Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo interinstitucional que serviu de veículo para 

assistência técnica, treinamento de pessoal e apoio institucional ao Mercosul. 
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Após a fase inicial de transição, que durou até 1994 (e cujo principal resultado foi a 

construção da União Aduaneira), o Mercosul observou no período entre 1995 e 1999 a sua 

principal fase de consolidação, sucedida a partir de 2000 por um período de realinhamento de 

suas bases, realinhamento este voltado a dar resposta às dificuldades do processo de integração 

(realidade político-econômica que se observa até o presente momento). 

 

3.1.2 As tentativas para a criação da ALCA e as negociações com a União Europeia 

 

No período de sua consolidação, tentou-se que o Mercosul tivesse por objetivo a 

aceleração das negociações de caráter econômico-comercial com os demais países da ALADI 

e das Américas Central e do Norte, com a perspectiva (o propósito) da criação da Área de Livre 

Comércio das Américas – ALCA e do estabelecimento de acordo comercial amplo com a União 

Europeia. 

Tais negociações multi-hemisféricas constituíram parte expressiva da agenda das 

autoridades brasileiras encarregadas, no mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

das ações de integração regional. 

Em 1994, o Brasil firmou a Ata Final da Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio – GATT, aderindo aos acordos multilaterais incluídos naquele documento, dentre 

eles o que resultou na criação da Organização Mundial de Comércio – OMC. A ratificação pelo 

Congresso Nacional se deu imediatamente por meio do Decreto Legislativo n. 30, de 15 de 

dezembro de 1994, e a promulgação pelo Decreto n. 1.335, de 30 de dezembro de 1994, razão 

por que os acordos passaram a vigorar no Brasil já em 1º de janeiro de 1995. 

Em 2001, foi lançada, no Catar, a atual Rodada Doha, conhecida como “Rodada do 

Desenvolvimento”, que tinha previsão para ser concluída em 2006. Impasses decorrentes 

sobretudo de temas agrícolas relacionados com o fim dos subsídios à exportação e a redução 

do apoio interno dos países desenvolvidos acabaram por impedir a sua conclusão. 

Nesse período, em dezembro de 1995, deu-se início ao processo de negociação entre o 

Mercosul e a União Europeia, com a assinatura, em Madri, do Acordo-Quadro de Cooperação 

Inter-regional (Interregional Framework Cooperation Agreement), que foi adotado para 

preparar as condições necessárias para a criação de uma Associação Inter-regional 

(Interregional Association Agreement), em 1999, visando à conformação de uma futura área de 

livre comércio. Tal negociação evoluiu de forma efetiva até a troca de ofertas em 2001, ficando 

paralisados, no entanto, a partir 2004. 
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De fato, por motivos de definição de perspectivas e prioridades políticas, em 2004 houve 

a suspensão das negociações, que somente foram retomadas na VI Reunião de Cúpula de líderes 

da União Europeia, América Latina e Caribe ocorrida em Madri, em maio de 2010 (apesar da 

oposição de alguns países do bloco europeu, liderados pela França). 

Apesar de diversos percalços verificados nos últimos anos, em 28 de junho de 2019, 

Mercosul e UE finalmente anunciaram (EUROPEAN COMMISSION, 2019) o fechamento do 

Acordo,31  que passará, no entanto, por diversas revisões até a assinatura final e posterior 

encaminhamento para o referendo do Congresso Nacional (estima-se que esse processo ainda 

levará alguns anos para a sua efetiva entrada em vigor). 

Entre 2001 e 2004, o Brasil teve participação de destaque nas discussões sobre a 

ALCA32 em matéria de acesso a mercados, investimentos, procedimentos aduaneiros, barreiras 

técnicas, dumping, subsídios, salvaguardas, compras governamentais, propriedade intelectual, 

solução de controvérsias e política de concorrência. Nessa época, a política agrícola norte-

americana fortemente intervencionista e a recusa dos EUA em tratar das medidas de apoio 

interno à agricultura, representaram os maiores obstáculos aos interesses brasileiros para obter 

um maior acesso a mercados nas negociações da ALCA. 

O processo negociador foi muito intenso 33  entre os 34 países envolvidos com a 

expectativa de se chegar a um acordo até 2005; no entanto, o Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva viria a se declarar contra a formação da ALCA e o alinhamento comercial com os EUA, 

tendo sido o projeto interrompido em caráter definitivo durante a IV Cúpula das Américas,34 

realizada em novembro de 2005, em Mar Del Plata.35 

 

 

 
31 Após o anúncio do Acordo, o Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério 

da Economia, Marcos Troyjo, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, “criticou o 

protecionismo brasileiro das últimas décadas e disse que ele é uma obra-prima do fracasso da política comercial 

do país”, registrando, ainda, que “o tratado UE-Mercosul é relevante não apenas por liberalizar a economia e trazer 

ganhos potenciais aos exportadores, mas também porque aborda outros padrões, como propriedade intelectual e 

investimentos, além de discussões tradicionais sobre tarifas e cotas” (BRASIL, 2019b). 
32 Processo iniciado pelos Estados Unidos, durante a Cúpula das Américas, em Miami, em dezembro de 1994, com 

o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os países americanos, formando assim uma enorme área de 

livre comércio. 
33  Além dos nove grupos de negociação, dois documentos foram destaques: (i) os procedimentos para as 

negociações plurilaterais na ALCA (FTAA.TNC/w/271/Rev.1) e (ii) o conjunto comum de direitos e obrigações 

que seria aplicável aos 34 países (FTAA.TNC/w/272/Rev.1). 
34 Intitulada “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”. 
35 Essa circunstância levou o USTR Robert B. Zoellick a declarar, à época, que por causa da resistência às 

negociações amplas da ALCA, só restaria ao Brasil negociar um acordo com os pinguins na Antártida (UNITED 

STATES, 2005). 
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3.1.3 O foco na integração da América do Sul, Central e México 

 

Em nível regional, já em 1996, no formato intitulado 4+1, o Mercosul concluiu acordos 

de livre comércio com o Chile (Acordo de Complementação Econômica n. 35)36 e a Bolívia 

(Acordo de Complementação Econômica n. 36), 37  ao tempo em que prosseguiram as 

negociações com os demais membros do Grupo Andino. O Mercosul reforçava assim a sua 

característica de bloco regional aberto e polo de articulação no espaço do continente sul-

americano, fenômeno respaldado pela crescente integração da infraestrutura na região. 

No entendimento do “regionalismo aberto”,38 destacou-se nessa etapa a possibilidade 

de desenvolvimento de um amplo espaço econômico-comercial na América do Sul, com o apoio 

na articulação inicial entre o Mercosul e a Comunidade Andina, pautado no objetivo de 

liberalização do intercâmbio de bens e serviços, facilitação de investimentos e formação de 

infraestrutura na região. 

Como iniciativas particulares, em 2001, foram assinados: (i) o Acordo de Alcance 

Parcial n. 38,39 entre o Brasil e a Guiana,40 e (ii) o Acordo de Alcance Parcial entre o Brasil e 

Trinidad e Tobago.41 E, em julho de 2002, o Acordo de Complementação Econômica n. 53,42 

entre o Brasil e o México, estabeleceu margens de preferências fixas para os produtos 

constantes da lista negociada de aproximadamente 800 códigos tarifários. 

Pouco depois, após a retomada das negociações que haviam sido interrompidas no início 

de 2000, em razão das dificuldades encontradas marcadamente em alguns setores de maior 

sensibilidade (basicamente, os setores químico e agrícola), o Mercosul, em 2002, firmou com 

o México o Acordo de Complementação Econômica n. 54,43 consistente, na prática, em um 

protocolo de intenções com o objetivo de criar uma área de livre-comércio entre os países do 

Mercosul e o México, considerado como acordo guarda-chuva para todos os acordos 

envolvendo os países do Mercosul e o México. 

 
36 Decreto n. 2.075, de 19 de novembro de 1996. 
37 Decreto n. 2.240, de 28 de maio de 1997. 
38 Conceito formulado pela Comissão Econômica da América Latina e Caribe – CEPAL, na perspectiva de 

negociação de acordos abertos à participação dos demais países, a fim de impulsionar o desenvolvimento 

econômico e a inserção internacional da América Latina. 
39 Decreto n. 3.989, de 29 de outubro de 2001. 
40 Posteriormente, em 2012, São Cristóvão e Névis aderiu ao Acordo (internalizado no Brasil por meio do Decreto 

n. 8.200, de 27 de fevereiro de 2014). 
41 Decreto n. 4.153, de 7 de março de 2002. 
42 Decreto n. 4.383, de 23 de setembro de 2002. 
43 Decreto n. 4.598, de 18 de fevereiro de 2003. 
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Além desse entendimento, em 2002, o Mercosul consolidou ainda um acordo com o 

México exclusivo para o setor automotivo e de autopeças, que constituiu no Acordo de 

Complementação Econômica n. 55.44 

Em 2005, uma vez fixados os termos finais das concessões tarifárias, foi subscrito o 

Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e o Peru (Acordo de Complementação Econômica 

n. 58).45 

Mais tarde, em 2016, além do intercâmbio comercial de bens, foi ratificado novo Acordo 

de Ampliação Econômico-Comercial, entre o Brasil e o Peru, com vistas a estimular a 

cooperação e facilitação em matéria de investimentos, e a regulação do comércio de serviços e 

de compras governamentais.46 

Como se verá adiante, sem prejuízo das iniciativas voltadas à aproximação com as 

demais regiões do hemisfério, a América do Sul sempre constituiu o eixo principal da política 

externa brasileira. 

A negociação com a Comunidade Andina de Nações – CAN é referência. Iniciada em 

1996 com vistas à constituição de uma área de livre comércio, em 1998 foi interrompida em 

função da dificuldade em acomodar algumas sensibilidades setoriais. No entanto, em 2002, as 

representações do Mercosul e da CAN retomaram as negociações, e em dezembro daquele ano 

(às vésperas da transição de governo no Brasil), assinaram um Acordo-Quadro para o alcance 

gradativo dos objetivos de integração econômica-comercial latino-americana, o Acordo de 

Complementação Econômica n. 56.47 

Para viabilizar essa complexa negociação sem interromper os fluxos preferenciais de 

comércio, o ACE n. 56 incorporou os acordos bilaterais anteriores e definiu que a área de livre 

comércio deveria estar concluída até 31 de dezembro de 2003. 

O resultado apareceu exatamente em dezembro de 2003, com a celebração do intrincado 

Acordo de Complementação Econômica n. 59,48 celebrado entre o Mercosul, a Colômbia, o 

Equador e a Venezuela, baseado em um sistema de preferências tarifárias crescentes 

programadas para alcançar, progressivamente, 100% de desgravação no prazo máximo de 15 

anos, tendo em conta as assimetrias econômicas entre os países participantes.  

 
44 Decreto n. 4.458, de 5 de novembro de 2002. 
45 Decreto n. 5.651, de 29 de dezembro de 2005. 
46 Aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto legislativo n. 42, de 2017, com a cláusula “ficam 

sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, 

bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional”. 
47 Decreto n. 4.604, de 21 de fevereiro de 2003. 
48 Decreto n. 5.361, de 31 de janeiro de 2005. 
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Na oportunidade, além das preferências outorgadas entre as partes, acordaram-se as 

regras aplicáveis a regime de origem, as disciplinas sobre medidas antidumping e 

compensatórias, a regulamentação de subsídios à exportação, as regras de salvaguardas, o 

regime de solução de controvérsias, a regulamentação de valoração aduaneira e as normas e 

regulamentos técnicos. 

Mais tarde, em 2017, foi aprovado o Acordo de Complementação Econômica n. 72, 

entre Mercosul e Colômbia (incluído no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 9.230, 

de 6 de dezembro de 2017, sem passar pelo Congresso Nacional), com a finalidade de substituir 

e aperfeiçoar o ACE n. 59. 

Importante mencionar, ainda, que, como produto marcante da política, definida no 

Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, de integração regional para o 

desenvolvimento não só econômico como social (elemento agregado à perspectiva estritamente 

comercial dominante), o Mercosul acolheu em dezembro de 2005 a solicitação de incorporação 

da Venezuela como seu Estado-Parte.49 

Em maio de 2006 iniciaram-se50 as negociações com a Venezuela para o engajamento à 

Tarifa Externa Comum – TEC e a ratificação dos atos constitutivos do Mercosul, bem como a 

fixação dos procedimentos e da regulamentação para a adesão. 

Concomitantemente, em 2006 foi ajustado pelo Mercosul novo entendimento com 

Cuba, o Acordo de Complementação Econômica n. 62.51 Trata-se de um compromisso que 

substituiu os acordos bilaterais existentes entre os países do Mercosul e Cuba. Na oportunidade, 

as preferências pactuadas ao amparo dos acordos anteriores foram multilateralizadas, ou seja, 

as diferentes listas de concessões foram uniformizadas, com pequenas exceções. 

Somente em agosto de 2012 entrou em vigor o Protocolo52 de Adesão da Venezuela ao 

Mercosul, com o compromisso do Governo da Venezuela de adotar todo o acervo normativo 

do Mercosul no prazo máximo de quatro anos, contado daquela data. 

Após a adesão, o comércio bilateral entre o Brasil e a Venezuela passou a ser amparado 

pelo novo Acordo de Complementação Econômica n. 69,53 pelo qual, mediante o programa de 

 
49 Solicitação de adesão da Venezuela ao Mercosul (documento MERCOSUL/CMC/DEC. 29/05). 
50 A I Reunião do Grupo Ad-Hoc criado para adesão da Venezuela ao Mercosul foi realizada na Argentina. 
51 Decreto n. 6.068, de 26 de março de 2007 
52 O Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo n. 934, de 16 de dezembro de 2009, o Protocolo 

de Adesão da Venezuela ao Mercosul, que foi firmado pelos Presidentes dos Estados-Partes do Mercosul e da 

Venezuela, em Caracas, em julho de 2006, e entrou em vigor no Brasil, no plano jurídico externo, em agosto de 

2012 (nos termos de seu artigo 12). Foi promulgado efetivamente pelo Decreto n. 7.859, de 6 de dezembro de 

2012. 
53 Decreto n. 8.324, de 6 de outubro de 2014. 
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liberalização comercial estabelecido, o Brasil concedeu de forma imediata à Venezuela 100% 

de preferência para todos os produtos originários. 

No entanto, os compromissos assumidos pela Venezuela nunca foram cumpridos, e, em 

agosto de 2017, o aprofundamento da crise da ordem democrática naquele país acabou por 

resultar na decisão de suspender a Venezuela da condição de Estado-Parte do Mercosul. 

 

3.1.4 Outras iniciativas de comércio exterior fora do continente americano 

 

Com o intuito de revigorar os vínculos comerciais entre os países em desenvolvimento, 

foi lançada, em julho de 2004, a Terceira Rodada de Negociações do Sistema Global de 

Preferências Comerciais 54  (conhecida como Rodada São Paulo do Sistema Global de 

Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento – SGPC), que veio a ser concluída 

em Foz do Iguaçu em dezembro de 2010. 

Esse Acordo estabelece a concessão, em geral, de pequenas margens de preferência na 

tarifa aduaneira aplicada para os produtos especificados nas listas de concessões 

individualizadas por país. No total, o Acordo da Rodada São Paulo fixa, entre os onze países 

signatários, preferências comerciais para mais de 47 mil produtos. 

Cabe salientar, no entanto, que somente em 2017 a Presidência da República 

encaminhou o referido Acordo à apreciação do Congresso Nacional, encontrando-se ainda em 

tramitação na Câmara dos Deputados.55 

No marco da denominada cooperação Sul-Sul, processo de articulação política e de 

intercâmbio comercial entre os países em desenvolvimento, o SGPC pretendia criar 

perspectivas de abertura comercial a uma ampla gama de mercadorias comercializadas entre 

África, Ásia e América Latina. 

Para tornar efetiva essa cooperação, também foi firmado, em 2004, o primeiro Acordo 

extrarregional do Mercosul, o Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercosul e a Índia,56 

que introduz normas de comércio e preferências tarifárias fixas para apenas 900 produtos.  

 
54 Constituído, em 1988, pelo Grupo dos 77 (G-77) da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento – UNCTAD, com 43 países em desenvolvimento, tem como fundamento jurídico a Cláusula de 

Habilitação do GATT 1947. 
55 Situação em 09 de julho de 2019: aprovado o Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania – CCJC (PDC 1058/2018). 
56 Decreto n. 6.864, de 29 de maio de 2009, retificado em 10 de julho de 2014. 
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O propósito desse instrumento comercial foi fixar que os dispositivos acordados 

pudessem facilitar negociações posteriores para o desenvolvimento de uma área de livre 

comércio entre o Mercosul e a Índia. 

Nessa perspectiva mais ampla, as negociações entre Mercosul e Israel tiveram início em 

dezembro de 2005, por ocasião da reunião dos presidentes dos países do Mercosul realizada em 

Montevidéu, no Uruguai, quando as partes firmaram o acordo-quadro. 

Ao contrário de negociações anteriores, o acordo-quadro com Israel pretende alcançar 

a constituição de uma área de livre comércio entre as partes, sem passar pelo estágio 

intermediário de negociação de acordo de preferências tarifárias fixas. 

Concluído em Montevidéu, em 2007, o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e 

Israel foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2009, que nele introduziu uma 

controversa e delicada “cláusula interpretativa”57 com recomendação para que o Brasil negocie, 

por meio de Comitê Conjunto entre o Mercosul e Israel, “a exclusão da cobertura do Acordo 

dos bens cujos certificados de origem indiquem, como procedência, locais submetidos à 

administração de Israel a partir de 1967” (ALVES, 2019), os territórios ocupados (art. 2º, 

Decreto Legislativo n. 936/2009).58 

Essa recomendação demonstra especial atenção à questão palestina, ou seja, à 

preocupação com que produtos provenientes de assentamentos israelenses na Cisjordânia, Faixa 

de Gaza, Jerusalém Oriental e nas Colinas de Golan não se beneficiassem do tratamento 

tarifário preferencial estabelecido pelo Acordo entre o Mercosul e Israel. 

Em vista disso, na I Reunião do Comitê Conjunto do Acordo de Livre Comércio entre 

Mercosul e Israel, ocorrida em abril de 2012, o Brasil ressaltou que o Congresso Nacional 

determinou a negociação com Israel da exclusão do tratamento preferencial previsto no Acordo 

dos bens originários e provenientes dos territórios ocupados. 

Israel, em resposta ao Mercosul, invocou, em favor da inclusão dos bens de territórios 

ocupados no Acordo, a existência do “envelope aduaneiro” com a Palestina, conforme o 

Protocolo de Paris de 1994 (criou, na sua expressão, uma “semiunião aduaneira” entre Israel e 

a Palestina, com uma política de importação comum), bem como o artigo 4º do capítulo XIII 

do próprio Acordo de Livre Comércio, pelo qual este teria aplicação para os territórios em que 

 
57 De acordo com Dal Maso Jardim (2010, p. 14), a “declaração interpretativa ou reserva de interpretação não tem 

por objetivo a não aceitação por parte do Estado de certo dispositivo ou parte dele, mas a declaração unilateral do 

Estado interpretando os efeitos jurídicos de certas normas do tratado”. 
58 Promulgado pelo Decreto n. 7.159, de 27 de abril de 2010. 
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vigoram as leis aduaneiras das Partes Signatárias (união aduaneira de fato entre Palestina e 

Israel). 

Sem consenso, as negociações sobre o tema “bens provenientes de territórios ocupados” 

permanecem pendentes na agenda do Mercosul. 

Também foi acrescentado, de forma explícita, ao Decreto do Acordo entre Mercosul e 

Israel, em seu art. 4º, que “são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 

possam resultar em revisão do referido Acordo ou que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição”. 

Em seguida, foi subscrito o Acordo-Quadro de Comércio e Cooperação Econômica 

entre o Mercosul e a Autoridade Nacional Palestina, em dezembro de 2010. 

O interesse de que essa aproximação comercial possa evoluir em direção à construção 

de uma zona de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina levou, em dezembro de 2011, 

durante o encontro de Cúpula do Mercosul, à assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o 

Mercosul e a Palestina.59  Ressalte-se que a abertura comercial bilateral não será ampla e 

irrestrita, e, sim, estará limitada aos produtos especificados pelas partes. 

Segundo a Exposição de Motivos,60 esse Acordo entre o Mercosul e a Palestina é parte 

da estratégia de promoção de acordos com parceiros da região do Oriente Médio e do norte da 

África, a exemplo de outras negociações com Israel, Egito, Marrocos, Conselho de Cooperação 

do Golfo (Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã), Síria e 

Jordânia. 

