
ESTUDO

A história e as transformações por que passou a comissão parlamentar
de inquérito, um dos instrumentos que garante ao Poder Legislativo um
controle eficiente da administração pública, são temas deste estudo
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teoria clássica da
separação de pode-
res, concebida por
Aristóteles e sis-
tematizada por
Montesquieu, con-

siste principalmente na divisão
de funções a cargo do Estado. E
impossível que um único órgão do
poder público concentre em si mes-
mo o exercício de toda a atividade
estatal.

Dentro dessa teoria tradicio-
nal, destacam-se as funções es-
truturais do Estado: a legislativa,
a executiva e a judicial. Ao Poder
Legislativo compete, entre outras
atribuições, a elaboração do direi-
to positivo, a feitura das normas
jurídicas genéricas, abstratas,
obrigatórias e inovadoras. E a
concepção da lei em sentido mate-
rial. Ao Poder Executivo cabe a
tarefa de realização e concreção
do direito, o que é feito mediante
a transformação da lei em ato
individual e concreto. A atividade

administrativa é, portanto, uma
atividade totalmente submissa ao
império da lei. O Poder Judiciário
também desempenha uma fun-
ção de realização do direito, mas a
atividade jurisdicional pressupõe
sempre a existência de litígios, de
conflitos de interesse, O Judiciá-
rio, que age mediante provoca-
ção, aplica a lei ao caso concreto e
objetiva pôr fim à controvérsia.

A rigor, inexiste uma divisão
absoluta ou exclusiva de funções
ou poderes. Trata-se, a bem dizer,
de uma predominância de ativi-
dade. O Poder Legislativo, que
tem a atribuição constitucional
de feitura da lei, não tem o mono-
pólio da tarefa legislativa. Esta é
apenas a sua função típica, prin-
cipal, pois os demais poderes tam-
bém têm a prerrogativa constitu-
cional de iniciar o processo
legislativo. Quando o Parlamento
pratica atos administrativos ou
decide sobre a demissão de servi-
dores mediante processo admi-
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nistrativo, está no exercício de
uma função secundária, atípica.

Assim, cada Poder tem uma
função substancial que o identifi-
ca, além de outras atividades aces-
sórias.

O Legislativo é fiscal -0 Poder
Legislativo não esgota sua função
no trabalho de feitura das nor-
mas jurídicas. Compete-lhe tam-
bém controlar e fiscalizar os atos
do Poder Executivo e, se for ne-
cessário, utilizar certos instru-
mentos para levar a termo essa
incumbência. O controle externo
que o Legislativo exerce sobre o
Executivo é de natureza política e
está consagrado explicitamente
no artigo 71 da Constituição Fede-
ral e no artigo 76 da Carta minei-
ra. Para o melhor desempenho
dessa atividade fiscalizadora, o
Congresso Nacional e os demais
órgãos equivalentes nos Estados
e municípios poderão contar com
o auxílio dos respectivos tribu-
nais de Contas.

Entre os instrumentos que o
constituinte colocou à disposição
do Legislativo para garantir um
controle eficiente da administra-
ção pública, destacam-se as co-
missões parlamentares de inqué-
rito (CPIs), instituto de origem
britânica que remonta ao século
XVII, o qual está previsto no pa-
rágrafo 3° do artigo 58 da vigente
Constituição da República:

"Art. 58 ( ... )
- As comissões parlamen-

tares de inquérito, que terão po-
deres de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de
outros previstos nos regimentos
das respectivas Casas, serão cria-
das pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal, em conjunto
ou separadamente, mediante re-
querimento de um terço de seus
membros, para a apuração de fato
determinado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o
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cas\encaminhadas ao Minis- tar /rn a receber tratamento
tério	Público, para que pro- CO.. nstitucional na Carta de
mova a	responsabilidade ...' 1946, mais precisamente no
civil ou crimi.nal dos infra-	artigo 53. A novidade introduzida
tores."	- ..	 diz respeito ao Senado Federal,