Compondo o quadro de definições político-comerciais inauguradas pelo Governo Lula, 

em 2013 foi submetido à apreciação do Congresso Nacional61 o Acordo de Livre Comércio 

entre o Mercosul e o Egito, concluído em 2010, o primeiro tratado comercial do Mercosul com 

um país do continente africano. 

No plano extrarregional, esse Acordo Comercial com o Egito é o primeiro Acordo de 

livre comércio efetivamente com um país em desenvolvimento. 

Por fim, em 2009 foi concluído o Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercosul e 

a União Aduaneira da África Austral – SACU, integrada pela África do Sul, Botsuana, Lesoto, 

 
59 Decreto Legislativo n. 150, de 10 de setembro de 2018. O texto do ato internacional aprovado por este decreto 

legislativo só será aplicável em território brasileiro a partir da sua promulgação pelo Poder Executivo. 
60 Mais de quatro anos após ter sido assinado, foi encaminhado ao Congresso Nacional, pela Presidente da 

República Dilma Rousseff, em 11 de maio de 2016, por meio da Mensagem n. 262, de 2016, instruída com a 

Exposição de Motivos Interministerial n. EMI n. 00114/2016 MRE/MDIC/MDA/MAPA/MF. 
61 Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 216, de 9 de outubro de 2015, e promulgado pelo Decreto n. 9.229, de 6 

de dezembro de 2017. 
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Namíbia e Suazilândia. O Acordo institui listas restritas de ofertas de produtos (Mercosul: 1.052 

linhas tarifárias; e SACU: 1.064).62 

Além do acesso tarifário preferencial para determinado número de produtos, as partes 

também concordaram em fortalecer a cooperação nas áreas de sanidade animal e proteção 

fitossanitária, e também as normas, os regulamentos técnicos e o processo de avaliação de 

conformidade e segurança alimentar. Esse Acordo também contém disposições sobre regras de 

origem, medidas de salvaguarda, procedimentos de solução de controvérsias e cooperação 

aduaneira. 

Em síntese, por enquanto, o Mercosul concluiu acordos comerciais com poucos 

parceiros extrarregionais (Índia, em 2004; Israel, em 2007; SACU, em 2009; Egito, em 2010; 

e Palestina, em 2011). Foram também firmados alguns acordos-quadro com países em 

desenvolvimento, como Tunísia, Líbano e Marrocos, sem deixar de lado o relacionamento com 

a América Latina. 

Esses países, com exceção da Índia, têm, no entanto, pouca participação no comércio 

internacional, como se observa a seguir. 

 

Tabela 4 ― Participação no total das exportações/importações mundiais (2017) 

PAÍS EXPORTAÇÕES (%) IMPORTAÇÕES (%) 

África do Sul 0,50 0,56 

Brasil 1,23 0,87 

Egito 0,14 0,34 

Índia 1,68 2,48 

Israel 0,34 0,40 

Líbano 0,02 0,11 

Marrocos 0,14 0,25 

Tunísia 0,08 0,11 

Fonte: Trade Profiles da OMC (WORLD TRADE ORGANIZATION, [s.d.]) 

 

Além disso esses Acordos abrangem, na essência, apenas temas relacionados ao 

comércio de bens com cronogramas com as preferências tarifárias, regras de origem e defesa 

comercial, e alguns temas de: (i) cooperação para eliminação de barreiras técnicas ao comércio, 

(ii) transparência na aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias e (iii) promoção de normas 

 
62 O Congresso Nacional aprovou o acordo por meio do Decreto Legislativo n. 200, de 18 de setembro de 2015, 

tendo sido promulgado pelo Decreto n. 8.703, de 1º de abril de 2016. 
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internacionais harmonizadas em regulamentos técnicos, reafirmando sempre as regras dispostas 

na Organização Mundial do Comércio – OMC. 

De maneira diversa, os recentes acordos dos EUA,63 Europa64 e Ásia, apontados como 

de nova geração, levam em consideração também matérias de transferência internacional de 

dados e comércio eletrônico, investimento, trabalho, direitos de propriedade intelectual, 

serviços transfronteiriços, compras governamentais, política de concorrência e competitividade, 

normas ambientais, disposições anticorrupção, boas práticas regulatórias, políticas 

macroeconômicas e taxas de câmbio. 

 

3.2 Os resultados econômicos para o Brasil dos acordos comerciais firmados 

 

Em termos comerciais, essas negociações representaram pouco na balança comercial 

brasileira, como se observa pelos dados de importação e exportação expostos nas Tabelas 5 e 

6, abaixo. Além disso, se encontram concentradas em poucos produtos. 

 

Tabela 5 ― Balança comercial brasileira (em milhões) 

ANO 
US$ FOB 

EXP 

Var. % USS 

FOB EXP 

US$ FOB 

IMP 

Var. % USS 

FOB IMP 

SALDO US$ 

FOB 

CORRENTE 

US$ FOB 

2018 239.263 9,89% 181.230 20,22% 58.033 420.494 

2017 217.739 17,55% 150.749 9,57% 66.989 368.488 

2016 185.232 -3,01% 137.585 -19,76% 47.646 322.817 

2015 190.971 -15,11% 171.458 -25,17% 19.512 362.430 

2014 224.974 -7,02% 229.127 -4,40% -4.153 454.102 

2013 241.967 -0,13% 239.681 7,30% 2.286 481.648 

2012 242.277 -5,34% 223.366 -1,27% 18.910 465.644 

2011 255.936 26,83% 226.244 24,46% 29.692 482.180 

2010 201.788 31,96% 181.774 42,22% 20.013 383.563 

2009 152.910 -22,69% 127.812 -26,17% 25.098 280.722 

2008 197.778 23,21% 173.118 43,70% 24.660 370.897 

Fonte: Ministério da Economia 

 

 

 
63 Participação no total mundial das exportações (8,72 %) e nas importações (13,37%) em 2017, segundo dados 

do Trade Profiles da OMC (WORLD TRADE ORGANIZATION, [s.d.]). 
64 Participação no total mundial das exportações (15,22 %) e nas importações (14,72%) em 2017, segundo dados 

do Trade Profiles da OMC (WORLD TRADE ORGANIZATION, [s.d.]). 
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Tabela 6 ― Importações brasileiras (em US$ FOB milhões) 

PAÍS 2018 2008 VAR % 

México 4.909 3.125 57% 

Índia 3.662 3.557 3% 

Israel 1.168 1.221 -4% 

Egito 269 217 24% 

Palestina 0,393 não há dados  

América do Sul 22.199 24.292 -9% 

Mercosul 13.368 14.934 -10% 

África 6.605 15.818 -58% 

TOTAL 181.230 173.118 5% 

Fonte: ComexStat 

 

Na importação, mesmo o comércio procedente do México e do Egito, que observou um 

crescimento acima da média total, foi influenciado por apenas dois setores, no caso do México, 

a importação de automotivos, e no do Egito, a de fertilizantes. 

As importações brasileiras procedentes do México foram marcadas pelo comércio 

automotivo (Capítulo 87 do SH), que saiu de US$ 1,12 bilhão, em 2008, para US$ 1,96 bilhão, 

em 2018 (aumento de 75%), refletindo 40% de todo o comércio do México para o Brasil em 

2018. 

E, no caso do Egito, o aumento foi dominado exclusivamente pela importação de 

fertilizantes (Capítulo 31 do SH), que saiu de US$ 109 milhões, em 2008, para US$ 194 

milhões, em 2018 (aumento de 77%), o que retratou 72% de toda a pauta do Egito para o Brasil 

em 2018. 

Também é preciso levar em consideração que pouco dessa importação foi efetivado por 

meio das preferências negociadas, cujos dados não são, no entanto, disponibilizados pelo 

governo brasileiro. 

Já nas exportações, somente a Índia e o Egito se destacaram, sendo que as exportações 

brasileiras para a Índia estão concentradas em petróleo, o que representou 29% da pauta em 

2018 (ampliando de US$ 20 milhões, em 2008, para US$ 1,14 bilhão, em 2018; aumento de 

aproximadamente 5.500%). 

As exportações para o Egito, aparentemente as mais diversificadas, também estão 

concentradas em carnes, cereais, açúcares, tabaco e minério, o que correspondeu a 87% de todo 

o comércio do Brasil para o Egito em 2018. 
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Tabela 7 ― Exportações brasileiras (em US$ FOB milhões) 

PAÍS 2018 2008 VAR % 

México 4.504 4.278 5% 

Índia 3.908 1.101 255% 

Egito 2.132 1.407 52% 

Israel 320 397 -19% 

Palestina 28 (sem dados) - 

América do Sul 35.166 38.285 -8% 

Mercosul 20.832 21.729 -4% 

África 8.100 10.148 -20% 

TOTAL 239.263 197.778 21% 

Fonte: ComexStat 

 

Convém recordar que os países da América do Sul, em especial aqueles situados na 

costa do Pacífico, como Chile, Peru, Colômbia e Equador, têm assinado acordos comerciais 

com importantes parceiros, como os Estados Unidos e a União Europeia, o que conduz a 

neutralização das preferências concedidas a produtos brasileiros no âmbito dos Acordos de 

Complementação Econômica da ALADI. Em decorrência disso, nota-se uma erosão 

(diminuição de 8%) da participação dos produtos nacionais nos mercados latino-americanos ao 

longo dos últimos anos. 

Além disso, pode-se perceber, pelo Gráfico 3, abaixo, o baixo desempenho do Brasil no 

comércio de bens (importações e exportações), na comparação com os demais países do G20.65 

 

Gráfico 3 ― Comércio exterior – 2016 (US$ milhões) 

 

Fonte: OCDE, 2016 

 
65 Grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. 
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Relatório do Fundo Monetário Internacional (IMF, 2019), de julho de 2019, também 

confirma isso: 

 

Em termos de comércio internacional, o Brasil é uma das economias mais fechadas 

do mundo. A última vez que o Brasil empreendeu esforços para liberalizar o comércio 

foi na década de 1990. Desde então, as tarifas permanecem inalteradas e mais altas do 

que em outros países. Além disso, as barreiras não tarifárias do Brasil — 

especialmente medidas antidumping — ainda impedem o comércio internacional. A 

ratificação às recomendações da OCDE (e eventualmente uma adesão) proporcionaria 

uma oportunidade importante para promover a inserção comercial externa.66 

 

Fica evidente, portanto, que as negociações comerciais internacionais definidas pelo 

Poder Executivo, no Brasil, nos últimos trinta anos, foram inexpressivas em termos de dimensão 

econômica concreta. 

 

3.3 O papel do Congresso Nacional na aprovação dos acordos internacionais 

 

Constitucionalmente, como se registrou no capítulo anterior, o Congresso é o 

responsável por efetivamente aprovar os tratados internacionais, cuja tramitação se dá por 

discussão e votação separadas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

O processo se inicia após a assinatura do acordo internacional, quando este deve ser 

encaminhado em forma de mensagem do Presidente da República, que encaminha o tratado e a 

exposição de motivos subscrita pelos Ministros das áreas envolvidas, à Câmara dos Deputados 

(arts. 49, inciso I, e caput do 64 da CF 1988). 

Na Câmara ocorre a distribuição da mensagem às comissões permanentes que tenham 

competência temática para deliberação da matéria, passando necessariamente pela Comissão 

de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – CREDN67 e pela Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania – CCJC, por ato do seu Presidente, conforme o art. 17 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados – RICD (BRASIL, 2019a). 

À Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional competem as questões 

relacionadas com tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de 

política externa em que o Brasil é partícipe (art. 32, inciso XV, do RICD). 

 
66 Tradução livre de: “In terms of international trade, Brazil is one of the most closed major economies in the 

world. The last time Brazil undertook efforts to liberalize trade was in the early 1990s. Since then, tariffs have 

been broadly unchanged and remain higher than in comparable countries. Furthermore, Brazil’s non-tariff 

barriers—especially anti-dumping measures— still impede international trade. Adherence to OECD codes (and 

eventually an accession) would provide an important opportunity to foster trade integration.” 
67 Segundo histórico da Câmara dos Deputados, a CREDN foi criada em 1936, com a denominação de “Diplomacia 

e Tratados”. Em 1947, teve a denominação alterada para “Diplomacia”, e, em seguida, 1957, passou a chamar-se 

“Comissão de Relações Exteriores”. Por fim, com a Resolução n. 15, de 1996, passou a denominar-se “Comissão 

de Relações Exteriores e de Defesa Nacional” (art. 32, inciso XV, do atual RICD). 
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Também há a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços – CDEICS, que é o órgão competente para apreciação, entre outros temas, das matérias 

atinentes a relações econômicas internacionais; comércio exterior; políticas de importação e 

exportação em geral; e acordos comerciais (art. 32, inciso VI, do RICD). 

Se o texto do tratado internacional tiver sido distribuído a mais de uma Comissão, ele 

deverá ser discutido e votado ao mesmo tempo, em cada uma dessas Comissões (art. 139, inciso 

VI, do RICD). Caso necessário, haverá apreciação do tratado pelo Plenário da Câmara (art. 58, 

§ 2º, inciso I, da CF). 

Cabe esclarecer que, a princípio, o atual Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

não contempla a tramitação de tratados, acordos e atos internacionais em regime de urgência e 

nem mesmo possibilita ao Presidente da República apresentar pedido para tanto. 

Os requerimentos de urgência na Câmara dos Deputados são limitados às matérias que 

envolvam a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais, o atendimento de 

calamidade pública, a prorrogação de prazos legais a se findarem e a apreciação de temas na 

mesma sessão (art. 153 do RICD). 

Excepcionalmente, o requerimento de urgência poderá ser solicitado para proposição 

que verse sobre “matéria de relevante e inadiável interesse nacional”, desde que a requerimento 

da maioria absoluta da composição da Câmara dos Deputados (art. 155, RICD). 

Já no Senado Federal, compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – 

CRE opinar (análise e parecer) sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, 

conforme o art. 103, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal – RISF. 

Caso o texto seja considerado conveniente aos interesses nacionais, constitucional, 

jurídico e regimental, a CRE encaminha parecer favorável ao Plenário do Senado para discussão 

e votação. 

Se aprovado, o texto promulgado por decreto legislativo (ato do Presidente do 

Congresso Nacional, no caso o Presidente do Senado Federal) é remetido de ofício ao 

Presidente da República. 

No caso de rejeição, não subsiste razão para colocar em vigor norma legal que expresse 

uma manifestação negativa. Cumpre ao Congresso Nacional, nesses casos, simplesmente fazer 

comunicação, por meio de ofício, ao Poder Executivo, quanto ao teor da sua decisão, consistente 

na rejeição do ato internacional submetido à sua apreciação. 

De acordo com Francisco Rezek (1984, p. 333), “O decreto legislativo exprime 

unicamente a aprovação. Não se promulga esse diploma quando o Congresso rejeita o tratado, 

caso em que cabe apenas a comunicação, mediante mensagem, ao Presidente da República.” 
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No mesmo sentido, voto proferido pelo Ministro Celso de Mello em julgamento no STF 

sobre a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema jurídico brasileiro (BRASIL, 

2001) registra: 

 

O exame da Carta Política promulgada em 1988 permite constatar que a execução dos 

tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no 

sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da 

conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, 

definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais (CF , art. 49 , I) e a do Presidente da República, que, além de poder 

celebrar esses atos de direito internacional (CF , art. 84 , VIII), também dispõe — 

enquanto Chefe de Estado que é — da competência para promulgá-los mediante 

decreto. 

 

Para Aloysio Nunes Ferreira, então Deputado Federal (2004, p. 6): 

 

O Executivo negocia e firma o que pode ser considerada uma minuta de ato normativo 

internacional, a qual somente produz efeitos após a ratificação (também por ele 

procedida). Mas, nesse intermezzo, há que ser obtida a anuência do Parlamento que 

deve, na expressão das normas constitucionais, aprovar (conf. o art. 49, I) ou 

referendar o ato (conf. o art. 84, VII) o que significa aceitar e compartilhar a 

responsabilidade sobre o ato internacional, concorrendo para que ele se transforme 

em norma internacional. Diante de tal responsabilidade, o Congresso Nacional tem 

não apenas o poder, mas o dever de examinar e de expressar-se sobre o todo e 

cada um dos termos que compõem os compromissos internacionais, o que 

consiste em muito mais que simplesmente dizer sim ou não a eles. [grifo nosso] 

 

Diante disso, o Congresso Nacional tem o dever de analisar e de pronunciar-se sobre 

todos os termos que compõem os compromissos internacionais. 

De fato, o procedimento para aprovação de acordos comerciais firmados pelo Mercosul 

origina-se por meio de Mensagem Presidencial inicialmente apreciada e aprovada pela 

Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que elabora o projeto de decreto 

legislativo dela decorrente, nos termos da Resolução n. 1, de 2011, do Congresso Nacional, e 

em seguida a matéria é apreciada pelas Comissões da Câmara dos Deputados. 

Aprovada pela Câmara dos Deputados, a matéria vai ao Senado Federal, onde é 

encaminhada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para análise e parecer, e, 

por fim, vai ao Plenário do Senado. 

Segundo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, os tratados e convenções 

internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema 

jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se 

posicionam as leis ordinárias, ou seja, têm status de lei ordinária, como regra (BRASIL, 2017). 

Nas questões de direitos humanos, eles são internalizados com status supralegal (BRASIL, 

2009). 
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3.4 Propostas de emendas à Constituição em matéria de política externa 

 

O tratamento dado na Constituição de 1988 às questões de política externa não se mostra 

infenso, segundo se observa na práxis parlamentar: muitas são as divergências de entendimento 

sobre os limites de atuação do Executivo e do Legislativo, no que se refere aos acordos 

comerciais internacionais. É o que se extrai da diversidade de propostas de emenda à 

Constituição de 1988 apresentadas no âmbito do Congresso Nacional. 

Interessante observar, de início, no entanto, que as múltiplas propostas de emenda à 

Constituição de 1988 relacionadas com a política comercial externa pressupõem, em geral, que 

a participação brasileira em negociações comerciais internacionais deva ser conduzida com o 

compromisso de que o comércio internacional seja um dos instrumentos para o 

desenvolvimento econômico e social do Estado brasileiro. 

Em proposição que apresentou na Câmara dos Deputados, o Deputado Raul Jungmann 

registra outro aspecto igualmente importante para as propostas de emenda à Constituição: o 

equilíbrio entre os dois poderes políticos (Legislativo e Executivo) encarregados, na 

Constituição da República, pelas questões relativas à política externa (JUNGMANN, 2015). 

Embora as propostas de emenda se mostrem materialmente distintas, percebe-se que as 

matérias nelas tratadas são recorrentes na tentativa de fortalecimento do pacto federativo, 

compreendendo medidas voltadas a: 

▪ Ampliar a participação do Congresso Nacional na definição e formulação de acordos 

internacionais; 

▪ Possibilitar, de forma expressa, ao Legislativo alterar, emendar, fazer reservas e elaborar 

cláusulas interpretativas aos acordos internacionais; e 

▪ Instituir o mecanismo de fast track no Brasil, ou seja, a autorização prévia, por parte do 

Congresso Nacional, para o Executivo iniciar negociações internacionais. 

É o que se pode observar no Quadro 1, que segue: 

 

Quadro 1 ― Propostas de Emenda à Constituição de 1988 em matéria de política externa 

PEC 

(Nº) 
AUTORIA EMENTA TRÂMITE OBSERVAÇÃO 

4/1998 

Senador 

Ronaldo 

Cunha Lima 

(MDB/PB) e 

outros 

Dispõe sobre a validade 

interna de tratados, 

convenções, acordos e atos 

internacionais. 

Arquivada ao 

final da 
 



65 

PEC 

(Nº) 
AUTORIA EMENTA TRÂMITE OBSERVAÇÃO 

Legislatura (art. 