Disposição semelhante consta que, juntamente com a Câmara,
no parágrafo 3 do artigo 60 da passou a ter a faculdade de insti-
Constituição mineira. tuir

gaçao.
essas comissões de investi--

Evolução da CPI - A primeira Com o advento da Constitui-
Constituição brasileira a prever a ção de 1967, mais um requisito
possibilidade de criação de comis- passou a ser insculpido no texto
sões de inquérito foi a Carta Poli- legal, a saber, o prazo certo para
tica de 1934, que, em seu artigo conclusão dos trabalhos da CPI.
36, assegurava à Câmara dos De- Assim, além do pressuposto for-
putados a criação de comissões de mal relativo ao requerimento
inquérito sobre fatos determina- subscrito por um terço dos mem-
dos, sempre que o requeresse a bros da Casa Legislativa e da de-
terça parte, pelo menos, dos seus terminação do fato, o artigo 39
membros. E interessante obser- daquela Carta estabeleceu a cir-
var que apenas a Câmara Baixa cunstância temporal.
foi contemplada com a possibili- O estatuto político de 1969,
dade de constituição das CPIs. assim denominado em virtude das
Soba égide daquele diploma cons- profundas alterações introduzidas
titucional, o Senado não consti- pela Emenda Constitucional n 1,
tuía propriamente órgão do Po- preocupou-se mais em estabele-
der Legislativo, mas apenas um cer limites à criação das CPIs. O
órgão de coordenação dos poderes artigo 30, parágrafo único, alíne-
que colaborava com a Câmara no as e e f, vedava a constituição de
exercício da função legislativa,	comissão parlamentar de inqué-

A Constituição de 1937, do rito enquanto estivessem funcio-
Estado Novo, a qual cristalizou o nando, concomitantemente, pelo
autoritarismo e possibilitou a con- menos cinco dessas comissões, sal-
centração de poderes nas mãos do vo deliberação por parte da maio-
chefe de Estado, simplesmente ria da Câmara dos Deputados ou
omitiu o instituto em exame.	do Senado Federal. Além disso,

As comissões de inquérito vol- não admitia despesas com via-
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gens para seus membros.
Foi a Constituição de 1988 que

traçou o verdadeiro perfil das co-
missões parlamentares de inqué-
rito, atribuindo-lhes amplos po-
deres de investigação, iguais aos
das autoridadesjudiciaís, ao mes-
mo tempo em que deixou para a
legislação infraconstitucional (es-
pecialmente os regimentos inter-
nos) a fixação de prerrogativas
complementares.
Características - De acordo
com a legislação atualmente em
vigor, para a constituição de uma
comissão parlamentar de inqué-
rito, é indispensável que o fato
seja determinado, preciso, con-
creto, individuado. Fatos gené-
ricos, abstratos, vagos e impre-
cisos não podem ser objeto de
investigação parlamentar.

O Regimento Interno da As-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais, no parágrafo 1 2 do artigo
113, seguindo as diretrizes do re-
gimento correspondente na Câ-
mara dos Deputados, considera
fato determinado "o acontecimen-
to de relevante interesse para a
vida pública e para a ordem cons-
titucional, legal, econômica e so-
cial do Estado, que demanda in-
vestigação, elucidação e fiscaliza-
ção e que estiver devidamente
caracterizado no requerimento da
comissão".

Em princípio, toda matéria
que se enquadra no âmbito de
competência do Poder Legis-
lativo pode ser apreciada por
uma CPI. Assim, qualquer as-
sunto referente a legislação, con-
trole, deliberação e fiscalização
do Congresso Nacional, das As-
sembléias Legislativas e das
Câmaras Municipais pode dar
ensejo à constituição dessas co-
missões, desde que por prazo
certo e dentro do período da
legislatura em que for instituí -
da. As CPIs são comissões tem-

porárias e têm prazo certo para
funcionamento e conclusão dos
trabalhos.

Embora seja dotada de am-
plos poderes de investigação,
uma CPI não profere sentença,
não julga nem tem poder puniti-
vo. Ela não pode fazer as vezes
do Poder Judiciário, sob pena de
contrariar o clássico princípio
da separação de poderes. Tais
comissões não têm a atribuição
de investigar crimes ou prepa-
rar processo criminal. Elas não
podem determinar coercitiva-
mente a busca e apreensão de
objetos, a menos que o façam

"Para se
constituir uma

cPI, é
indispensável
que o fato seja
determinado,

preciso, concreto
e individuado"

por intermédio da autoridade
judiciária competente.

O relatório final apresentado
pela CPI contém uma decisão so-
mente no sentido lógico. Com base
nas conclusões do relatório, a co-
missão solicitará ao órgão compe-
tente (Ministério Público, Poder
Executivo ou qualquer autorida-
de à qual esteja afeto o conheci-
mento da matéria) a adoção das
medidas cabíveis.

Segundo o magistério de João
de Oliveira Filho, "o Poder
Legislativo não tem o direito
jurisdicional de decidir, impor
penas, aplicar leis. Tem o direi-
to de verificar tudo quanto ocor-

ra no País e que possa influir
nas suas iniciativas de legisla-
dor" (Inquéritos Parlamentares.
Revista de Informação Legis-
lativa. n° 1, v. 2, 1964, p. 71).

Da mesma forma, as comis-
sões parlamentares de inquéri-
to não têm a prerrogativa de
determinar a privação da liber-
dade dos investigados. O Supre-
mo Tribunal Federal, ao apreci-
ar o Habeas Corpus n 9 71.279,
consagrou o entendimento se-
gundo o qual "Comissão Parla-
mentar de Inquérito não tem
poder de ordenar a prisão de
investigado".

O ilustre ministro Celso de
Mello, relator da matéria, ao
proferir despacho em 17/3/94,
assim se manifesta:

"Tenho para mim, ao anali-
sar em juízo de mera delibera-
ção os aspectos concernentes à
plausibilidade jurídica do pedi-
do, que uma CPI não parece
achar-se investida da extraor-
dinária competência para im-
por, por ato próprio, a privação
da liberdade individual.

(...)
O ordenamento constitucio-

nal brasileiro, ressalvadas as si-
tuações de flagrância penal ou
de prisão na vigência do estado
de defesa, somente deferiu com-
petência para ordenar a priva-
ção da liberdade individual aos
órgãos que, posicionados na es-
trutura institucional do Poder
Judiciário, acham-se investidos
de função jurisdicional."

Não se pode esquecer que as
CPIs são órgãos do Poder
Legislativo e suas atribuições es-
tão relacionadas com as tarefas
do Parlamento. Dessa forma, es-
sas comissões só estão habilita-
das a investigar os assuntos da
alçada do Legislativo, principal-
mente os relativos ao controle e
fiscalização do Executivo.
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Por outro lado, há que se levar
em conta que o fato a ser investi-
gado, além de determinado, deve
repercutir no interesse público.
Apesar de o texto constitucional
não se referir explicitamente a
esse aspecto, deve-se considerá-
lo implícito no comando norma-
tivo. Aliás, não teria sentido a
criação de CPIs para investigar a
vida privada dos cidadãos ou de
empresas particulares. E neces-
sário que o assunto envolva o in-
teresse coletivo, pois é este que
justifica a sua constituição.

Nesse pormenor, trazemos à
colação o entendimento do emi-
nente constitucionalista portu-
guês José Joaquim Gomes Ca-
notilho:

"Parece também que as comis-
sões de inquérito não podem
incidir sobre a esfera privada do
cidadão: a proteção dos direitos
fundamentais constitucionais
consagrada vale perante os inqué-
ritos parlamentares, não deven-
do estes inquéritos transformar-
se em processos penais apócrifos
sem a observância dos princípios
constitucionais e legais vin-
culativos destes. Os limites entre
esfera privada e interesse público
são difíceis de estabelecer,
designadamente quando, por ve-
zes, os inquéritos se referem a
deputados e o comportamento
destes ameaça o prestígio e repu-
tação do Parlamento" (Direito
Constitucional. 6 ed. Coimbra,
Almedina, 1993, p.743).