105 do RICD68) 

36/1999 

Deputado 

Aldir Cabral 

(PFL/RJ) 

Transfere para o Congresso 

Nacional a competência 

para examinar a totalidade 

dos tratados, acordos ou 

atos internacionais 

assinados pelo Brasil, sem 

o pressuposto da existência 

de encargos ou 

compromissos gravosos 

para o patrimônio nacional. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura  

 

122/1999 

Deputado 

José Dirceu 

(PT/SP) 

Estabelece que o 

Congresso Nacional tem 

competência para decidir 

definitivamente sobre toda 

denúncia de ato 

internacional multilateral e 

sobre todo ato 

internacional firmado pelo 

Presidente da República ou 

por autoridade delegada, a 

exceção de acordos 

executivos, podendo a 

decisão referente ao ato 

incluir ressalvas, emendas 

e cláusulas interpretativas. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

Apensada à PEC 

36/1999 

8/2001 

Senador 

Osmar Dias 

(PSDB/PR) e 

outros 

Altera a redação do inciso 

IV do artigo 52 da 

Constituição Federal para 

incluir os chefes de 

missões diplomáticas de 

caráter transitório, 

incumbidas das funções 

que especifica, entre as 

autoridades cuja escolha 

seja aprovada previamente 

pelo Senado Federal, por 

voto secreto, após arguição 

em sessão secreta. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

28/2001 

Senador 

Ademir 

Andrade 

(PSB/PA) e 

outros 

Confere ao Congresso 

Nacional o poder de 

apreciar os acordos e os 

contratos internacionais, 

firmados por entes 

públicos, quando a 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura  

 

 
68 Finda a legislatura, serão arquivadas todas as proposições que tenham sido submetidas à deliberação da Câmara, 

mas ainda se encontrem em tramitação. A proposição poderá ser desarquivada, pelo autor, dentro dos primeiros 

180 dias da primeira sessão legislativa subsequente. 
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PEC 

(Nº) 
AUTORIA EMENTA TRÂMITE OBSERVAÇÃO 

República Federativa do 

Brasil figurar como parte, 

avalista ou garantidora. 

52/2001 

Senador 

Roberto 

Requião 

(MDB/PR) e 

outros 

Modifica as competências 

privativas do Congresso 

Nacional e da Presidência 

da República relativos aos 

atos, acordos, convênios e 

tratados que versem sobre 

matéria de comércio 

internacional. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

345/2001 

Deputado 

Aloizio 

Mercadante 

(PT/SP) 

Exige autorização prévia 

do Legislativo para o 

Presidente da República 

negociar acordos 

internacionais (fast track) 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

387/2001 

Deputado 

Aloizio 

Mercadante 

(PT/SP) 

Fixa a competência do 

Congresso Nacional para 

aprovar, após arguição, a 

escolha dos negociadores 

de acordos internacionais. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

402/2001 

Deputada 

Neiva 

Moreira 

(PDT/MA) 

Inclui na competência 

exclusiva do Congresso 

Nacional dispositivos para 

emendar, suprimir, 

acrescentar, aceitar, 

modificar ou substituir ato 

internacional que acarrete 

encargo ou compromisso 

gravoso ao patrimônio 

nacional, firmados pelo 

Presidente da República. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

23/2002 

Senador 

Antonio 

Carlos Júnior 

(PFL/BA) e 

outros 

Explicita a competência do 

Congresso Nacional no 

exame dos tratados, 

acordos ou atos 

internacionais que 

acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

18/2003 

Senador 

Aloizio 

Mercadante 

(PT/SP) e 

outros 

Exige autorização prévia 

do Legislativo para o 

Presidente da República 

negociar acordos 

Internacionais (fast track). 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

Idêntica à PEC 

345/2001 

20/2003 

Senador 

Aloizio 

Mercadante 

Fixa a competência do 

Congresso Nacional para 

aprovar, após arguição, a 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

Idêntica à PEC 

387/2001 
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PEC 

(Nº) 
AUTORIA EMENTA TRÂMITE OBSERVAÇÃO 

(PT/SP) e 

outros 

escolha dos negociadores 

de Acordos Internacionais. 

34/2003 

Senador 

Efraim 

Morais 

(PFL/PB) e 

outros 

Fixa a competência para 

que o Congresso Nacional 

tenha conhecimento prévio 

dos tratados, convenções e 

atos internacionais em 

negociação pelo Presidente 

da República. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

70/2003 

Deputado 

Ney Lopes 

(PFL/RN) 

Visa estabelecer 

autorização prévia do 

Congresso Nacional para 

negociação de tratados, 

acordos e atos 

internacionais. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

165/2003 

Deputado 

Ney Lopes 

(PFL/RN) 

Estabelece critérios para 

eleição de candidatos para 

mandato eletivo em 

organização supranacional, 

na qual os parlamentares 

terão competência para 

celebrar tratado e aprovar 

lei supranacional. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

223/2003 

Deputado 

Ivan Valente 

(PT/SP) e 

outros 

Inclui como competência 

exclusiva do Congresso 

Nacional a autorização 

para operações financeiras 

garantidas pela União. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

Desarquivada em 

2007, 2011, 2015 e 

2019 

321/2004 

Deputado 

Devanir 

Ribeiro 

(PT/SP) 

Modifica os arts. 5º, 49, 

60, 84, 102 e 105 da 

Constituição Federal. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

475/2005 

Deputado 

André Costa 

(PDT/RJ) e 

outros 

Permite que estados e 

municípios possam 

promover atos e celebrar 

acordos ou 

convênios com entes 

subnacionais estrangeiros. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

389/2005 

Deputado 

João Alfredo 

(PT/CE) 

Estabelece que os tratados 

internacionais que possam 

comprometer a soberania 

nacional, ou que transfiram 

atribuições do Estado 

brasileiro a organismos 

supranacionais serão 

submetidos a referendo 

popular 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 
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PEC 

(Nº) 
AUTORIA EMENTA TRÂMITE OBSERVAÇÃO 

28/2006 

Senador 

Luiz Otavio 

(MDB/PA) e 

outros 

Altera os arts. 52 e 71 da 

Constituição Federal para 

determinar a aprovação 

prévia pelo Senado Federal 

da escolha de dirigentes 

brasileiros de pessoas 

jurídicas de direito 

internacional que exerçam 

atividade econômica ou 

prestem serviço público, de 

cujo capital social a União 

participe, de forma direta 

ou indireta, bem como para 

exigir, de forma expressa, 

a necessidade de que os 

tratados internacionais que 

constituam essas pessoas 

jurídicas contenham 

dispositivo que garanta a 

fiscalização das respectivas 

contas nacionais pelo 

Tribunal de Contas da 

União. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

30/2006 

Senador 

Alvaro Dias 

(PSDB/PR) e 

outros 

Altera os arts. 52 e 71 da 

Constituição Federal para 

determinar a aprovação 

prévia, pelo Senado 

Federal, da escolha de 

dirigentes brasileiros de 

pessoas jurídicas de direito 

internacional que exerçam 

atividade econômica ou 

prestem serviço público, de 

cujo capital social a União 

participe, de forma direta 

ou indireta, bem como para 

exigir, de forma expressa, 

a necessidade de que os 

tratados internacionais que 

constituam essas pessoas 

jurídicas contenham 

dispositivo que garanta a 

fiscalização das respectivas 

contas nacionais pelo 

Tribunal de Contas da 

União. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

35/2011 

Senador 

Luiz 

Henrique 

(MDB/SC) e 

outros 

Pretendia restringir as 

competências para analisar 

e aprovar acordos 

internacionais ao Senado 

Federal. O relator, Senador 

Aprovada em 

06 de agosto de 

2014, com o 

seguinte 

resultado: Sim 

Na Câmara dos 

Deputados, foi 

numerada como PEC 

n. 424/2014, e em 08 

de junho de 2019 foi 
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PEC 

(Nº) 
AUTORIA EMENTA TRÂMITE OBSERVAÇÃO 

Jorge Viana (PT/AC), 

decidiu modificar a 

proposta para instituir 

urgência para análise de 

acordos e tratados 

internacionais no 

Congresso 

63, Presidente 

1, Total 64. 

Remetida à 

Câmara dos 

Deputados. 

apresentado Parecer 

favorável do Relator, 

Deputado Luiz Flávio 

Gomes (PSB-SP) 

31/2014 

Senador 

Antonio 

Carlos 

Valadares 

(PSB/SE) e 

outros 

Altera o art. 49, I, da 

Constituição Federal para 

especificar a competência 

do Congresso Nacional 

para resolver 

definitivamente sobre a 

internalização e a denúncia 

de tratados internacionais. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

44/2015 

Senador 

Alvaro Dias 

(PSDB/PR) e 

outros 

Altera os arts. 52 e 71 da 

Constituição Federal, para 

determinar a aprovação 

prévia pelo Senado Federal 

da escolha de dirigentes 

brasileiros de pessoa  

jurídicas de direito 

internacional que exerçam 

atividade econômica ou 

prestem serviço público, de 

cujo capital social a União 

participe, de forma direta 

ou indireta, bem como para 

exigir, de forma expressa, 

a necessidade de que os 

tratados internacionais que 

constituam essas pessoas 

jurídicas contenham 

dispositivo que garanta a 

fiscalização das respectivas 

contas nacionais pelo 

Tribunal de Contas da 

União. 

Em tramitação  

75/2015 

Deputado 

Raul 

Jungmann 

(PPS/PE) 

Altera o art. 49 da 

Constituição Federal, 

dispondo sobre a 

competência exclusiva do 

Congresso Nacional em 

matéria de tratados, 

acordos ou atos 

internacionais. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

87/2015 

Senador 

Aécio Neves 

(PSDB/MG) 

e outros 

Altera o art. 5º e o inciso I 

do art. 49 da Constituição 

Federal para alterar as 

competências do 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 
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PEC 

(Nº) 
AUTORIA EMENTA TRÂMITE OBSERVAÇÃO 

Congresso Nacional no que 

concerne à denúncia de 

tratados internacionais. 

100/2015 

Senador 

Roberto 

Requião 

(MDB/PR) e 

outros 

Acrescenta inciso e 

parágrafo único ao art. 49 e 

inciso ao art. 84 da 

Constituição Federal, para 

prever a participação do 

Congresso Nacional nas 

negociações de atos, 

acordos, convênios e 

tratados que versem sobre 

matéria de comércio 

internacional. 

Arquivada ao 

final da 

Legislatura 

 

Fonte: Congresso Nacional 

 

Gráfico 4 ― Distribuição das PECs por estado representado 

 
 

Interessante notar que a recusada Proposta de Emenda à Constituição n. 475, de 2005, 

conhecida como “PEC da Paradiplomacia”, na tentativa de dar maior autonomia aos entes 

federados, voltava-se para permitir que estados, Distrito Federal e municípios pudessem 

promover atos e celebrar acordos ou convênios com entes subnacionais estrangeiros. 

Após manifestação do relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados pela sua inadmissibilidade, a referida PEC foi arquivada. 
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Nesse sentido, importante verificar o entendimento e o argumento utilizado pelo relator 

na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Deputado Ney Lopes (2006), 

sobre a matéria: 

 

Nada há no texto constitucional que impeça Estados, Distrito Federal e Municípios de 

celebrar atos internacionais (com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

contratos, acordos ou convênios etc.). 

A liberdade de celebrar atos é decorrente da autonomia declarada no artigo 18 da 

Constituição da República […] 

Pelo exposto, opino pela inadmissibilidade da PEC n. 475, de 2005, por promover a 

subversão da ordem federativa ao restringir a autonomia estatal prevista no artigo 

18 da Constituição da República. [grifo nosso] 

 

Merece atenção também à Proposta de Emenda à Constituição n. 35, de 2011, que 

propõe concentrar no Senado Federal a competência para a aprovação dos tratados em geral, 

justificada pelo Senador Luiz Henrique (2011) em função do ritmo lento de aprovação de 

acordos internacionais (em média 1.818 dias, ou seja, quase cinco anos): 

 

Uma das principais razões dessa lentidão reside no complexo rito de apreciação dessas 

matérias pela Câmara dos Deputados, onde os processos são analisados, 

obrigatoriamente, pelas Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Casa. Além disso, não raro, 

são encaminhados a Comissões temáticas e à Comissão de Finanças e Tributação, 

quando há repercussão financeira para o Estado brasileiro. 

Por outro lado, no Senado Federal, esses processos são distribuídos somente à 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e a espera para inclusão deles na 

pauta do Plenário não pode, nos termos regimentais, ser superior a trinta dias. Desse 

modo, as regras processuais desta Casa têm se mostrado facilitadoras da tramitação 

dessas matérias, diferentemente do que ocorre na Câmara dos Deputados. 

 

O Senador Jorge Viana (2011) acrescenta em seu relatório: 

 

O objetivo concreto é tornar o processo legislativo mais ágil, a fim de melhor atender 

à dinâmica das relações internacionais, concentrando a aprovação dos tratados no 

Senado Federal. […] Ambos federalistas, como o Brasil, o Senado dos Estados 

Unidos e do México, por exemplo, aprovam tratados com exclusividade naqueles 

países, sem ser aferido pela câmara baixa. [grifo nosso] 

 

Além de quase todas as Proposta de Emenda à Constituição terem sido arquivadas, 

também há um projeto (o Projeto de Lei do Senado n. 189, de 2003,69 de autoria do Senador 

Eduardo Suplicy – PT/SP), que define regras para a participação do Brasil em negociações 

comerciais (após seguir os procedimentos legais, o projeto passou a tramitar como Substitutivo 

da Câmara dos Deputados n. 1, de 2014, e foi arquivado em dezembro de 2018, ao final da 

Legislatura, com base no art. 332 do RISF). 

 
69 Na Câmara dos Deputados: Projeto de Lei n. 4.291/2004. 
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O Senador Eduardo Suplicy (2003) justificou a proposição com os seguintes 

argumentos: 

 

A outorga pelo Congresso Nacional de um mandato negociador para a celebração, 

pelo Poder Executivo, de Acordos Internacionais na área de comércio atenderia a 

vários objetivos importantes. Primeiro, permitiria ao Congresso exercer com pleno 

conhecimento de causa a prerrogativa que lhe confere o Artigo 84, VIII, da 

Constituição de referendar, ou não, os acordos celebrados. Segundo, constituiria 

orientação segura para os negociadores brasileiros no que se refere ao interesse 

nacional. Um mandato especifica os interesses a defender e delimita o campo de 

atuação da equipe negociadora, contribuindo para que seu trabalho seja, ao final, 

referendado pelo órgão outorgante […] Como é sabido, a existência de um mandato 

negociador é requisito indispensável para a participação em negociações no caso das 

duas maiores potências comerciais do mundo, a União Europeia e os Estados Unidos. 

 

Na análise da proposta, o então Senador Pedro Simon (2003) traça o que propõe seja 

considerado o rumo de uma “diplomacia parlamentar sobre comércio exterior”, com o maior 

envolvimento do Congresso Nacional na definição das negociações comerciais externas. 

Em geral, as razões defendidas pelo Legislativo para a ampliação da função do 

Congresso Nacional na orientação da política externa  relacionam-se com os fatos de que o 

Senado assumiu o compromisso de renovar o pacto federativo e que o Congresso representa os 

interesses da sociedade brasileira, sendo uma esfera pública de debate, que traz maior 

transparência aos processos de negociação internacional de tratados. 

Nessa perspectiva sustenta o então Deputado Raul Jungmann (2015): 

 

O Congresso Nacional, com o passar dos anos, e do amadurecimento de nossa 

democracia, vem se revestindo de maior responsabilidade, em todas as áreas e temas. 

Da mesma maneira, a sociedade brasileira vem exigindo, cada vez mais, maior 

abertura e inclusão nos debates concernentes à nossa política externa. 

 

Da mesma forma, Celso Lafer (2011) recorda que as audiências públicas da Comissão 

de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado, voltadas para ampliar a participação 

da sociedade civil na complexa realidade internacional, são, efetivamente, um meio de 

operacionalizar, de forma reflexiva, a missão constitucional ativa do Parlamento. 

Pode-se afirmar, em suma, que tentativas de fortalecer a atuação do Congresso Nacional 

na formulação da política pública comercial externa brasileira não faltaram nestes últimos trinta 

anos. 

Nesse sentido, o Congresso amplia a importância do estudo da política comercial 

externa e indica que deve abarcar desde a análise dos objetivos e motivos que tornam necessária 

determinada intervenção e do planejamento das ações, definição dos agentes, forma de 

implementação, levantamento das normas disciplinadoras pela qual a intervenção será regida 

até a fundamental avaliação de seus impactos, medidos antes, durante e depois da sua execução. 
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3.5 Os estados nas negociações comerciais internacionais 

 

Portanto, se observa que, na prática, há tentativas de ampliação da função do Congresso 

Nacional na orientação da política comercial externa. No entanto, em termos concretos, o debate 

em torno do pacto federativo tem-se voltado sobretudo para aspectos relacionados com questões 

fiscais, diminuindo a importância, ou, quando menos, adiando o enfrentamento de outros temas, 

como é o caso da política de comércio exterior.  

Esse adiamento se dá, principalmente, em razão da possibilidade da distribuição 

assimétrica, entre os estados, dos benefícios e dos riscos decorrentes da interdependência 

observada entre os países em um mundo globalizado. 

Isso claramente pôde ser observado nas negociações do acordo entre o Mercosul e a 

União Europeia, que se arrastou por décadas, e em que uma das questões mais emblemáticas 

foi a negociação do setor vitivinícola, que opôs os interesses do Rio Grande do Sul (contra a 

abertura comercial aos vinhos europeus) aos interesses nacionais (a celebração do acordo 

amplo), em função das desigualdades no efeito distributivo dessa medida. 

Os parlamentares do Rio Grande do Sul, temendo o impacto para a economia da Serra 

Gaúcha com a eventual abertura comercial aos vinhos europeus, buscaram compensações em 

âmbito nacional (redução da carga tributária interna) como forma de resistir à competição, e 

com isso mantiveram travado o acordo. 

Esse problema é derivado essencialmente do conceito de presidencialismo de coalizão, 

que, no sistema multipartidário brasileiro, tenta equilibrar a falta da maioria do partido do 

Presidente da República no Congresso com alianças, coalizões, com o Legislativo, e que nesse 

contexto manteve travado o Acordo entre o Mercosul e a União Europeia durante vinte anos, 

de maneira informal, com a expectativa de compensação para os potenciais setores prejudicados 

pelo acordo.  

Nesse sentido, o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (entrevista em 20 de 

outubro de 2019) pondera que:  

 

Para aqueles setores que não demonstrem capacidade competitiva nos mercados 

ampliados, decorrentes de integração econômica internacional conduzida pela União, 

é necessário que o Governo Federal estabeleça mecanismos de compensação (não 

necessariamente, benefícios fiscais ou tributários), onde os estados que vierem a sofrer 

prejuízos ou receberem em menor grau os ganhos de uma nova política comercial, 

tenham benefícios como forma de equilibrar os efeitos desse processo. 

 

Oficialmente e formalmente, o papel dos estados nas negociações comerciais 

internacionais no Brasil parece, a princípio, ser insignificante. Politicamente, contudo, nenhum 
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acordo pode ser firmado sem o apoio dos estados no Congresso, pois serão responsáveis em 

grande parte pela sua implementação. 

Em um contexto mais amplo, a discussão das atividades paradiplomáticas dos estados 

trata da delicada relação entre federalismo, política externa e economia, e, nesse sentido R. L. 

Watts enfatiza que “economic and political realities force federations to be pragmatic rather 

than dogmatic in their application of the federal idea”.70 

Não se desconhece, a propósito, que a definição das bases das negociações e dos termos 

pelos quais podem ou devem ser celebrados os acordos comerciais internacionais abrangem ou 

perpassam temas os mais variados e complexos, a envolver diversos setores e a trazer 

implicações múltiplas (na maioria das vezes assimétricas) para os estados por consequência da 

sua implementação. 

O sociólogo Sérgio Abranches (2018, p. 366, grifo nosso) registra a realidade política: 

 

Embora no Brasil o presidente da República seja mais forte do que é nos Estados 

Unidos, nosso Congresso também tem muitos poderes. O modelo de presidencialismo 

adotado pela Constituição de 1988, da maneira como operacionalizou a separação e 

interdependência entre os Poderes, prevê a cooperação, mas também estimula o 

conflito entre eles. 

 

Esse conflito de competência federativa  relacionado à política comercial externa, entre 

estados e União, pode ser observado em algumas ações no Supremo Tribunal Federal – STF, 

como o caso da Lei nº 9.362, de 1996, atribuindo a chamada cota americana de açúcar 

exclusivamente aos produtores das regiões Norte e Nordeste, em detrimento das usinas 

localizadas no estado de São Paulo, devido ao impacto social que o incentivo tem sobre a 

redução das desigualdades regionais (BRASIL, 2018b). 

Outro conflito de grande repercussão foi o relacionado à proibição legal de uso no 

âmbito do estado de São Paulo do amianto, material banido, como se sabe, por diversos países 

devido à proteção ao meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Nesse caso, atento às 

competências comuns e concorrentes atribuídas à União e aos entes federados, o STF, na ADI 

nº 3.937/SP (BRASIL, 2019d), julgou que a lei federal pode estabelecer os princípios gerais 

referentes à produção e comercialização do produto, mas se mostra igualmente autorizado a lei 

estadual definir outras regras referentes ao tema, cujo objetivo seja complementar ou 

 
70 Numa tradução livre: “Realidades econômicas e políticas forçam as federações a serem mais pragmáticas do 

que dogmáticas na aplicação do conceito de federalismo.” (WATTS, R. L. Recent Trends in Federal Economic 

Policy and Finance in the Commonwealth. In: WORLD CONGRESS, OF THE INTERNATIONAL POLITICAL 

SCIENCE ASSOCIATION, GENEVA, 6., 1964, p. 22, apud DUCHACEK, 1970, p. 318). 
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suplementar a legislação federal para tratamento das peculiaridades regionais (art. 24, §§ 3º e 

4º, da Constituição do Brasil).71 

Por outro lado, a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da 

República contra a Lei n. 12.427/2006 do Estado do Rio Grande do Sul, acerca de restrições ao 

comércio de produtos agrícolas importados, alegando a competência privativa da União para 

legislar sobre comércio exterior e interestadual (CF, art. 22, inciso VIII). A decisão (BRASIL, 

2015) do STF julgou 

 

formalmente inconstitucional a lei estadual que cria restrições à comercialização, à 

estocagem e ao trânsito de produtos agrícolas importados no Estado, ainda que tenha 

por objetivo a proteção da saúde dos consumidores diante do possível uso indevido 

de agrotóxicos por outros países. A matéria é predominantemente de comércio 

exterior e interestadual, sendo, portanto, de competência privativa da União (CF, art. 

22, inciso VIII).[grifo nosso] 

 

O litígio que trata da importação de camarão do Equador para o Brasil também foi parar 

no STF, com divergências entre Ministros da Suprema Corte.  

No exame do pedido apresentado pelo Estado do Maranhão, a Ministra Cármen Lúcia 

proferiu decisão, em 29 de maio de 2018, para suspender a importação de camarão cultivado 

no Equador, visto que acarretaria risco de contaminação da flora e da fauna brasileiras advindo 

das patologias do crustáceo e, portanto, violaria o princípio constitucional da precaução.  

Após pedido de reconsideração, o Ministro Dias Toffoli optou por liberar a importação 

de camarões do Equador. Toffoli afirmou na decisão (BRASIL, 2019e): 

 

Concluir de modo diverso e permitir a aplicação de medidas sanitárias sem 

comprovação científica restringiria o abastecimento do mercado nacional e sujeitaria 

o Brasil a sofrer sanções comerciais no âmbito internacional, configurando, dessa 

forma, periculum in mora inverso e, por conseguinte, ofensa à ordem econômica. 

 

Refletindo sobre a evolução do federalismo brasileiro, em voto que proferiu no 

julgamento da ADI 3.356 (BRASIL, 2019c), o Ministro Edson Fachin faz as seguintes 

considerações acerca da repartição de competências no federalismo cooperativo: 

 

Há inegáveis diferenças entre o federalismo da Constituição de 1988 e o das que a 

antecederam. A primeira e talvez uma das mais fundamentais inovações foi a elevação 

do município a ente federativo. Como consequência da maior autonomia outorgada 

pela Carta, também se previu aos municípios um conjunto de competências próprias. 

Assim, além da distribuição expressa de competências e da competência concorrente, 

técnicas previstas tanto pela Constituição de 1946, quanto pela Constituição de 1967, 

o atual Texto previu competências residuais (para os Estados) e locais (para os 

 
71  No julgamento das ADIs 3.937, 3.470, 3.357, 3.356 e 4.066 e da ADPF 109, o STF declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei federal nº 9.055, de 1995, que permitia a extração, o beneficiamento, o 

transporte, a industrialização e a exportação do amianto crisotila, e reconheceu a validade de leis estaduais de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco e de lei do Município de São Paulo que proíbem tais 

atividades econômicas. 
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municípios), competências comuns e competências complementares extensíveis aos 

municípios (art. 30, II, da Constituição Federal). O conjunto de novos entes e de novas 

formas de repartição dos poderes tem promovido relações de cooperação e 

coordenação entre os entes federativos, processo que a doutrina chamou de 

federalismo cooperativo. Se, de um lado, a Corte manteve a jurisprudência que 

aplicava sobre a extensão do federalismo brasileiro, de outro, não pôde ainda explorar 

todas as inovações previstas pela Constituição de 1988.  

Assim [...] cumpre indicar que (a) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até 

o ‘estado da arte’ anterior optou por concentrar no ente federal as principais 

competências federativas, mas (b) é necessário explorar o alcance do federalismo 

cooperativo esboçado na Constituição de 1988, para enfrentar os problemas de 

aplicação que emergem do pluralismo. 

 

No mesmo sentido mostra-se voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes em 

julgamento da ADI 5.696 sobre a distribuição de competências nos regimes federalistas 

(BRASIL, 2019e), a registrar, em caso em que se discutia a possibilidade de dispensa, por lei 

estadual, julgada inconstitucional (ante a autonomia municipal para o exercício do poder de 

polícia), de exigência de alvará ou licenciamento para funcionamento de templos religiosos, 

que: 

 

Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte 

e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas 

sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição 

do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, 

que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do 

Direito, caberá ao interprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e 

o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do 

convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo 

(...). [grifo nosso] 

 

Portanto, o que se observa é que situações que envolvam matérias ou iniciativas 

atinentes a competências administrativas comuns (art. 23 da CF) ou legislativas concorrentes 

da União, do Distrito Federal e dos estados (art. 24 da CF) podem mostrar-se decisivas para a 

definição da extensão ou, quando menos, a forma de realização das competências privativas da 

União (art. 22 da CF), realidade que talvez possa ter efeito em matérias como a tratada no 

presente trabalho, quando caracterizada a presença de direto interesse local. 

Em síntese, nesse capítulo, além das divergências sobre a competência legislativa 

concorrente e dos conflitos entre os interesses dos estados e da União, de efetivo o que se 

constata, nestes últimos trinta anos, é a pequena participação do Brasil nas relações comerciais 

internacionais. 

Essa política comercial externa brasileira acanhada, delineada tão somente pelo 

Executivo e simplesmente referendada pelo Congresso Nacional ao final, sem evidências da 

participação formal dos estados e do Legislativo na sua formulação, tem se mostrado 

contraproducente, pouco eficaz e inexpressiva em termos de dimensão econômica concreta. 
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Diante desse quadro procura-se verificar, a seguir no Capítulo 3, um modelo 

democrático federal semelhante ao Brasil, como é o caso dos EUA, em que a influência 

governamental subnacional concreta sobre o conteúdo e a conduta da política externa 

promovida por representantes dos estados, em ambas as Casas do Congresso, estimula a 

elaboração de políticas públicas com resultados positivos concretos. 
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4 A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA NA MATÉRIA 

 

No capítulo anterior, mediante referências aos principais eventos e iniciativas que 

marcaram a política de comércio exterior do Brasil nos últimos trinta anos, tentou-se explicitar 

as dificuldades, ao longo do tempo, de definição de prioridades e objetivos do país (não de 

governo), de conservação de rumo e de critérios de negociação e de aprovação e implementação 

exitosa dos acordos, aspectos determinantes para um possível sentimento de insuficiência da 

atuação pública no setor. 

Dando seguimento, neste capítulo procura-se examinar, para fins de comparação com 

modelo que guarda semelhança na organização do Estado com a do Brasil, os efeitos das 

características do federalismo norte-americano para a atuação das unidades subnacionais e dos 

seus representantes no Congresso, relativamente à formulação das políticas de comércio 

exterior.72 

 

4.1 Panorama dos acordos comerciais dos EUA 

 

Os Estados Unidos, é sabido, lideram a ordem econômica global desde a Segunda 

Guerra Mundial, e essa circunstância e as inflexões políticas que dela decorrem acabaram por 

constituir agenda econômico-política amplamente apoiada pelo Congresso norte-americano e 

estritamente cumprida pelos representantes do Poder Executivo ao longo de quase oito décadas. 

Em tal contexto, os estados e o Congresso norte-americano (UNITED STATES, 

2009a)73 sempre desempenharam (desempenham estruturalmente) um papel fundamental na 

implementação da política comercial norte-americana, tanto no que respeita à definição dos 

termos para o envolvimento dos EUA na economia global quanto no que concerne à aprovação 

dos acordos comerciais negociados pelo Presidente, por meio do Representante de Comércio 

dos Estados Unidos (United States Trade Representative – USTR). 

Até o início do Governo Trump (cujas características demandam ainda algum 

distanciamento histórico para a avaliação crítica de seus pressupostos, coerência e resultados), 

 
72 Duchacek (1970, p. 317) recorda, a propósito, que “what President Nixon called creative federalism, meaning 

decentralization and stronger local responsibility, what President Johnson praised as a new federal-state 

interaction never contemplated by the Founding Fathers, meaning a stronger influence of federal standards on 

local prejudice or neglected, and what the Supreme Court approvingly called cooperative federalism is a 

phenomenon in all federal states”. 
73 A Constituição norte-americana foi a primeira a incluir o Poder Legislativo no processo de celebração de tratados 

internacionais. 
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a história da política comercial expansionista norte-americana pode ser sintetizada em quatro 

períodos distintos: 

1. O primeiro período, caracterizado pela reabertura do comércio exterior (1934-1941), 

começa com a aprovação do Reciprocal Trade Agreements Act de 1934, que pôs fim em 

muitas políticas altamente restritivas de 1930 e estabeleceu as bases para vários acordos 

bilaterais; 

2. O segundo período, de liberalização econômica no pós-guerra (1941-1967), com uma 

série de negociações multilaterais (rodadas) sob o GATT e o Trade Expansion Act, de 

1962, que autorizou o Presidente a negociar cortes tarifários; 

3. O terceiro período, de reestruturação (e, em certa medida, de restrição pontual) da 

política comercial internacional (1967-1985), ainda no contexto de recuperação da 

economia mundial no pós-guerra, com a edição do Long-Term Arrangement on Cotton 

Textiles, estabelecido em 1962 e sucedido pelo Acordo Multifibras em 1974, para 

restringir o comércio de têxteis e vestuário, e o Trade Act, também de 1974, que abordou 

a necessidade de negociar restrições não tarifárias ao comércio e modernizou a área de 

defesa comercial; e 

4. O quarto período, iniciado em 1985, caracterizado pela proliferação de acordos de livre 

comércio. 

Na prática, desde a criação do GATT, em 1947, até a década de 1980, os esforços dos 

EUA concentraram-se principalmente na construção e celebração de acordos multilaterais, e 

refletiram uma reação à discriminação comercial que ocorreu na década de 1930. 

Após 1980, os EUA começaram a negociar acordos de livre comércio, sendo que o 

primeiro a entrar em vigor foi o firmado com Israel, em 1985. Logo após, em 1989, os EUA 

firmaram acordo de livre comércio com o Canadá e, em 1994, iniciaram o acordo de livre 

comércio expandido que incluía o Canadá e o México (Acordo de Livre Comércio da América 

do Norte, ou, em inglês, North American Free Trade Agreement – NAFTA). 

As negociações da Rodada Uruguai do GATT, concluídas em 1994, reduziram ainda 

mais as tarifas aduaneiras no mundo e incluíram novos temas, como propriedade intelectual, 

investimentos e comércio de serviços. 

No período pós-1995, os Estados Unidos continuaram a negociar e implementar acordos 

de livre comércio. Atualmente, encontram-se em vigor os acordos de livre comércio com os 

seguintes países: 



80 

Tabela 8 ― Acordos de livre comércio dos EUA 

Parceiro comercial Ano da assinatura do acordo Em vigor desde 

Israel 1985 01/09/1985 

México 1992 01/01/1994 

Canadá 1992 01/01/1994 

Jordânia 2000 17/12/2001 

Chile 2003 01/01/2004 

Cingapura 2003 01/012004 

Costa Rica 2004 01/01/2009 

República Dominicana 2004 01/03/2007 

Bahrein 2004 01/08/2006 

Guatemala 2004 01/07/2006 

Nicarágua 2004 01/04/2006 

Honduras 2004 01/04/2006 

El Salvador 2004 01/03/2006 

Marrocos 2004 01/01/2006 

Austrália 2004 01/01/2005 

Colômbia 2006 15/05/2012 

Peru 2006 01/02/2009 

Omã 2006 01/01/2009 

Panamá 2007 31/10/2012 

Coreia do Sul 2007 15/05/2012 

Fonte: U.S. Department of State 

 

Entre 1985 e 2018, os Estados Unidos assinaram e implementaram, portanto, 14 acordos 

de livre comércio com 20 diferentes países.74 

Em termos estatísticos (fonte: U.S. Department of Commerce), as exportações dos EUA 

de bens aumentaram 9% em 2018, atingindo a cifra de US$ 1,67 trilhão. No período entre 2013 

e 2018, as exportações de bens dos EUA aumentaram 6,3% (US$ 99,9 bilhões). Além disso, as 

exportações para esses 20 parceiros comerciais (acordos de livre comércio) ampliaram-se em 

8,9% de 2017 para 2018. 

Já as importações de bens dos EUA cresceram 9,0% em 2018 e alcançaram o valor de 

US$ 2,54 trilhões. Desde 2013, as importações aumentaram 12,2%. E as importações de 

mercadorias desses 20 parceiros comerciais aumentaram 8,8% em 2018. 

O déficit comercial de mercadorias, em 2018, dos EUA foi de US$ 891 bilhões, sendo 

que as exportações representaram cerca de 12% do PIB dos EUA e as importações 

aproximadamente 15%. 

 
74 Os EUA negociaram, assinaram e implementaram, tecnicamente, 15 acordos, se incluirmos o acordo com o 

Canadá, que posteriormente foi incluído no NAFTA. 
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Tabela 9 ― Principais parceiros comerciais dos EUA – 2018 (em US$ 1.000) 

País Exportações Rank Importações Rank 

TOTAL 1.665.992 - 2.540.805 - 

Canadá 299.768 1 318.824 3 

México 265.442 2 346.100 2 

China 120.148 3 539.675 1 

Japão 75.229 4 142.425 4 

Reino Unido 66.312 5 60.783 7 

Alemanha 57.753 6 125.848 5 

Coreia do Sul 56.506 7 74.264 6 

Países Baixos 48.703 8 24.503 19 

Brasil 39.559 9 31.104 17 

Hong Kong 37.310 10 6.285 42 

Fonte: U.S. Census Bureau (U.S. International Trade in Goods - Annual Revision) 

 

No total, esses 20 países com os quais os EUA têm acordos de livre comércio foram 

responsáveis por 46,8% das exportações e por 33,9% das importações de bens em 2018. 

Cabe o registro, também, de programas comerciais unilaterais, como o Generalized 

System of Preferences (Sistema Geral de Preferências – SGP), iniciado em 1976 (do qual o 

Brasil é um dos beneficiários), o African Growth and Opportunity Act – AGOA, de 2000, para 

países da África subsaariana, o Caribbean Basin Initiative – CBI, que estabelece relações 

econômicas com os vizinhos do Caribe (vigente desde 1983), e o Programa de Preferências do 

Nepal, que concedeu, a partir de 2015, benefícios tarifários para certas exportações nepalesas. 

Tal como construídos, esses acordos e programas unilaterais de livre comércio (que 

foram aprovados por maioria de votos de cada casa do Congresso) representaram uma efetiva 

implementação de política de incremento econômico, por meio de programa de integração 

comercial estabelecido segundo termos definidos em cooperação pelos Poderes Legislativo e 

Executivo (e não por iniciativa unilateral deste último). 

 

4.2 O papel do Congresso na política comercial externa norte-americana 

 

A Constituição dos Estados Unidos guarda precedência histórica em atribuir 

responsabilidade ao Poder Legislativo pela política externa em geral e pelos tratados comerciais 

internacionais, em particular. 
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Nessa perspectiva, a Constituição de 1789 concedeu ao Congresso (artigo I, seção 8, 

cláusula 3)75 poderes amplos para regular o comércio com nações estrangeiras e entre os estados 

federados.76 

O Congresso desempenha um papel importante na formulação e implementação da 

política comercial dos EUA por meio do exercício de suas responsabilidades legislativas e de 

supervisão. Nos termos da Constituição dos EUA, o Congresso tem autoridade para regular o 

comércio exterior, enquanto o Presidente, para conduzir relações estrangeiras. 

O Congresso dos Estados Unidos é composto por duas casas: a Câmara dos 

Representantes (os membros são eleitos nos distritos) e o Senado (cada estado elege dois 

senadores). O House Ways and Means Committee e o Senate Finance Committee são os 

principais comitês do Congresso em assuntos comerciais. 

Hueglin e Fenna (2015, p. 213) chamam a atenção para o fato de que: 

 

A ideia de poderes iguais entre as duas câmaras nunca foi contestada. De fato, como 

Hamilton, Jay e Madison apresentaram em vários ensaios (Federalist 62-66), o forte 

bicameralismo constituía o núcleo de uma doutrina emergente de freios e 

contrapesos em que o Senado era visto como o ator mais importante. Sua 

concordância na legislação permitiria que ela servisse como um “controle” das 

paixões e “facções” descontroladas da assembleia popular.77 [grifo nosso] 

 

Dispõe a Constituição norte-americana que compete ao Presidente a autoridade 

exclusiva para negociar tratados e acordos internacionais (artigo II, seção 2, cláusula 2),78 desde 

que haja consentimento do Senado, sendo proibido expressamente aos estados fazer o mesmo, 

qual seja, negociar e formalizar, de forma isolada, tratados e acordos (artigo I, seção 10, cláusula 

1 e 3).79 

Estes dispositivos constitucionais demonstram que, em termos formais, a autoridade 

última na tomada de decisões de política comercial externa dos EUA cabe ao governo central, 

mas envolve necessariamente tanto o Executivo quanto o Legislativo, que atuam de forma 

coordenada para a formulação das premissas e dos objetivos, o desenvolvimento das 

 
75 “The Congress shall have Power …to regulate Commerce with foreign Nation…” 
76 Como se verá adiante, no entanto, os estados têm espaço considerável para influenciar a política comercial 

externa em função da representação federativa no Congresso. 
77 Tradução livre de: “The idea of equal powers between the two chambers was never challenged. In fact, as 

Hamilton, Jay, and Madison presented it in a number of essays (Federalist 62-66), strong bicameralism 

constituted the core of an emerging doctrine of checks and balances in which the Senate was seen as the most 

important player. Its concurrence in legislation would allow it to serve as a ‘check’ on the uncontrolled passions 

and ‘factions’ of the popular assembly.” 
78 “The President shall have power, by and with the advice and consent of the senate, to make treaties […].” 
79 “No State shall enter into any Treaty […]. No State shall, without the Consent of Congress, lay any Duty of 

Tonnage, keep Troops, or Ships of War in time of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, 

or with a foreign Power […].” 
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negociações e a definição dos termos de execução e supervisão dos acordos comerciais 

celebrados pelos EUA. 

Essa atuação conjunta demanda algumas considerações específicas. 

 

4.2.1 Trade Promotion Authority (TPA) 

 

No que se refere especificamente ao exercício da atribuição de celebrar acordos, antes 

de iniciar qualquer negociação comercial internacional que exija mudanças na legislação norte-

americana, o Presidente dos EUA necessita obter a denominada Trade Promotion Authority –

TPA80 (também conhecida como fast track authority), que é a autorização concedida pelo 

Congresso ao Presidente para negociar acordos internacionais, a fim de que o Congresso 

posteriormente possa aprovar ou revogar, mas não possa alterar os seus termos ou obstruir a 

sua execução. 

Isso significa que, com a TPA, nenhuma alteração o Congresso pode realizar, em 

qualquer momento do processo legislativo de aprovação do acordo comercial. 

A última autorização foi concedida em junho de 2015 (Lei Bipartidária de Prioridades 

Comerciais e Responsabilidade do Congresso), com vigência até 1º de julho de 2021, e fixou 

(UNITED STATES, 2015a): (1) os objetivos da política comercial para que o Presidente possa 

negociar os acordos comerciais; (2) a exigência para que o Presidente se envolva e mantenha o 

Congresso a par das negociações; e (3) a necessária análise pelo Congresso da legislação de 

implementação (sem liberdade, no entanto, como registrado, para promover alterações). 