O controle judicial —No desem-
penho de sua relevante missão
institucional, as comissões parla-
mentares de inquérito podem de-
terminar diligências, solicitar a
convocação de ministros de Esta-
do, ouvir indiciados, inquirir tes-
temunhas, requisitar informa-
ções, tudo de conformidade com a
Lei Federal n 1.579, de 1952, e os
dispositivos regimentais das Ca-

sas Legislativas. No caso especí-
fico da Câmara dos Deputados,
essas prerrogativas estão asse-
guradas no artigo 36 da Resolu-
ção n° 17, de 1989, que contém o
Regimento Interno daquela Casa.
Disposição semelhante consta no
artigo 114 da Resolução n°5.065,
de 1990, que contém o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.

As pessoas convocadas a pres-
tar informações às CPIs têm o
dever de comparecer e dizer a
verdade, a fim de colaborarem
com os trabalhos da comissão. Os

"Mesmo dotada
de vários

poderes, a CPI
tem seus atos
passíveis de
controle pelo

Poder
Judiciário"

investigados devem responder às
perguntas formuladas pelos par-
lamentares, desde que sejam per-
tinentes ao assunto objeto de in-
vestigação. Constitui crime im-
pedir ou dificultar, mediante vio-
lência ou ameaça, o regular fun-
cionamento de CPI. A pena pre-
vista para esse delito é a deten-
ção, de dois meses a dois anos, ou
a reclusão, de um a três anos, em
conformidade com o artigo 40 da
Lei n9 1.579, de 1952. Da mesma
maneira, constitui crime fazer
afirmação falsa, ou negar ou calar
a verdade como testemunha, pe-
rante a comissão parlamentar de
inquérito, comportamento que

pode ser punido com a pena máxi-
ma de reclusão, de dois a seis
anos, além de multa, conforme
previsto na mencionada lei fede-
ral.

Ainda que estejam dotadas de
vários poderes para tornar mais
efetiva a atividade de controle e
fiscalização, as CPIs estão sujei-
tas ao princípio de legalidade. Isso
significa que seus atos são passí-
veis de controle pelo Poder Judi-
ciário. Os trabalhos dessas co-
missões devem ser realizados com
inteira obediência aos postulados
constitucionais. Todas as vezes
que a comissão extrapolar os li-
mites de sua competência, inva-
dindo a seara de outro Poder, é
lícito o recurso ao Poder Judiciá-
rio para corrigir o excesso.

E inadmissível concebera cons-
tituição de comissão dessa natu-
reza isenta de qualquer controle
jurisdicional. A CPI, como ema-
nação do próprio Poder
Legislativo, pode praticar exces-
sos no desempenho de suas atri-
buições. Seus membros, absorvi-
dos pela tarefa investigadora e
pressionados pela opinião públi-
ca, muitas vezes dão rumo diver-
so ao trabalho da comissão, desvi-
ando-se do tema principal e in-
gressando em vias acessórias e
estranhas ao objeto da investiga-
ção. Esses desvios devem ser pu-
nidos pelo Poder Judiciário, me-
diante provocação da parte inte-
ressada, a fim de restaurar a le-
galidade violada.

Direito Comparado - A previ-
são constitucional das CPIs não
constitui peculiaridade do direito
positivo brasileiro. Vários países
contemplam esse instrumento de
fiscalização no bojo de suas dispo-
sições constitucionais.

A Constituição da Alemanha,
de 1919, prevê, em seu artigo
44, a competência do Parlamen-
to Federal para a criação de CPI,
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o que deve ser feito mediante
requerimento de 1/4 de seus
membros. Ademais, estabelece
que as resoluções das comissões
de inquérito não são submeti-
das a apreciação judicial, sendo
facultativo para os tribunais
apreciar e julgar os fatos que
forem objeto do inquérito.

A Constituição da Itália, de
1948, também prevê explicita-
mente a possibilidade de ambas
as Casas do Parlamento abrirem
inquéritos sobre assuntos de in-
teresse público. A comissão, no
caso, tem a faculdade de proceder
às investigações com os mesmos
poderes e as mesmas limitações
da autoridade judiciária, confor-
me o disposto no artigo 82 daque-
le estatuto político.