O regime definido, portanto, é: se o acordo comercial e o processo de negociação 

atenderem aos requisitos pré-definidos, a TPA aprovada previamente permite que o Congresso 

considere o projeto de lei (required implementing bill) ao abrigo de um processo legislativo 

mais ágil e sem a possibilidade de emendas. É o que se procura indicar na representação 

cronológica que segue. 

 
80 Introduzida pela primeira vez em 1974. 



84 

Quadro 2 ― Cronograma do Congresso dos EUA em função da TPA 

 
Fonte: Congressional Research Service 

 

Com maior ou menor liberdade de interferência nos termos dos respectivos acordos, é 

certo, contudo, que a participação do Congresso norte-americano na definição dos rumos da 

política comercial externa dos EUA se dá em todas as suas fases.  

Relatório do Congressional Research Service (FERGUSSON, 2015) observa que a “A 

TPA reflete décadas de debate, cooperação e compromisso entre o Congresso e o Poder 

Executivo em busca de um arranjo pragmático no exercício das respectivas autoridades sobre 

política comercial”.81 

Acrescenta, a propósito, o relatório (FERGUSSON, 2015): 

 

A TPA define como o Congresso optou por exercer sua autoridade constitucional 

sobre um aspecto específico da política comercial, ao dar ao Presidente um impulso 

para negociar acordos comerciais, garantindo efetivamente aos parceiros comerciais 

dos EUA que os acordos finais terão consideração oportuna e sem alterações.82 

 

Na essência, todo esse aparato legislativo configura instrumento fundamental para que 

se aprimore, de forma concreta, o planejamento na gestão de políticas públicas, permitindo o 

efetivo ciclo de desenvolvimento da política comercial externa voltada ao bem-estar econômico 

de toda a sociedade. 

 

 

 
81 Tradução livre de: “TPA reflects decades of debate, cooperation, and compromise between Congress and the 

executive branch in finding a pragmatic accommodation to the exercise of each branch’s respective authorities 

over trade policy.” 
82 Tradução livre de: “TPA defines how Congress has chosen to exercise its constitutional authority over a 

particular aspect of trade policy, while giving the President added leverage to negotiate trade agreements by 

effectively assuring U.S. trade partners that final agreements will be given timely and unamended consideration.” 
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4.2.2 Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos 

 

Sem prejuízo da competência cometida pela Constituição ao Congresso dos EUA para 

estabelecer os parâmetros (os objetivos e prioridades) dos acordos comerciais, cabe ao 

Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (United States Trade 

Representative – USTR) a atribuição e as responsabilidades pelo desenvolvimento das 

negociações. 

Cabe recordar que, a partir da Lei de Expansão do Comércio (Trade Expansion Act de 

1962), o Congresso possibilitou ao Presidente nomear um Representante Especial para 

Negociações Comerciais, a fim de promover, por meio de acordos comerciais internacionais, o 

bem-estar geral, a política externa e a segurança dos Estados Unidos. 

A Lei de Expansão do Comércio de 1962, na Seção 241, prevê que: 

 

O Presidente nomeará, com o aconselhamento e o consentimento do Senado, um 

Representante Especial para Negociações Comerciais, que será o principal 

representante dos Estados Unidos para cada negociação […] O Representante 

Especial para Negociações Comerciais assumirá o cargo a critério do Presidente, terá 

direito a receber a mesma remuneração e subsídios que um chefe de missão e terá o 

posto de embaixador extraordinário e plenipotenciário.83 [grifo nosso] 

 

Assim, em 1963, o Presidente Kennedy criou o primeiro Escritório do Representante 

Especial de Comércio (Special Trade Representative – STR84) dos EUA. 

A partir da década de 1970, o Congresso consolidou e ampliou substancialmente as 

responsabilidades do Representante Especial para negociações comerciais por meio da nova 

Lei de Comércio (Trade Act de 1974) e do Plano de Reorganização n. 3 (Reorganization Plan 

n. 3 de 1979). 

A respeito da dinâmica de atuação do STR, cabe recordar registro de Robert Strauss 

(1987, p. vii), que dirigia o órgão à época da Rodada Tóquio do GATT, no sentido de que 

 

[…] durante meu mandato como Representante Especial de Comércio (STR), passei 

tanto tempo negociando internamente com a indústria, trabalhadores e membros do 

Congresso dos EUA quanto negociava com nossos parceiros comerciais estrangeiros. 

Essa experiência me ensinou que a política comercial, embora certamente exija total 

participação e liderança de especialistas e teóricos em política comercial, não pode ser 

 
83 Tradução livre de: “The President shall appoint, by and with the advice and consent of the Senate, a Special 

Representative for Trade Negotiations, who shall be the chief representative of the United States for each 

negotiation under this title and for such other negotiations as in the President’s judgment require that the Special 

Representative be the chief representative of the United States, and who shall be the chairman of the organization 

established pursuant to section 242(a). The Special Representative for Trade Negotiations shall hold office at the 

pleasure of the President, shall be entitled to receive the same compensation and allowances as a chief of mission, 

and shall have the rank of ambassador extraordinary and plenipotentiary.” 
84 Precursor do atual USTR (United States Trade Representative). 
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feita somente por eles. Requer uma dose saudável de realismo político. De fato, acho 

que isso é verdade para qualquer área da diplomacia internacional.85 

 

Em 1980, o Presidente Jimmy Carter, por meio da Ordem Executiva n. 12.188, redefiniu 

o STR como Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (United States Trade 

Representative – USTR), com foco na formulação de políticas comerciais internacionais 

bilaterais e multilaterais do governo dos EUA, e atuação e responsabilidades tanto no âmbito 

interno quanto externo. 

E, em 1988, com a finalidade de melhorar o desenvolvimento e a gestão da estratégia 

comercial internacional dos Estados Unidos, foi aprovada pelo Congresso a Omnibus Foreign 

Trade and Competitiveness Act de 1988, que estabelece o procedimento a ser observado pelos 

Poderes Executivo e Legislativo para negociação e implementação de acordos comerciais. 

Também desde 2015, por meio da Trade Priorities and Accountability Act de 2015, foi 

criada, dentro do Escritório do USTR, a função de Diretor de Transparência (Chief 

Transparency Officer), a fim de fortalecer e ampliar as atividades de transparência nas 

negociações comerciais internacionais entre a Casa Branca, o Congresso e o público. 

O Professor Aluisio de Lima-Campos, do Washington College of Law, em audiência 

pública do Senado Federal brasileiro (COLLOR, 2011, p. 84), registra, a propósito, que: 

 

Nos Estados Unidos […] a política comercial é mais transparente. Costuma-se 

superestimar o poder do Executivo em negociações, mas a autoridade constitucional 

norte-americana sobre assuntos de comércio cabe ao Congresso, e o Executivo não 

pode negociar sem autorização expressa do Legislativo. Há no país mais de 12 mil 

grupos de interesse, que se organizam para influenciar a política comercial, assim 

como fazem as associações de bairros, os Municípios e os estados da União. 

 

Da mesma forma, Daniel R. Pearson (2016, p. 1), membro do Cato Institute e ex-

chairman da U.S. International Trade Commission, afirma que não há dúvida de que a 

transparência nas negociações comerciais internacionais ajude a assegurar a responsabilização 

(accountability) e conduz a um uso mais eficiente dos recursos públicos, acrescentando que 

“sigilo é inconsistente com os princípios democráticos”.86 

Na prática, cada vez mais mecanismos têm sido criados nos EUA para desenvolver a 

cooperação entre o Executivo e o Congresso no que respeita à formulação e divulgação dos 

 
85  Tradução livre de: “[…] during my tenure as Special Trade Representative (STR), I spent as much time 

negotiating with domestic constituents (both industry and labor) and members of the U.S. Congress as I did 

negotiating with our foreign trading partners. This experience taught me that trade policy, while certainly 

requiring full participation and leadership by trade policy specialists and theorists, cannot be made by them alone. 

It requires a healthy dose of political realism. In fact, I think that this is also true for any other area of international 

diplomacy.” 
86  Tradução livre de: “secrecy is inconsistent with democratic principles”. 
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objetivos, das estratégias e das ações concretas voltadas ao desenvolvimento da política 

comercial externa norte-americana. 

Cabe mencionar que, na missão institucional do USTR, consta (UNITED STATES, 

[s.d.]c): 

 

Desde a sua criação, o USTR trabalha em estreita colaboração com o Congresso, 

por meio de frequentes consultas com membros e funcionários dos dois principais 

comitês relacionados com comércio internacional (House Committee on Ways and 

Means e Senate Committee on Finance), além de fornecer informações detalhadas 

para outros comitês, escritórios de liderança e membros do Congresso.87 [grifo nosso] 

 

Compondo o conjunto de órgãos do setor norte-americano, há, ainda, o 

Intergovernmental Policy Advisory Committee – IGPAC, comitê consultivo que fornece 

orientação geral acerca das políticas comerciais e de desenvolvimento ao USTR relacionadas 

com os assuntos dos governos estaduais e locais. Trata-se de uma espécie de “comitê para 

assuntos federativos” dos EUA: 

 

Mais especificamente, o IGPAC fornece consultoria política sobre questões que 

podem afetar os governos estaduais e locais dos EUA, incluindo: 

(1) os objetivos e posições para a negociação dos acordos comerciais; 

(2) o impacto da implementação de acordos comerciais; 

(3) os procedimentos relativos à implementação dos acordos comerciais; e 

(4) outros assuntos relacionados com o desenvolvimento, implementação, e 

administração da política comercial dos Estados Unidos.88 

 

Resta claro, portanto, que esse conjunto de normas e procedimentos adotados pelo 

Congresso dos EUA sobre política comercial traduz as preocupações dos agentes públicos 

envolvidos com (i) os limites de liberdade que o Congresso deve conceder ao Executivo para 

que a sua atuação reflita e equilibre as diversas visões em uma única política comercial; e (ii) a 

verificação de a que ponto as funções atuais delegadas ao USTR estão bem coordenadas. 

 

 

 

 
87 Tradução livre de: “Since its creation, USTR has worked hand-in-hand with Congress, including through 

frequent consultations with Members and staff of the House Committee on Ways and Means, Senate Committee 

on Finance (the two Committees with principle responsibility for international trade issues), and by providing 

detailed briefings for other committees, Congressional leadership offices, caucuses, and individual Members of 

Congress.” 
88 Tradução livre de: “More specifically, the IGPAC provides general policy advice on issues that may affect U.S. 

state and local governments including: (1) Negotiating objectives and bargaining positions before entering into 

trade agreements; (2) the impact of the implementation of trade agreements; (3) matters concerning the operation 

of any trade agreement once entered into; and (4) other matters arising in connection with the development, 

implementation, and administration of the trade policy of the United States.” (Seção 135 (c) (1) da Lei de Comércio 

de 1974). 
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4.3 O pacto federativo norte-americano: atuação intergovernamental 

 

É intuitivo que decorre da competência constitucional atribuída ao Congresso (em cujo 

âmbito os estados norte-americanos têm ampla oportunidade de veicular seus interesses por 

meio dos seus representantes, especialmente de seus Senadores), a possibilidade reservada aos 

estados para exercer influência, ainda que indireta, na definição da política comercial externa 

norte-americana.89, 90 

De fato, embora a sua autoridade formal de política externa seja restrita, os estados 

norte-americanos podem moldar a política comercial externa de várias maneiras — por 

exemplo, através dos seus representantes no Congresso (KINCAID, 1999, p. 122). 

De recordar, também, que a Décima Emenda, de 1791, prevê que, em caráter geral, “os 

poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela proibidos aos 

estados, são reservados aos estados respectivamente, ou ao povo”91 (Constituição dos Estados 

Unidos, 1789). 

A propósito, James Madison destaca, no Ensaio n. 39 do “Federalist Papers” 

(HAMILTON; MADISON; JAY, 2016, p. 62), que o poder do governo federal é limitado: “Sua 

jurisdição se estende apenas a certas matérias enumeradas e deixa para os estados uma soberania 

residual e exclusiva sobre todas as demais matérias […]”.92  

Daí afirmar Julian G. Ku (2006, p. 2.402) que os estados federados não são simples 

frações administrativas dos EUA, e, tampouco, regional offices ou administrative agencies do 

governo federal. Eles são dotados, em razão do contexto histórico da formação da federação 

norte-americana, de competências residuais múltiplas, compatíveis com a satisfação dos seus 

interesses locais, desde que harmônicos com o sistema de distribuição de competências da 

Federação. 

A compreensão do cenário de formação constitucional dos EUA e da literatura de 

relações internacionais no campo da denominada paradiplomacia pode esclarecer a estrutura 

legal em que os estados se engajam na política comercial externa. 

 
89 O site da Câmara dos Representantes dos EUA (UNITED STATES, [s.d.]a) inclui detalhes sobre o processo 

legislativo nessa casa. E o site do Senado (UNITED STATES, [s.d.]b) explica o processo nesta casa. 
90 Duchacek (1987, p. 6) registra a respeito que: “In the United States, due to its presidential system and political 

parties’ structure, in particular the lack of party discipline (in the Western European sense), increases the weight 

of various regional or state-based issues, as promoted by state representatives in both Houses of Congress.” 
91 Tradução livre de: “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to 

the States, are reserved to the States respectively, or to the people.” 
92 Tradução livre de: “Its jurisdiction extends to certain enumerated objects only, and leaves to the several states 

a residuary and inviolable sovereignty over all other objects […].” 
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Como visto anteriormente, os governos subnacionais norte-americanos são 

reconhecidos como atores globais com ampla oportunidade de se engajar na política externa 

por meio do Congresso. 

O movimento em direção ao desenvolvimento econômico e ao engajamento 

internacional faz parte de uma expansão ainda mais ampla dos poderes subnacionais, que pode 

ser observada em praticamente todos os estados norte-americanos, como se verá a seguir. 

Além da atuação no Congresso, a maioria dos governadores — 26 em 51 estados (NGA, 

2018) — possui Escritório de Relações Estaduais-Federais em Washington, com o propósito 

expresso de acompanhar o processo de elaboração da legislação nacional, fazer lobby no 

Congresso e funcionar como um centro de informações entre o governo estadual e o governo 

nacional (BEYLE; MUCHMORE, 1983, p. 195-198; NGA, 2018). 

A razão para o estabelecimento desses escritórios na década de 1970 foi ter uma 

presença mais direta na capital federal e colocar as questões estaduais na agenda do Congresso, 

questões essas que talvez não pudessem ser incluídas de modo efetivo se endereçadas por outra 

forma. Cabe o registro de que muitos dos escritórios estaduais estão localizados no Hall of the 

States, um prédio construído perto do Capitólio e da Suprema Corte dos EUA, cuja proximidade 

física a instituições de nível nacional também serve para destacar a importância de laços 

informais entre funcionários estaduais e federais (JENSEN, 2016). 

Nesse sentido, Hueglin e Fenna (2015, p. 238) observam que “as relações 

intergovernamentais como uma prática contínua e principalmente informal nos sistemas 

federais foram desenvolvidas como resposta à atual necessidade muito maior de coordenação 

do que o inicialmente previsto”.93 

Foi do desenvolvimento dessas relações intergovernamentais informais entre 

funcionários estaduais e federais que surgiram os conceitos de “federalismo cooperativo, 

federalismo colaborativo, federalismo pragmático e federalismo administrativo, descrevendo 

algumas das maneiras pelas quais os ajustes e envolvimento ocorreram entre os níveis de 

governo”94 (HUEGLIN; FENNA, 2015, p. 239). 

Também existem várias associações estaduais que servem como organizações de lobby 

para os estados. Os principais grupos estaduais são: a National Governors Association – NGA, 

que inclui todos os 50 governadores dos EUA e cuja função é garantir que as opiniões dos 

 
93 Tradução livre de: “intergovernmental relations as an ongoing and mostly informal practice in federal systems 

developed as a response to the much greater need for coordination than was originally envisaged.” 
94 Tradução livre de: “cooperative federalism, collaborative federalism, pragmatic federalism, and administrative 

federalism, describing some of the ways in which adjustment and engagement have occurred between the levels of 

government.” 
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governadores sejam representadas na formulação da política pública federal, e o Council of 

State Governments – CSG, que representa os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

estaduais e que serve como um fórum de pesquisa e desenvolvimento de políticas públicas, a 

fim de criar novas oportunidades regionais, nacionais e internacionais. 

O desenvolvimento da NGA exemplifica a evolução política das associações estaduais, 

cuja origem remonta a 1908, quando foi realizada a Conferência dos Governadores, por 

sugestão de William George Jordan, ex-editor do Saturday Evening Post, e a pedido do 

Presidente Theodore Roosevelt, que convidou todos os governadores para uma conferência 

sobre conservação da natureza (somente em 1933 foi institucionalizada, no entanto, a 

Associação, por sugestão do Presidente Franklin D. Roosevelt). 

A partir da década de 1980, a NGA já era globalmente vista como um importante grupo 

de lobby, dedicado fortemente ao comércio internacional.95 

Um outro exemplo dos esforços internacionais da NGA encontrado na literatura é o 

estabelecimento em 1978 do “Comitê sobre Comércio Internacional e Relações Exteriores”. 

Apesar de esse comitê não estar mais ativo, a NGA continua envolvida no comércio 

internacional por meio de seu “Comitê de Desenvolvimento Econômico e Comércio” 

(DUCHACEK, 1984; KLINE, 1984). 

O papel potencialmente significativo dos governadores na condução da política externa 

dos EUA é descrito por Julian G. Ku (2006, p. 2.414) nos seguintes termos: 

 

Os governadores são cada vez mais responsáveis por lidar com demandas de governos 

estrangeiros e instituições internacionais. Eles negociam e participam de forma 

limitada dos acordos internacionais. Eles também executam políticas estaduais 

destinadas a impor sanções a países estrangeiros. Tudo isso representa um sistema 

emergente de política externa, caracterizado por governadores exercendo o poder de 

tomada de decisão sobre assuntos que afetam a política externa dos Estados Unidos.96 

 

Tais circunstâncias evidenciam que os governadores acreditam que o comércio é o 

motor do desenvolvimento econômico e da criação de empregos e que os princípios 

orientadores do comércio, do investimento e da competitividade global são os acordos 

comerciais internacionais que ajudam a criar mercados globais abertos, transparentes e justos 

(NGA, 2017). 

 

 
95 Para uma visão histórica ver: JENSEN, 2016; KLINE, 1984; BEYLE; MUCHMORE, 1983. 
96 Tradução livre de: “Governors are increasingly responsible for dealing with demands from foreign governments 

and international institutions. They negotiate and participate in certain limited forms of international agreement. 

They also execute state policies intended to impose sanctions on foreign countries. All of this represents an 

emerging system of gubernatorial foreign policy characterized by governors exercising independent decision-

making power over matters affecting the foreign policy of the entire United States.” 
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4.4 Um caso contemporâneo: a negociação do USMCA: Executivo e Congresso atuando 

de forma articulada 

 

Os Estados Unidos iniciaram negociações comerciais bilaterais com o Canadá há mais 

de trinta anos, resultando no Acordo de Livre Comércio EUA-Canadá, que entrou em vigor em 

1º de janeiro de 1989. 

Em seguida, em 1991, começaram negociações bilaterais com o México, às quais o 

Canadá aderiu, transformando-se assim o Acordo de Livre Comércio EUA-Canadá no Acordo 

de Livre Comércio da América do Norte – NAFTA assinado em 1992, que entrou em vigor em 

janeiro de 1994. 

Nesse acordo, as tarifas e restrições quantitativas foram eliminadas progressivamente, 

com exceção de um número limitado de produtos agrícolas comercializados com o Canadá, que 

somente foram eliminados em 2008. 

O NAFTA inclui capítulos de regras de origem, procedimentos alfandegários, 

agricultura e medidas sanitárias e fitossanitárias, compras governamentais, investimentos, 

comércio de serviços, proteção dos direitos de propriedade intelectual e procedimentos de 

solução de controvérsias (NAFTA, 1994). 

Como estudo de caso, talvez valha a pena utilizar a renegociação do NAFTA, 

denominado United States–Mexico–Canada Agreement – USMCA,97 para demonstrar como os 

estados norte-americanos têm sido capazes de, ainda que indiretamente, pressionar questões 

internacionais em razão de seus interesses locais. 

A escolha dessa relevante negociação se deve ao fato de que o NAFTA representa um 

dos acordos regionais mais antigos, entrou em vigor há mais de vinte anos, período em que a 

economia dos EUA e as relações comerciais globais passaram por mudanças substanciais, que 

resultaram, inclusive, na possibilidade de sua revisão. 

Como se sabe, no início de 2017, sob a gestão do Presidente Trump,98 e após mais de 

três meses de consultas administrativas com o Congresso, o Representante Comercial dos EUA, 

Robert E. Lighthizer, anunciou a intenção do governo de renegociar o acordo (na oportunidade, 

mais precisamente em 18 de maio de 2017, após consultas com comitês relevantes do 

Congresso, o Representante Comercial dos EUA informou ao Congresso que o Presidente 

 
97 Em espanhol: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); e em francês: Accord Canada–États-

Unis–Mexique (ACEUM). 
98 Autorização concedida pelo Congresso por meio da Lei Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 
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Trump pretendia iniciar negociações com o Canadá e o México com a finalidade de reequilibrar 

o comércio com a modernização do NAFTA).99 

Como parte do processo, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos 

(USTR) publicou em 23 de maio de 2017 comunicado (UNITED STATES, 2017c) no Federal 

Register, solicitando comentários da sociedade civil sobre a modernização do NAFTA. 

Essa notificação pretendia colher comentários sobre diversos tópicos, tais como regras 

de origem, investimento, assuntos relacionados a concorrência; comércio digital; pequenas e 

médias empresas; acesso a mercados; alfândega e facilitação do comércio; medidas sanitárias e 

fitossanitárias; meio ambiente; contratação pública; direitos de propriedade intelectual, entre 

outros.  

Foram recebidos 12.460 documentos com comentários do público e mais de 140 

testemunhas foram ouvidas durante os três dias de audiências públicas — segundo relato de 

Stephen Vaughn, Conselheiro Geral do USTR, em audiência, em novembro de 2017, do 

Subcommittee on International Trade, Customs, And Global Competitiveness, do Comitê de 

Finanças do Senado (UNITED STATES, 2017a). “Desde o início das negociações, o 

embaixador Lighthizer e a equipe do USTR se encontraram pessoalmente com dezenas de 

congressistas, passando mais de 700 horas discutindo o NAFTA com parlamentares e 

funcionários do Congresso”.100 

Em sua manifestação, o Conselheiro Geral do USTR expressa assim a preocupação com 

o cumprimento da TPA: 

 

Bem, como você sabe, Senador [John Cornyn], para começar, desde o início do 

governo, estamos muito preocupados em cumprir as disposições da TPA. Mesmo 

antes de começarmos as negociações, o embaixador Lighthizer testemunhou perante 

o Comitê de Finanças do Senado como parte de sua sabatina. Depois disso, ele teve 

consultas com seu comitê [Finanças do Senado], com o Ways and Means Committee, 

com o grupo consultivo da Câmara e com o grupo consultivo do Senado sobre 

negociações. E foi somente depois disso, em maio, que originalmente enviamos a 

carta avisando o Congresso que, dentro de 90 dias, iniciaríamos essas negociações. 

Desde então, continuamos a trabalhar em estreita colaboração com você e sua equipe 

para garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para cumprir as disposições 

da TPA.101 

 
99 As cartas enviadas pelo USTR às lideranças do Congresso estão disponíveis em: UNITED STATES, 2017b. 
100 Tradução livre de: “since August 16th [início das negociações], Ambassador Lighthizer and USTR staff have 

met personally with dozens of members of Congress, spending more than 700 hours discussing NAFTA with 

congressional members and staff during that time.” 
101 Tradução livre de: “Well, as you know, Senator [John Cornyn], to begin with, from the beginning of the 

administration, we have been very concerned about complying with provisions of Trade Promotion Authority. 

Even before we began the negotiations, I know that Ambassador Lighthizer testified before the Senate Finance 

Committee as part of his confirmation hearing. After that, he had consultations with your committee [Senate 

Finance], with the Ways and Means Committee, with the House advisory group on negotiations, with the Senate 

advisory group on negotiations. And it was only after that, in May, that we originally sent up the letter advising 
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Em conformidade com o previsto na legislação (a TPA de 2015 exige que o Executivo 

publique uma justificativa detalhada de seus objetivos de negociação e dos resultados a serem 

alcançados pelo menos trinta dias antes do início das negociações), o texto contendo os 

objetivos de negociação do USTR foi publicado em 17 de julho de 2017 (UNITED STATES, 

2017e).102 

Depois de cinco rodadas de negociação, o USTR divulgou em novembro de 2017 a 

versão atualizada dos objetivos de negociação. Essa atualização marca a ação de transparência 

do USTR, que se baseia em consultas rigorosas com os comitês consultivos do Congresso e 

com o setor privado durante todo o processo de renegociação.103 

O USTR também procura divulgar os efeitos econômicos do USMCA por estado norte-

americano, fornecendo uma visão detalhada de como esse acordo pode beneficiar todos os 

estados do país (UNITED STATES, [s.d.] d). 

Após um ano de negociações, em agosto de 2018, o Presidente Trump notificou o 

Congresso sobre a intenção de assinar o acordo comercial com o México e o Canadá (USMCA) 

em noventa dias. 

Finalmente, em 30 de novembro de 2018, México, Canadá e Estados Unidos assinaram 

o USMCA (UNITED STATES, 2018). E, logo em seguida, em janeiro de 2019, o Executivo 

enviou ao Congresso uma descrição das mudanças na lei dos EUA (UNITED STATES, 2019) 

que o Presidente Trump indica como necessárias para que os EUA cumpram com o USMCA. 

Em abril de 2019, a Comissão de Comércio Internacional dos EUA (U.S. International 

Trade Commission – USITC) elaborou estudo sobre o provável impacto econômico do acordo 

comercial, prevendo ganhos nas exportações de US$ 33,3 bilhões, criação de 176.000 novos 

empregos nos EUA e aumento do PIB de US$ 68,2 bilhões. 

Essa avaliação dos prováveis efeitos econômicos está disposta na TPA de 2015 

(UNITED STATES, 2015b) e é um passo importante e necessário no processo de análise do 

acordo pelo Congresso. 

 
Congress that, within 90 days, we would begin these negotiations. Since that time, we have continued to work very 

closely with you and your staff and everyone up on the Hill to make sure that we are doing everything we can to 

comply with the provisions of TPA.” 
102 Em 16 de agosto de 2017, o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, a Ministra do 

Comércio Exterior do Canadá, Chrystia Freeland, e o Secretário da Economia do México, Ildefonso Guajardo, 

lançaram a primeira rodada de negociações entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, em Washington. E 

John Melle, Assistente de Comércio dos EUA para o Hemisfério Ocidental (Assistant U.S. Trade Representative 

for the Western Hemisphere), foi nomeado pelo USTR para atuar como negociador-chefe. 
103 O texto dos Objetivos de Negociação Atualizado pelo USTR encontra-se disponível em: UNITED STATES, 

2017d. 
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A avaliação realizada pelo USITC, órgão independente, leva em consideração o efeito 

de qualquer redução tarifária sobre a indústria específica e sobre a economia dos Estados 

Unidos como um todo. As conclusões desse estudo devem ser baseadas em análises econômicas 

quantitativas e qualitativas para cada uma das disposições do acordo,104 que, em geral, utiliza a 

base de dados e os índices da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE. Interessante notar que esse estudo do USITC traz, na verdade, uma avaliação de 

impacto econômico em grande parte baseada nos parâmetros da OCDE e fornece fortes 

evidências do impacto da política, subsidiando assim a tomada de decisão. 

Outro importante estudo sobre comércio internacional (BAUGHMAN; FRANÇOIS, 

2019), que engloba a análise por estado dos EUA, é publicado frequentemente pelo Business 

Roundtable, associação composta pelas principais corporações dos EUA, cujo objetivo é 

promover políticas públicas pro-business (BUSINESS ROUNDTABLE, [s.d.]). 

Em maio de 2019, o Executivo apresentou ao Congresso o projeto de Declaração de 

Ação Administrativa (Statement of Administrative Action – SAA) para implementar o USMCA 

negociado, além de cópia do texto do Acordo, conforme os procedimentos previstos na TPA. 

O USMCA compõe-se de 34 capítulos e 12 side letters, traz mudanças significativas nas 

disposições de acesso a mercados para produtos agrícolas e automóveis e nas regras de 

investimento, compras governamentais, solução de controvérsias e direitos de propriedade 

intelectual. 

Também aborda novos temas no contexto de um acordo comercial, como comércio 

digital (e-commerce, data flows e data localization), empresas estatais e sunset clause (para 

revisão em 6 anos e prescrição em 16 anos), e inclui um capítulo sobre políticas 

macroeconômicas e taxas de câmbio, com compromissos de política e transparência sobre 

desalinhamento cambial. 

Por fim, em junho de 2019, no discurso de abertura, o USTR, Robert Lighthizer (2019), 

declarou ao Comitê de Finanças do Senado: 

 

Por fim, tenho a satisfação de testemunhar hoje o recém-renegociado USMCA. 

Trabalhamos em estreita colaboração com os deputados ao longo desse processo 

e muitas das melhorias no acordo refletem as ideias e os pensamentos de 

deputados tanto republicanos quanto democratas. Acredito, em suma, que o 

USMCA é o acordo comercial mais robusto e significativo da história dos EUA. É o 

padrão-ouro para regras sobre economia digital, serviços financeiros, propriedade 

 
104 Na atuação do órgão, fica evidente que avaliações baseadas em critérios objetivos são vistas como instrumento 

indispensável para o processo de tomada de decisão, que pressupõem informações adequadas, com as quais se 

possa fundamentar as decisões e melhor prestar contas sobre as políticas públicas (ALA-HARJA; HELGASON, 

2000). 
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intelectual etc. Ele ajudará a interromper a tendência de demissões na indústria. Suas 

disposições trabalhistas e ambientais são as mais abrangentes de todos os tempos em 

um acordo comercial. E o capítulo agrícola levará ao aumento de acesso a mercados 

e eliminará práticas comerciais desleais de nossos parceiros.105 [grifo nosso] 

 

No caso específico dos EUA, uma das questões mais significativas é como o sistema 

constitucional pode acomodar a nova globalização, como visto nessa negociação 

contemporânea e de amplo alcance do USMCA, e como este caso pode ajudar a aprofundar 

nossa compreensão de como os sistemas federais mais maduros afetam a formulação de 

políticas comerciais. 

O que se extrai, em resumo, da intensa participação dos estados norte-americanos na 

política comercial externa dos EUA parte das premissas de que: 

▪ os estados têm competência constitucional residual reconhecida para questões de 

comércio exterior; 

▪ a maioria dos estados, para a defesa dos seus interesses na ordem econômica nacional 

e mundial, possui Escritório de Relações Estaduais-Federais em Washington; 

▪ os estados procuram influenciar e efetivamente influenciam o Congresso na 

construção dos seus interesses comerciais; e 

▪ os estados investem em agências no exterior para promoção do comércio internacional. 

Apenas como referência, Michelmann (2009, p. 342-344) registra que somente em 

quatro países federais (Alemanha, Suíça, Áustria e Bélgica) há procedimentos altamente 

estruturados e institucionalizados, entre estados e União, na definição da política externa.106 

Observa-se, em suma deste capítulo, que o sistema federal dos EUA é flexível e 

integrado o suficiente para permitir aos estados uma margem de manobra nas relações 

comerciais internacionais, embora a formulação da política comercial externa seja uma 

responsabilidade federal do Presidente e do Congresso, atuando sempre com base em estudos 

de impacto econômico, e com o mais elevado nível de transparência, governança e compliance, 

o que definitivamente pode ser considerado como boa prática no âmbito global.  

 
105 Tradução livre de: “Finally, I am pleased to be able to testify here today on the newly-renegotiated USMCA. 

We have worked very closely with Members throughout this process, and many of the improvements in this 

Agreement reflect Republican and Democratic Members’ ideas and thoughts. In short, I believe the USMCA is 

the strongest, most momentous trade agreement in U.S. history. It is the gold standard for rules on the digital 

economy, financial services, intellectual property, etc. It will help stop the outflow of manufacturing jobs and 

return many to the United States. Its labor and environmental provisions are the most far-reaching ever in a trade 

agreement. The agricultural chapter will lead to increased market access and eliminate unfair trading practices 

by our trading partners.” 
106 “The constituent units of all EU countries in this group, although to a more limited degree in Switzerland, are 

more actively engaged in foreign relations on a wider range of issues than those in other countries, making 

cooperation between them and their federal governments a necessity.” 



96 

5 DEPOIMENTOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E O 

CONTEXTO DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR NO 

BRASIL 

 

Com o objetivo de analisar a natureza, a extensão, as circunstâncias, as possibilidades e 

as limitações da participação dos estados na formulação da política comercial externa brasileira, 

procurou-se fixar no Capítulo 1 os fundamentos teóricos do presente estudo utilizando duas 

premissas: i) a tendência para a aceitação do pressuposto do federalismo cooperativo no 

fenômeno de formação e desenvolvimento das federações e ii) o crescimento e fortalecimento 

da paradiplomacia, como expressão da presença legítima das unidades subnacionais no 

contexto internacional, para defesa dos seus interesses regionais. 

Em seguida (nos Capítulos 2 e 3) foi realizada comparação entre as experiências das 

federações brasileira e norte-americana nos últimos trinta anos, com o que se evidenciou a 

enorme distância que separam as realidades dos EUA e do Brasil, em termos de presença e 

participação efetiva e autônoma dos estados, seja por meio do Congresso, seja por intermédio 

de instrumentos de paradiplomacia. Essas diferenças expressam processo histórico que talvez 

se possa localizar nos fenômenos de centralização de poderes na União no âmbito da federação 

brasileira e de descentralização e atuação conjunta dos estados na federação norte-americana. 

Também foi possível evidenciar a enorme distância existente na instituição e no 

funcionamento das estruturas especializadas na discussão de questões de comércio exterior, e 

no processo de formação, discussão e aprovação de políticas sobre a matéria. 

Constatadas as enormes diferenças verificadas entre as experiências das repúblicas 

brasileira e norte-americana, diferenças essas que parecem resultado do processo de formação 

da federação e da evolução do pacto federativo de cada um dos países, julgou-se conveniente 

realizar, no âmbito do presente estudo, entrevistas com alguns dos principais protagonistas do 

processo histórico recente, políticos e constitucionalistas com experiência tanto no âmbito do 

Poder Executivo quanto no do Poder Legislativo aptos, por isso, a opinar sobre a realidade 

nacional. Este o objeto do presente capítulo. 

Convém esclarecer, a propósito, como registro prévio, que as entrevistas foram 

estritamente qualitativas e se voltaram para revelar os papéis por trás das relações comerciais 

internacionais no Brasil (i) dos estados (ainda que o seu envolvimento na formulação das 

políticas comerciais internacionais tenha sido diretamente mínimo) e (ii) do Congresso 

Nacional, em especial do Senado Federal, por responsabilizar-se pela representação dos 

assuntos federativos nesse processo. 



97 

A metodologia de pesquisa baseou-se em entrevistas com o fim de colher a experiência 

e a opinião dos entrevistados sobre o arranjo constitucional de competências em matéria de 

comércio exterior e sobre a possibilidade e conveniência da participação dos estados na 

formulação de políticas de comércio exterior no Brasil, algo que não pode ser facilmente 

pesquisado por meio de outras fontes. 

 

5.1 Por que entrevistar a elite política? 

 

Irving Seidman, professor emérito de pesquisa qualitativa da Universidade de 

Massachusetts, de forma objetiva explica por que utilizar entrevistas como forma de pesquisa: 

 

Eu entrevisto porque estou interessado nas histórias de outras pessoas. Em termos 

mais simples, as histórias são uma maneira de conhecimento. A raiz da palavra 

história é a palavra grega histor, que significa “sábio” e “instruído” (Watkins, 1985, 

p. 74).107 Contar histórias é essencialmente um processo de criação de significado. [...] 

É esse processo de seleção de detalhes da experiência, reflexão e ordenamento que 

faz das histórias uma experiência reveladora de criação de significado108 (SEIDMAN, 

2019, p. 7). 

 

Na mesma linha, admirável se mostra a forma como Tim May, professor de metodologia 

científica da Universidade de Sheffield, expressa apoio a processos de entrevista: “As 

entrevistas fornecem uma rara e valiosa compreensão das experiências, opiniões, valores, 

aspirações, atitudes, sentimentos e biografias das pessoas”109 (MAY, 2001, p. 120). 

De fato, a pesquisa por meio de entrevistas traduz uma ferramenta poderosa para obter 

insights sobre importantes questões da formulação de políticas públicas, por meio da 

compreensão da experiência das pessoas cujas vidas refletem essas questões (SEIDMAN, 

2019). 

Portanto, as entrevistas qualitativas, por sua natureza aberta e flexível, parecem ser mais 

adequadas para estruturar e analisar processos de tomada de decisão política. 

Nesse sentido é que se desenvolveu, no presente trabalho, argumento de pesquisa 

empírica analisando as percepções de importantes agentes da política brasileira — afinal, os 

 
107 WATKINS, C. (ed.). The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Boston: Houghton 

Mifflin, 1985, apud SEIDMAN, 2019, p. 7. 
108 Tradução livre de: “I interview because I am interested in other people’s stories. Most simply put, stories are a 

way of knowing. The root of the word story is the Greek word histor, which means one who is “wise” and 

“learned” (Watkins, 1985, p. 74). Telling stories is essentially a meaning-making process. […] It is this process 

of selecting constitutive details of experience, reflecting on them, giving them order, and thereby making sense of 

them that makes telling stories a meaning-making experience.” 
109 Tradução livre de: “Interviews yield rich insights into people’s biographies, experiences, opinions, values, 

aspirations, attitudes and feelings.” 



98 

entrevistados são políticos experientes, a maioria constitucionalistas, fontes privilegiadas de 

vivências incomuns, que já ocuparam cargos tanto no Executivo como no Legislativo. 

Não por acaso, David Richards (1996, p. 199), professor de política pública da 

Universidade de Manchester, chama atenção para esse tipo de entrevista relacionada com a elite 

política, observando que: 

 

[…] a noção de elite implica um grupo de indivíduos que detêm, ou deteve, uma 

posição privilegiada na sociedade e, como tal, no que diz respeito a um cientista 

político, é provável que tenham tido mais influência nos resultados políticos do que 

os membros do público em geral. Uma das funções mais importantes de entrevistar a 

elite é tentar ajudar o cientista político a entender as posições teóricas do entrevistado; 

suas percepções, crenças e ideologias.110 

 

Enfatiza o autor, a propósito, que “excepcionalmente é possível obter essas informações 

ao examinar livros, documentos ou registros. Por sua própria natureza, os entrevistados da elite 

política fornecem uma descrição específica de um evento ou matéria”111 (RICHARDS, 1996, 

p. 199-200). 

De forma semelhante, o Professor Darren Lilleker considera que “as elites podem ser 

definidas em termos gerais como aquelas que estão próximas do poder ou da formulação de 

políticas”112 (LILLEKER, 2003, p. 207). 

O resultado esperado desta pesquisa é produzir um conjunto de experiências, 

informações e visões relevantes sobre as relações comerciais internacionais no Brasil, capazes 

de auxiliar nas conclusões e sugestões que devem ser expostas no presente trabalho. 

 

5.2 Estrutura das entrevistas 

 

Por meio de entrevistas, este estudo visa identificar, como registrado, em que medida a 

definição (a formulação) de políticas de comércio exterior pela União deve ser acompanhada, 

ou seria desejável que se mostrasse acompanhada de algum processo prévio ou concomitante 

de participação que envolva os entes federativos por elas atingidos. 

Em termos concretos, foram as seguintes as questões formuladas aos entrevistados: 

 
110 Tradução livre de: “[…] the whole notion of an elite, implies a group of individuals, who hold, or have held, a 

privileged position in society and, as such, as far as a political scientist is concerned, are likely to have had more 

influence on political outcomes than general members of the public. One of the most important functions of an 

elite interview is to try to assist the political scientist in understanding the theoretical positions of the interviewee; 

his/her perceptions, beliefs and ideologies.” 
111 Tradução livre de: “such information can rarely be gleaned from examining books, documents or records. By 

their very nature elite interviewees provide a subjective account of an event or issue.” 
112 Tradução livre de: “elites can be loosely defined as those with close proximity to power or policymaking.” 
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1. No arranjo constitucional de competências privativas e exclusivas (em especial por 

decorrência do que dispõem os arts. 84, inciso VIII, e 49, inciso I, da Constituição da 

República Federativa do Brasil) e de distribuição de poder político, o controle a 

posteriori do Congresso Nacional já encerra os mecanismos necessários para o controle 

de legitimação dos acordos comerciais internacionais celebrados pela União? 