A Constituição da República
Portuguesa, de 1976, com as mo-
dificações introduzidas pelas re-
visões de 1982 e 1989, também
contempla o instituto em análi-
se. O artigo 181 garante à As-
sembléia da República a consti-
tuição de comissões de inquéri-
to para o exame de fato determi-
nado, além de assegurar-lhes po-
deres de investigação próprios
das autoridades judiciais.

Da mesma forma, a Consti-
tuição Espanhola, de 1978, em
seu artigo 76, prevê a institui-
ção dessas comissões pelo Con-
gresso dos Deputados e pelo Se-
nado, em conjunto ou separada-
mente, para investigar qualquer
assunto de interesse público. O
dispositivo em referência esta-
belece, ainda, que as conclusões
não serão vinculantes para os
tribunais, nem afetarão as reso-
luçõesjudiciais, sem prejuízo de
que o resultado da investigação
seja comunicado ao Ministério
Fiscal para o exercício, quando
for o caso, das ações cabíveis.

Entretanto, nem todos os pa-
íses erigiram as CPIs no plano

constitucional. É o caso, por
exemplo, dos Estados Unidos e
da França, o que não diminui a
importância dessas comissões.
Aliás, a Inglaterra e os Estados
Unidos utilizaram-se desse
intrumento de investigação du-
rante muito tempo, mesmo na
ausência de qualquer previsão
legislativa.

Nos Estados Unidos, o papel
relevante exercido pelas CPIs é
destacado tanto na doutrina
quanto najurisprudência da Su-
prema Corte. Na França, ape-
sar da omissão da Carta Política
vigente, o assunto é disciplina-

"É papel do
Parlamento
fiscalizar os

atos do
governo e

acompanhar a
execução das

políticas
públicas"

do pela legislação infracons-
titucional, a saber, pela Orde-
nança de 17/11/58, que trata do
funcionamento das assembléias
parlamentares, segundo nos in-
forma o ilustre jurista Fábio
Konder Comparato, em nota de
pé de página (Comissões Parla-
mentares de Inquérito - Limi-
tes. Revista Trimestral de
DireitoPúblico, v. 5, 1994, p.70).

O fato de determinado insti-
tuto figurar ou não no texto cons-
titucional é uma simples ques-
tão de opção do legislador cons-
tituinte.
A moralidade administrati-
va —Finalmente, queremos dei-

xar claro que a função de contro-
le e fiscalização, a cargo do
Legislativo, é uma tarefa tão
importante quanto a de elabo-
ração do direito. E imprescindí-
vel que o Parlamento esteja bem
informado sobre a realidade da
administração pública. O
Legislativo, em virtude da na-
tureza de suas atividades, pre-
cisa conhecer os problemas do
Estado, a fim de melhor atender
aos anseios do povo. Não é ape-
nas fazendo leis que o Parla-
mento atende às aspirações da
população. E preciso fiscalizar
os atos do governo e acompa-
nhar a execução das políticas
públicas.

Nesse precioso papel de in-
vestigação, as CPIs ocupam lu-
gar de destaque. Dispõem dos
meios necessários para garan-
tir o controle político e podem
contar, se for o caso, com o auxí-
lio do Tribunal de Contas. Mui-
tos trabalhos das Comissões de
Inquérito podem servir de base
até mesmo para o aprimoramen-
to da legislação. Nesse caso, elas
funcionam como um anteceden-
te lógico e uma fase preparató-
ria para a edição do direito posi-
tivo.

No Brasil, temos o costume
tradicional de elaborar leis para
disciplinar assuntos que pode-
riam ser regulados por meio de
outro instrumento normativo. O
resultado disso é o grande nú-
mero de leis que existem no País,
muitas delas desprovidas de
qualquer aspecto de generalida-
de e inovação. E chegada a hora
de dar mais atenção à atividade
fiscalizadora do Parlamento e
reconhecer a relevância das co-
missões parlamentares de in-
quérito para a preservação da
moralidade administrativa e o
aperfeiçoamento do regime de-
mocrático.
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