2. A presunção de legitimidade que decorre do exercício regular (i) da competência 

privativa outorgada ao Presidente da República para “celebrar tratados, convenções e 

atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” e (ii) do controle 

cometido ao Congresso Nacional de pronunciar-se, em caráter definitivo, “sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional”, dispensa o Congresso de se manifestar a priori sobre 

os interesses e os efeitos para a nação e os entes federados das negociações comerciais 

internacionais que serão levadas a efeito pela política de comércio exterior a cargo da 

União? 

3. No caso de não serem estabelecidos mecanismos prévios de legitimação ou de 

compensação nas situações de distribuição assimétrica de custos e benefícios por 

decorrência de acordos internacionais, os estados que vierem a sofrer prejuízos ou fruir 

em menor grau os ganhos de uma política comercial externa implementada ou por 

implementar, pela União, devem ser ouvidos ou, quando menos, participar de fórum de 

discussão voltado a impedir situações da espécie ou equilibrar os seus efeitos? 

4. O arranjo federativo dos EUA (com participação do Congresso, em especial do Senado, 

em todas as fases da negociação da política comercial, como visto no Capítulo 4) seria 

adequado ao Brasil? 

5. No Brasil, de que maneira os estados interagem ou podem interagir com atores federais 

na representação dos seus interesses? 

6. A definição, pela União, da política de comércio exterior deveria se mostrar 

condicionada à realização de consulta pública prévia apta a avaliar e discutir os seus 

efeitos para a economia nacional e as economias regionais, procurando-se, com isso, 

antecipar e discutir os impactos econômico, social e ambiental da política por 

implementar com base em evidências? 

7. Considerando as disposições constitucionais nesse campo, que meios os estados teriam 

para promover a representação dos seus interesses em matéria de política de comércio 

exterior? 

8. O tema comércio exterior é um tema relevante no Legislativo? 
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9. Por fim, que tipos de ingredientes (negativos ou positivos) uma “política externa 

federativa”, alicerçada em uma cogitada maior participação dos estados (ou do Senado), 

poderia agregar ao pacto federativo e à inserção econômica internacional do país? 

O objetivo, com tais indagações, foi melhorar a compreensão do federalismo e das 

relações intergovernamentais do Brasil, de forma a alargar a visão sobre as possibilidades e 

dificuldades ínsitas à definição de relações comerciais internacionais e possibilitar conferir 

resposta à seguinte questão: Quais os pressupostos para o aperfeiçoamento de políticas de 

comércio exterior no Brasil? 

 

5.3 Metodologia e amostra 

 

Em razão de tais objetivos, as entrevistas não foram realizadas com o propósito de 

buscar objetivamente a verdade sobre este ou aquele fato histórico ou processo de negociação, 

mas, sim, a fim de formar a impressão de alguns dos seus protagonistas, de forma a obter deles 

o que pensam dos fatos e das suas circunstâncias. 

Convém recordar que as elites são menos acessíveis e mais conscientes de sua própria 

importância, e, por isso, inevitavelmente, as amostras de entrevistas de pessoas da elite tendem 

a ser muito menores (RICHARDS, 1996, p. 200). 

Embora a amostragem aleatória tenha sido identificada como o “padrão ouro para 

generalizações” 113  (LYNCH, 2013, p. 39), nem sempre é possível utilizar essa forma de 

amostragem. 

Para este estudo, uma amostra probabilística aleatória não se apresentou como uma 

alternativa adequada tanto pelo pequeno universo quanto pela dificuldade de acesso aos 

políticos de primeiro escalão. 

Nesse tipo de pesquisa, o acesso a determinados entrevistados é um dos vários 

problemas metodológicos envolvidos segundo David Richards (1996, p. 200): 

 

A amostragem não representativa não é frequentemente um problema nas entrevistas 

de elite, onde é assim devido a problemas de acesso. Às vezes, simplesmente não é 

possível obter uma amostra representativa, porque certos indivíduos ou categorias de 

indivíduos (possivelmente aqueles com algo a perder ao serem entrevistados) recusam 

um pedido de entrevista. Quando isso ocorre, o cientista político deve reconhecer esse 

fato.114 

 
113 Tradução livre de: “gold standard for making generalizations”. 
114 Tradução livre de: “Although unrepresentative sampling is not often an issue in elite interviewing, where it is 

so, it may be due to problems of access. Sometimes, it is simply not possible to obtain a representative sample, 

because certain individuals or categories of individuals (possibly those with something to lose from being 
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Mesmo assim, para garantir a devida transparência e a abrangência em relação à seleção 

intencional da amostra, tentou-se incluir múltiplas fontes de entrevistados (tanto do Executivo 

quanto do Legislativo), com uma variedade de pensamentos políticos, e de diferentes regiões 

do Brasil. 

A amostra intencional envolve selecionar elementos de uma população de acordo com 

características específicas consideradas relevantes para a pesquisa e pode, assim, produzir uma 

amostragem significativa do todo, dentro do contexto do estudo, sem exigir um número muito 

grande de entrevistas (LYNCH, 2013). 

A escolha da amostra foi realizada de forma não aleatória, com os participantes 

(entrevistados) possuindo os seguintes atributos considerados essenciais para o estudo: vivência 

parlamentar relevante no Congresso Nacional e/ou no alto escalão do Poder Executivo (federal 

ou estadual), com domínio das questões constitucionais e percepções políticas e econômicas 

acerca das perspectivas (potencialidades e limitações) da economia nacional e do comércio 

exterior. 

Uma limitação que se procurou contornar consistiu no fato de que, mesmo diante de 

universo representativo de fontes com largo espectro e razoável diversidade de pensamento 

político, ainda assim poderia haver um viés de seleção na pesquisa no âmbito de apenas alguns 

estados da Federação. 

Por isso, foram tomadas algumas medidas metodológicas para lidar com possíveis 

problemas de subjetividade e ambiguidades, como a triangulação de dados para confirmar as 

evidências observacionais (YIN, 2016, p. 115-137). 

Essa a razão por que na análise a seguir constam algumas observações extraídas de 

outras fontes e métodos além das entrevistas realizadas, como declarações de outros 

parlamentares em artigos e jornais. 

Pressupõe-se, portanto, que a triangulação tanto das fontes de evidência (diversos 

políticos) quanto dos métodos (entrevistas qualitativas e análise documental), desde que os 

dados sejam comparados para buscar convergências, permite aprofundar e ampliar o objeto 

investigado, bem como atribuir um rigor metodológico e confiabilidade à pesquisa (BRUNING; 

GODRI; TAKAHASHI, 2018). 

No total, entrou-se em contato com 10 entrevistados em potencial, mas só foi possível 

acesso a 6 entrevistados. A duração média de cada entrevista foi de 40 minutos. Na maioria dos 

casos, as entrevistas foram presenciais e especificamente agendadas para a sua realização. 

 
interviewed), refuse a request for an interview. Where this is the case, the political scientist must acknowledge this 

fact.” 
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As entrevistas, quando houve consentimento do entrevistado, foram gravadas e o áudio 

será armazenado durante o tempo da pesquisa para consulta restrita no âmbito do projeto. As 

entrevistas foram transcritas e alguns trechos representativos serão citados literalmente, porque 

autorizada essa explicitação. 

A amostra foi composta de entrevistas aos seguintes políticos: 

▪ Aloysio Nunes Ferreira Filho, advogado. Foi Senador pelo Estado de São Paulo, 

Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Ministro-

Chefe da Secretária-Geral da Presidência da República, Ministro da Justiça (Governo 

Fernando Henrique Cardoso, de 1999 a 2002) e Ministro das Relações Exteriores 

(Governo Temer, de 2017 a 2018). 

▪ Celso Lafer, advogado, professor e membro da Academia Brasileira de Letras. Foi 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Ministro das Relações Exteriores 

em duas ocasiões, em 1992 (Governo Collor) e de 2001 a 2002 (no governo de Fernando 

Henrique Cardoso). 

▪ Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite é bacharel em Direito e atual Governador do Rio 

Grande do Sul. Anteriormente, foi Prefeito de Pelotas, RS. 

▪ José Eduardo Martins Cardozo é advogado e professor de direito constitucional da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi Deputado Federal, Ministro da 

Justiça (Governo Dilma, de 2011 a 2016), Advogado-Geral da União do Brasil e 

Procurador do Município de São Paulo. 

▪ Michel Miguel Elias Temer, advogado e professor de direito constitucional. Foi 

Presidente da República e exerceu também os cargos de Deputado Federal, presidente 

da Câmara dos Deputados, Secretário da Segurança Pública e Procurador-Geral do 

Estado de São Paulo. 

▪ Raul Jungmann, político e consultor brasileiro. Foi Secretário de Planejamento do 

Governo de Pernambuco, Vereador do Recife, Deputado Federal pelo Estado de 

Pernambuco, Ministro do Desenvolvimento Agrário, Ministro da Defesa e Ministro da 

Segurança Pública. 

Além dessas entrevistas com perfil político, também foi realizada uma segunda camada 

de entrevistas semiestruturadas com alguns funcionários públicos com notável experiência na 

área de comércio exterior, abordando a construção da política de comércio exterior no Brasil, 

entre eles: 
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▪ Rosária Costa Baptista, que foi Diretora de Negociações Internacionais da Secretaria 

de Comércio Exterior, do antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. 

▪ Eliane de Souza Fontes; também foi Diretora de Negociações Internacionais da 

Secretaria de Comércio Exterior do antigo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. 

▪ Gustavo Cupertino Domingues, Analista de Comércio Exterior do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

▪ Marcia de Fatima Lins e Silva, Analista de Comércio Exterior do Ministério da 

Economia. 

 

5.4 Análise: interpretação dos dados das entrevistas115 

 

1. O controle a posteriori do Congresso Nacional já encerra os mecanismos necessários 

para o controle de legitimação dos Acordos comerciais internacionais celebrados pela 

União? 

 

Não se identificou dissenso a respeito da questão; todos os entrevistados expressaram 

opinião semelhante no sentido de que a “conjugação dos dois poderes do Estado: o Executivo 

e o Legislativo, têm dado bons resultados” em questões de comércio exterior, nas palavras de 

Michel Temer (entrevista em 10 de julho de 2019). 

Eliane Fontes (entrevista em 10 de julho de 2019) aponta, contudo, que: 

 

O sistema atual do Brasil, com análise a posteriori pelo Congresso dos acordos 

negociados gera grande incerteza sobre a sua total aprovação.  

Entendo que, a exemplo de mecanismo que existe nos Estados Unidos da América e 

na União Europeia, o Congresso deveria aprovar um mandato para os negociadores, 

com as diretrizes para as negociações comerciais do Brasil, a ser renovado a cada 4 

ou 5 anos, consultando o setor produtivo, a sociedade civil e os estados da Federação. 

 

2. A presunção de legitimidade outorgada ao Presidente da República para “celebrar 

tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 

Nacional” dispensa o Congresso de se manifestar a priori sobre os interesses e os 

efeitos para a nação e os entes federados das negociações comerciais internacionais 

que serão levadas a efeito pela política de comércio exterior a cargo da União? 

 
115 Nesta seção, as longas perguntas do questionário (já apresentadas na íntegra na seção 4.2) foram sintetizadas 

visando facilitar a leitura. 
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De uma forma geral, há consenso entre os entrevistados quanto à percepção de que o 

Congresso Nacional tem evoluído na matéria (ainda que ela não represente o foco de interesse 

dos parlamentares) e procurado promover debates mais atentos sobre os impactos políticos e 

econômicos dos Acordos comerciais internacionais, como instrumentos essenciais à inserção 

internacional proativa do Brasil. 

Celso Lafer (entrevista em 1º de agosto de 2019) recordou, a propósito, que foi “muitas 

vezes à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e à Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara explicar a condução da política externa”, 

especialmente a condução das negociações comerciais. 

Mesmo que incipiente, os entrevistados indicam que há uma ação ex ante do Legislativo 

sobre os efeitos para a nação da política de comércio exterior proposta pelo Executivo, voltada 

para a adoção de medidas de aprimoramento do processo e da legislação referentes ao tema. 

Esse papel do Poder Legislativo na dinâmica da política comercial externa brasileira 

tem sido objeto de atenção especial da Câmara dos Deputados, em que se observam 

movimentações no sentido de que passe a “participar ativamente dos rumos do País nas relações 

internacionais, de modo a contribuir com o Poder Executivo nos novos caminhos a serem 

percorridos em prol de uma inserção internacional madura, proativa e pragmática” (CAMPOS, 

2019). 

 

3. Os estados que vierem a sofrer prejuízos ou fruir em menor grau os ganhos de uma 

política comercial externa implementada ou por implementar, pela União, devem ser 

ouvidos ou, quando menos, participar de instância de discussão voltada a impedir 

situações da espécie ou equilibrar os seus efeitos? 

 

Apesar de expressarem entendimento comum no sentido de que o interesse nacional 

deve prevalecer em questões de comércio exterior, os entrevistados afirmam que, de maneira 

formal ou informal, sempre se estabelece diálogo com os estados sobre eventuais preocupações 

com os efeitos da implementação de medidas de política comercial externa. Eduardo Leite 

(entrevista em 20 de outubro de 2019) pondera, a respeito, no entanto, que, “para que a União 

possa conduzir acordos internacionais que venham a otimizar os ganhos e minorar as perdas é 

importante que este processo seja conduzido de forma articulada, ou ao menos consultiva, com 

os estados”. 

Celso Lafer (entrevista em 1º de agosto de 2019) recorda, a propósito, que ao seu tempo 

no Ministério das Relações Exteriores foi criada para tanto, por meio do Decreto no 2.246, de 
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6 de junho de 1997, a Assessoria de Relações Federativas, então ligada ao Gabinete do 

Chanceler, para tratar da diplomacia federativa. 

Lafer (entrevista em 1º de agosto de 2019) enfatiza que a criação da Assessoria de 

Relações Federativas nasceu da necessidade de o Ministério das Relações Exteriores ter: 

 

Um canal oficial com os estados […] porque, assim como a agricultura e a indústria 

têm as suas preocupações, os estados também têm as suas preocupações, que podem 

ser tanto assuntos econômicos quanto assuntos políticos, porosidade das fronteiras, 

segurança etc. Então, há uma agenda com os estados. E essa agenda varia de estado 

para estado, de acordo com as peculiaridades de cada um. 

 

Hoje, essa atribuição é desempenhada pela Assessoria Especial de Assuntos Federativos 

e Parlamentares, ponto focal no Itamaraty para a coordenação das atividades diplomáticas com 

estados e municípios engajados em ações externas. 

José Eduardo Cardozo (entrevista em 9 de outubro de 2019) destaca, por outro lado, 

que: 

 

Muitas vezes o governo federal não tem nenhuma preocupação federativa […] Ele 

não se preocupa em ouvir. […] No Brasil, se a competência de comércio exterior é 

minha [da União], eu vou ouvir governador? Vou ouvir nada. Nós não temos essa 

cultura, nós não temos esse hábito, nós não temos esse costume. Logo, isso implica 

que a união vê pelos seus interesses federativos e imediatos e também pelos seus 

interesses políticos mais diretos. […] Como resultado: eu tenho assimetrias que não 

são nem percebidas como assimetrias, que são ignoradas […] Portanto, a dimensão 

cultural autoritária [da União] faz com que os estados tenham participação [somente] 

quando ele se move politicamente, não há uma institucionalidade que garanta isso. 

Você vai me dizer: o problema então é da Constituição? Não, o problema é da cultura, 

você pode colocar a constituição que você quiser, nós não temos uma federação real. 

Ouvir os estados não é o hábito da política brasileira, não é a característica do Brasil. 

Nós agimos como um país centralizado e autoritário fundamentalmente. Então, o 

sistema federativo, para mim, brasileiro, ele é um problema, ele não é uma solução. 

 

4. O arranjo federativo dos EUA (com participação do Congresso, em especial do Senado, 

em todas as fases da negociação da política comercial) seria adequado ao Brasil? 

 

Também sobre esse ponto não se identifica divergência entre os entrevistados. Todos 

consideram que a formação da federação brasileira se deu de modo completamente diferente da 

observada nos Estados Unidos, circunstância suficiente para não se justificar que as condutas e 

práticas políticas lá verificadas sejam transportadas para o Brasil, nem mesmo para fins de 

comparação, sem os devidos ajustes. 

Michel Temer (entrevista em 10 de julho de 2019) considera, a propósito, que: 

 

A formação da nossa federação e a da federação americana são completamente 

divergentes […] lá [nos EUA] eles têm uma tendência muito grande para 

descentralização […] Nós [no Brasil], ao contrário, temos um, uma tendência para 

centralização […] lá eles partiram da questão da soberania para a questão da 
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autonomia, os estados não serão mais soberanos, mas serão autônomos. E essa 

autonomia é real, verdadeira. Coisa que não acontece muito aqui no Brasil. 

 

Essa excessiva centralização de competências na União também foi objeto de análise de 

José Afonso da Silva (2010, p.477), para quem: 

 

Os limites da repartição regional e local de poderes dependem da natureza e do tipo 

histórico de federação. Numas a descentralização é mais acentuada, dando-se aos 

Estados federados competências mais amplas, como nos Estados Unidos. Noutras a 

área de competência da União é mais dilatada, restando limitado campo de atuação 

aos Estados-membros, como tem sido no Brasil, onde a existência de competências 

exclusivas dos Municípios comprime ainda mais a área estadual. A Constituição de 

1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e 

principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o 

sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica.”  

 

Aloysio Nunes (entrevista em 27 de junho de 2019) destaca que: “O Congresso Nacional 

não é como o Congresso dos EUA; não recebe um mandato para negociar. O mandato é 

conferido por um órgão interministerial, que é a Camex, e onde estão presentes os atores mais 

relevantes do governo para as negociações comerciais internacionais.” 

E José Eduardo Cardozo (entrevista em 9 de outubro de 2019) acrescenta ainda que: 

 

Historicamente, a Federação Brasileira existe como uma farsa, a meu ver. O Brasil 

tem uma história colonizatória de país unitário. Quando você tem a primeira 

constituição brasileira, que é 1891, se copiou o modelo paradigmático da época, do 

século XIX, que era norte-americano; e nós aqui resolvemos transformar um país 

culturalmente unitário em uma federação. Ou seja, no Brasil uma das coisas mais 

engraçadas que se fala é “pacto federativo”, porque não houve pacto nenhum para 

fazer a federação; ao contrário das federações em que você tem unidades que já 

existiam. No Brasil não, criou-se uma situação totalmente anômala, que é uma 

federação de três níveis: união, estados e municípios; formada a partir de um modelo 

que não tinha nada a ver com a nossa história. Não houve pacto nenhum, há uma 

repartição de cima para baixo de competências, estampadas historicamente em todas 

as constituições brasileiras. Embora tenha sido construída em 1988 uma verdadeira 

estrutura federativa, o Brasil não tem uma cultura federativa. A dimensão da cultura 

federativa é absolutamente inexistente. Diante disso, parece claro que o Brasil é um 

Estado que tende a ser substantivamente unitário e centralizado, mas convive com a 

forma federativa, e isso dá choques, isso dá problemas. 

 

Nesse sentido, Ivo Duchacek (1970, p. 189-191) corrobora esse entendimento ao 

descrever que:  

 

Não existe uma teoria única do federalismo. Nem existe um acordo sobre o que é 

exatamente o federalismo. [...] O federalismo agora se tornou uma daquelas palavras 

de repercussão que lembram uma reação positiva, mas que pode significar tudo para 

todos — como democracia, socialismo, progresso, constituição, justiça ou paz. Vemos 

o termo aplicado a quase qualquer combinação bem-sucedida de unidade com 

diversidade.116 

 
116 Tradução livre de: “There is no accepted theory of federalism. Nor is there an agreement as to what federalism 

is exactly. […] Federalism has now become one of those good echo words that evoke a positive response but that 

may mean all things to all men, like democracy, socialism, progress, constitution, justice, or peace. We see the 

term applied to almost any successful combination of unity with diversity.” 
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5. De que maneira os estados interagem (ou podem interagir) com os atores federais na 

representação dos seus interesses? 

 

O mais interessante argumento a respeito foi apresentado por Celso Lafer (entrevista em 

1º de agosto de 2019), ao citar o entrelaçamento das políticas doméstica e internacional de 

Robert Putman (2010, p. 151), professor da Escola de Governo John F. Kennedy da 

Universidade Harvard, para quem: 

 

A luta política de várias negociações internacionais pode ser utilmente concebida 

como um jogo de dois níveis. No nível nacional, os grupos domésticos perseguem seu 

interesse pressionando o governo a adotar políticas favoráveis a seus interesses e os 

políticos buscam o poder constituindo coalizões entre esses grupos. No nível 

internacional, os governos nacionais buscam maximizar suas próprias habilidades de 

satisfazer as pressões domésticas, enquanto minimizam as consequências adversas das 

evoluções externas. Nenhum dos dois jogos pode ser ignorado pelos tomadores de 

decisão, pois seus países permanecem ao mesmo tempo interdependentes e soberanos. 

 

Lafer (entrevista em 1º de agosto de 2019) enfatiza, a propósito, que os “mecanismos 

de interlocução entre os estados e a União têm sido mais informais do que o desejável”. 

Em sentido semelhante, Raul Jungmann (entrevista em 19 de agosto de 2019) chama a 

atenção para o fato de que o diálogo político, em gênero, e o econômico, em especial, não se 

coloca apenas no âmbito das estruturas formais do Congresso Nacional e entre os órgãos de 

representação dos estados e da União: ele se põe em todos os movimentos dos atores desse 

processo, nomeadamente os membros da burocracia estatal, os órgãos de representação de 

interesses, os principais agentes do setor produtivo, os financiadores e investidores de cada 

setor etc. 

E Aloysio Nunes (entrevista em 27 de junho de 2019) complementa, exemplificando: 

 

A briga dos bananeiros (contra a importação de bananas do Equador) […] ali você 

teve um conflito entre o interesse de estados produtores, interesse da indústria 

brasileira, do consumidor brasileiro em alguma medida também, porque enquanto não 

se abria o mercado brasileiro para a importação banana do equador, eles 

(equatorianos) não compravam produtos industriais nossos […]. 

 

Eliane Fontes (entrevista em 10 de julho de 2019) recorda também que: 

 

Uma proposta já formulada pelo setor privado ao Governo Federal, que poderia 

ampliar a interação dos estados nesta questão, é a de criação de Escritórios Regionais 

Governamentais de Apoio à Indústria nos estados brasileiros, em parceria com as 

Federações das Indústrias, que poderiam ser os agentes de identificação dos interesses 

comerciais [externos] e das sensibilidades de cada estado, além de desempenhar 

outras atividades de cooperação. 

 

6. A definição, pela União, da política de comércio exterior deveria se mostrar 

condicionada à realização de consulta pública prévia apta a avaliar e discutir os seus 
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efeitos para a economia nacional e para as economias regionais, procurando-se, com 

isso, antecipar e discutir os impactos econômico, social e ambiental da política por 

implementar com base em evidências? 

Os entrevistados concordaram que há necessidade de realização de discussão adequada, 

entre os protagonistas da matéria, antes da implementação das políticas de comércio exterior. 

Nesse sentido, Aloysio Nunes (entrevista em 27 de junho de 2019) esclarece que a 

política de comércio exterior “tem que se conduzir como uma resultante dos diferentes pontos 

de vista, diferentes interesses setoriais, regionais, corporativos, diferentes órgãos 

governamentais, […] em uma negociação comercial você negocia pra fora, e negocia pra dentro 

também”. 

 

7. Que meios os estados teriam para promover a representação dos seus interesses em 

matéria de política de comércio exterior? 

 

De um modo geral, a percepção que se extrai das entrevistas é que se mostra legítimo o 

processo de maior presença, tanto formal quanto informal, dos estados, seja perante as 

estruturas dos Poderes Executivo e Legislativo, seja junto a potenciais investidores, no país ou 

no exterior. Não foram indicados meios específicos, no entanto, para esse tipo de movimento. 

No entanto, Rosária Costa Baptista (entrevista em 08 de outubro de 2019) destaca que: 

Durante as negociações, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), assim como o Federações Estaduais, participam de 

inúmeras reuniões onde são debatidos todos os temas envolvidos nas 

negociações, inclusive eventuais prejuízos aos setores privados. Há também a 

participação ativa da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), coordenada pela 

CNI, e integrada por representantes do setor privado – empresas e órgãos de 

classe setoriais. 

8. O tema comércio exterior é um tema relevante no Legislativo? 

 

Em vista das qualificações que fazem sobre a formação e a evolução histórica do 

federalismo brasileiro e a realidade econômica e política nacional, os entrevistados reconhecem 

que o comércio exterior não configura uma das preocupações principais do Congresso 

Nacional. Na expressão de Aloysio Nunes, “o comércio exterior não mobiliza tantas paixões 

como a política do dia a dia” (entrevista em 27 junho de 2019). 
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Esse entendimento é acompanhado por Fernando Gabeira, Deputado Federal pelo 

Estado do Rio de Janeiro por quatro mandatos: “O interesse por política externa nunca foi muito 

grande no Brasil. Mas tem crescido nos últimos anos. Senti isso na Comissão de Relações 

Exteriores da Câmara” (GABEIRA, 2019). 

Michel Temer encontra explicação para o fato de a política de comércio exterior ainda 

não ser valorizada no Brasil na teoria tridimensional do direito de Miguel Reale sobre o fato, o 

valor e a norma, referindo que “se um fato, num dado momento, é avaliado e valorizado, ele se 

transforma em norma; se não valorizado, não” (entrevista em 10 de julho de 2019). 

E José Eduardo Cardozo (entrevista em 9 de outubro de 2019) ressalta: 

 

O que move mais o Congresso Nacional? O que a conjuntura pauta. Se em um dado 

momento a conjuntura pauta o comércio exterior, o Congresso vai se ocupar mais. 

Caso contrário, ele fica fragmentado e sempre a reboque do Executivo. Aliás, o 

próprio Executivo não discute de forma interministerial o comércio exterior; ele é 

isolado nos ministérios que cuidam disso. Eu não me lembro (como Ministro da 

Justiça) de ter sido chamado uma única vez para discutir comércio exterior ou políticas 

de comércio exterior. 

 

9. Por fim, que tipos de ingredientes (negativos ou positivos) uma “política externa 

federativa”, alicerçada em uma maior participação dos estados (ou do Senado), 

poderia agregar ao pacto federativo e à inserção econômica internacional do país? 

Houve consenso entre os entrevistados de que a distribuição de competências e o regime 

de definição e aprovação de acordos internacionais fixados na Constituição Federal se mostram 

suficientes e adequados ao tratamento de questões envolvidas com o comércio exterior. 

Também se observa, entre os entrevistados, o compartilhamento da ideia de que 

estruturas formais não necessariamente contribuiriam de forma decisiva para o aperfeiçoamento 

das políticas nacionais para o setor, mostrando-se mais relevante que se aprimorem os padrões 

de definição e se intensifiquem as discussões da matéria em todos os âmbitos e com todos os 

envolvidos. 

Aloysio Nunes (entrevista em 27 de junho de 2019) pondera, a propósito que, “não 

aprisionaria a participação dos estados num modelo muito rígido. Porque se você estabelecer 

um modelo muito rígido, você pode fechar portas a outras formas de negociação e de influência, 

que já existem hoje e que são múltiplas”. 

Portanto, o fortalecimento do processo de definição (assim como o acompanhamento e 

a implementação) da política comercial externa, para que seja mais eficiente e sustentável, 

congrega valores essenciais a serem aspirados no processo do federalismo cooperativo entre 

estados e União, no Brasil. 
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Em suma, das entrevistas, é possível concluir que o atual arranjo constitucional para a 

definição das políticas de comércio exterior brasileiras parece ser adequado. Falta para a sua 

efetividade, no entanto, uma discussão apropriada, entre os protagonistas da matéria, a fim de 

se evitarem futuros conflitos e se otimizar a política de comércio exterior, em cujo processo de 

definição se mostra legítima a maior presença, tanto formal quanto informal, dos estados, 

perante as estruturas dos Poderes Executivo e Legislativo. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

6.1 Conclusão 

 

Concebido com o fim de verificar quais seriam os instrumentos institucionais 

necessários para a definição das políticas de comércio exterior no Brasil, sobretudo nas 

situações em que se observe distribuição assimétrica (entre os entes federados) dos benefícios, 

custos e riscos da execução dos correspondentes regimes, o presente trabalho parece autorizar 

conclusão no sentido de que: 

I. talvez não tenha importância para a legitimação das políticas de comércio exterior do 

país a criação de instância de discussão de seus objetivos e meios, mostrando-se mais 

relevante para tanto que os princípios e mecanismos (políticos e administrativos) 

definidos na Constituição para a sua celebração e aprovação sejam concretizados 

de forma efetiva por todos os agentes envolvidos no processo; 

II. no campo de exercício tanto da função administrativa quanto da legislativa, não se 

mostra necessário, em princípio, alterar o procedimento e o regime de competências 

para a celebração de acordos comerciais, basta que, atentos aos princípios 

constitucionais a que se sujeitam (em especial os da legalidade, eficiência e 

publicidade), os órgãos do Poder Executivo, atentos também à lógica e aos 

pressupostos que decorrem da ideia de um federalismo cooperativo, indiquem, com 

total transparência, os propósitos da política nacional, os meios por que deve ser 

instituída e a forma como devem ser medidos os resultados esperados, para que 

sejam verificados por todos aqueles que serão atingidos pelo acordo comercial, sejam 

entes federados, agentes econômicos ou contribuintes; 

III. o processo de elaboração e deliberação acerca da conveniência e oportunidade da 

celebração de cada acordo comercial conte com a explicitação e satisfatória 

discussão das correspondentes premissas econômicas e sociais (necessariamente 

construídas com base em dados passíveis de verificação) e com a demonstração da 

proporcionalidade existente entre meios e fins (o que implica a comprovação de que 

as concessões a serem feitas no âmbito de dados setores da economia se mostram 

justificadas pelos ganhos que se observarão de forma consolidada no âmbito do acordo); 

e 

IV. é preciso plenas transparência e articulação entre todos os órgãos e agentes 

envolvidos, de forma a eliminar resistências setoriais muitas vezes corroboradas pelas 
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estruturas da própria Administração, em vista da natural identidade que formam com os 

agentes de seu setor de competência. 

Aceitas tais conclusões, parece recomendável que, de um modo geral, a formulação da 

política de comércio exterior aperfeiçoe os mecanismos e as práticas vigentes voltadas a: 

▪ fundamentação adequada da política; 

▪ maior articulação entre os Poderes Executivo e Legislativo; e 

▪ maior atuação dos estados e dos parlamentares seus representantes, em especial no 

âmbito do Senado Federal, responsável pela “política externa federativa”. 

Tais medidas talvez possam ser concretizadas mediante as recomendações que seguem. 

 

6.2 Recomendações 

 

I. Na dimensão política: melhor articulação entre as ações dos Poderes Executivo e 

Legislativo 

 

O processo de articulação das ações dos Poderes Executivo e Legislativo deve 

compreender: 

▪ a transmissão ao Congresso de informações detalhadas sobre o status das negociações 

em andamento e de como o processo de negociação pode se desenvolver; 

▪ a realização de briefings para membros do Congresso; 

▪ o permanente acesso aos textos completos em negociação para qualquer membro do 

Congresso; e 

▪ a realização de reuniões periódicas com comissões constituídas especialmente para 

discussão das matérias objeto de negociações em curso. 

Por sua vez, os membros do Congresso precisam habituar-se a compreender as diversas 

perspectivas envolvidas na matéria, com o fim de fornecer sugestões e comentários sobre as 

posições de negociação e os esforços para alcançar os objetivos de negociação estabelecidos. 

 

II. Na dimensão administrativa: aperfeiçoar os mecanismos de definição, aprovação 

e acompanhamento das políticas de comércio exterior 

 

A política comercial externa deve ser definida sob o pressuposto de que precisa 

representar expressão concreta dos princípios constitucionais da administração pública 

definidos pela Constituição Federal de 1988, cujos elementos centrais são (i) a autonomia (a 
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impessoalidade e imparcialidade) gerencial, (ii) a probidade, (iii) a confiabilidade, (iv) a 

melhoria regulatória, (v) a responsabilidade e (vi) a publicidade. 

A política comercial externa deve associar-se, por isso, à lógica que inspira a estratégia 

de desenvolvimento nacional equilibrado, voltada para compatibilizar os planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento econômico e social sustentável, a fim de garantir a coerência e a 

consistência dos principais mecanismos de planejamento.117 

Daí a importância do aprimoramento (fortalecimento) do processo de definição, 

discussão e implementação das políticas comerciais externas, que devem pautar-se na 

elaboração de estudos prévios e públicos do impacto econômico e social e de sustentabilidade 

ambiental, para que seja mais eficiente e sustentável e expresse, no Brasil, os valores essenciais 

do processo de federalismo cooperativo entre estados e União. 

 

III. Ainda na dimensão administrativa: aperfeiçoar o processo de divulgação de dados 

e discussão acerca dos fundamentos e objetivos das políticas de comércio exterior 

 

O Ministério da Economia deveria disponibilizar ao público, em caráter permanente em 

sua página oficial na Internet, conjunto de dados sobre os resultados dos acordos comerciais 

(exportações e importações efetivamente amparadas pelos acordos comerciais), assim como 

realizar e publicar estudos sobre a viabilidade econômica e a sustentabilidade dos acordos 

comerciais em negociação. 

Nessa perspectiva, os órgãos competentes do Poder Executivo deveriam disponibilizar 

em seu site, de forma imediata e permanente: 

▪ os elementos técnicos que justificam a política comercial proposta; 

▪ as propostas de acordo que foram apresentadas aos seus parceiros de negociação no 

contexto de todas as negociações comerciais; 

▪ as versões consolidadas de textos após cada rodada de negociações; e 

▪ os relatórios acerca dos benefícios comerciais para cada setor e estado da Federação. 

Uma medida prática (que se justificaria no propósito de promover a eficiência na 

elaboração e execução das políticas de comércio exterior) seria fixar-se a obrigatoriedade de se 

observar as boas práticas definidas nos trabalhos “Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático 

de Análise Ex Ante” e “Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex post”, com 

o intuito de melhorar a formulação dessas políticas, garantir resultados mais efetivos, decidir e 

 
117 Ver a propósito o Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
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priorizar de forma mais objetiva e transparente, assegurando-se, com isso, maior custo-

efetividade. 

E, além disso, deveriam organizar reuniões frequentes com as partes interessadas, 

incluindo industriais e produtores agrícolas, organizações ambientais, grupos de consumidores, 

organizações de desenvolvimento e combate à pobreza, representantes dos estados, ONGs, 

think tanks e acadêmicos para discutir questões específicas da política comercial. 

 

IV. Na dimensão de legitimação das políticas propostas 

 

A política comercial externa deve levar em consideração a adoção de mecanismos 

eficientes e técnicos de participação de interessados e de promoção da transparência da ação 

governamental que legitimem a atuação do Estado perante a sociedade. 

Refletindo o compromisso com um sistema de políticas públicas transparente, o 

Executivo deveria lançar uma ampla rede de discussão para atrair os pontos de vista do público 

(agentes econômicos, investidores, sociedade civil e academia) e compartilhar informações em 

todas as etapas do processo de negociação. 

Para esse fim, o Executivo deveria: 

▪ estimular comentários públicos sobre os objetivos, prioridades e preocupações da 

negociação comercial por meio do Diário Oficial; e 

▪ realizar audiências públicas. 

As consultas públicas sobre negociações comerciais destinam-se a: 

▪ viabilizar a discussão e o acompanhamento do processo de negociação comercial; 

▪ facilitar a transparência; 

▪ incentivar a participação do público; e 

▪ promover a colaboração no processo de negociação. 

A participação do público, dos estados e do Congresso em um debate nacional aberto 

tende a melhorar a qualidade da política comercial. 
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO 

 

I - Descrição 

 

O presente termo de referência visa fixar o objeto e estabelecer os contornos de estudo 

a ser realizado no âmbito do curso de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 

(MPGPP) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação 

Getulio Vargas (FGV). 

Ele se justifica porque, segundo a regulação correspondente, o Mestrado Profissional 

em Gestão e Políticas Públicas tem por objetivo que os seus pesquisadores desenvolvam estudos 

acerca de questões atuais, e que possam mostrar-se dotados de relevância e utilidade para a 

verificação de legitimidade e a garantia de maiores eficácia, efetividade e eficiência das 

políticas públicas, com a consequente preservação do interesse público envolvido e a melhoria 

da qualidade dos serviços. 

É nessa perspectiva que, formalizando exigência do correspondente programa de 

mestrado, o trabalho se volte para o entendimento das conexões existentes entre a política de 

comércio exterior do Brasil e os seus reflexos para os interesses dos estados e o equilíbrio da 

estrutura federativa, e que isso possa contribuir para a necessária avaliação prévia e a adequada 

formulação da política de comércio exterior do país, no pressuposto do seu desenvolvimento 

mediante a efetiva participação dos estados na discussão dos seus efeitos e riscos para os 

interesses nacionais e locais. 

 

II - Campo de estudo/pesquisa 

 

A federação, é sabido, configura forma de organização do Estado composto por mais de 

uma entidade territorial dotada de autonomia relativa, as quais se reúnem sob a forma de uma 

espécie de parceria, constituída com o fim de realização daquilo que se considera traduzir o 

bem comum da nação. 

Essa parceria se desenvolve por meio da divisão do poder e da fixação da dinâmica das 

relações entre as unidades federadas (mediante a definição dos direitos, deveres e 

responsabilidades de cada ente federado), segundo os princípios e regras fixados no 



128 

correspondente diploma constitucional, que estabelece a sua moldura jurídica comum, a 

despeito das diversidades de toda ordem observadas no âmbito de cada membro da Federação. 

Não é por acaso, aliás, que, na literatura política moderna, o federalismo está associado 

à ideia de construção da unidade na variedade. 

 

III - Objeto do estudo 

 

Em termos concretos, o debate em torno do pacto federativo tem-se voltado, no âmbito 

do Congresso Nacional, sobretudo para aspectos relacionados com questões fiscais, diminuindo 

a importância (ou, quando menos, adiando o enfrentamento) de outros temas de igual 

relevância, como é o caso da política de comércio exterior, principalmente em razão da 

possibilidade da distribuição assimétrica, entre os entes federados, dos benefícios e dos riscos 

decorrentes da interdependência observada entre os países em um mundo globalizado. 

Não se desconhece, a propósito, que a definição das bases das negociações e dos termos 

pelos quais podem ou devem ser celebrados os acordos comerciais internacionais abrangem ou 

perpassam temas os mais variados e complexos (como limites de tarifas, regime de 

concorrência, critérios e limites para atribuição de subsídios, regras de produção, fixação de 

standards, de classificações e denominação de origem, regras de sustentabilidade, entre outros), 

a envolver diversos setores e a trazer implicações múltiplas (na maioria das vezes assimétricas) 

para os estados por consequência da sua implementação. 

Em vista disso, o estudo que se pretende realizar visa, de um lado, (i) identificar em que 

medida a definição, a formulação de políticas de comércio exterior pela União deve ser (ou 

seria desejável que se mostrasse) acompanhada de algum processo prévio ou concomitante de 

participação (ou audiência) que envolva os entes federativos por elas atingidos e, de outro, (ii) 

propor sugestões para o aperfeiçoamento das relações entre a União e os estados na formulação 

de políticas de comércio exterior. 

Isso em razão do fato, já registrado, de que a implementação de políticas de comércio 

exterior resulta, na maioria das vezes, na atribuição de deveres, responsabilidades, injunções ou 

riscos aos estados (que podem ver as suas atividades sociais, ambientais e econômicas alteradas 

de maneira substancial), sem que possam fruir idênticos benefícios. 

 

IV - Problematização 

 

O estudo se volta, pois, para responder, em suma, à seguinte questão: 
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Para a definição de políticas de comércio exterior, devem os estados ser ouvidos 

previamente ou contar com mecanismos de avaliação e discussão simultânea às negociações 

internacionais, a fim de deliberar sobre a conveniência e oportunidade da implementação de 

compromissos internacionais, em razão dos seus efeitos? 

 

V - Abordagem 

 

• Revisão da literatura sobre federalismo, paradiplomacia e seus pressupostos. 

• Análise da situação observada no âmbito das políticas de relações comerciais 

internacionais adotadas pelo Brasil. 

• Análise da experiência internacional observada no âmbito das políticas de relações 

comerciais internacionais adotadas por outros Estados federais, em específico pelos 

Estados Unidos. 

• Pesquisa com especialistas de governos estaduais, federal e de organizações não-

governamentais, para verificação de entendimento e coleta de sugestões acerca do 

problema que norteia o trabalho. 

• Apresentação de sugestões para o aperfeiçoamento das relações entre a União e estados 

na formulação de políticas de comércio exterior. 

 

São Paulo, 25 de abril de 2019 


