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A Restauração do Poder Leqislativo

A função tradicional do Poder Legislativo.

Certa vez afirmamos:
"O Legislativo é o instituto de resistência de

mocrática por excelência, mas deve ser preparado
para conviver com o estado de direito, fora das
crises e das transições, de sorte que a constru
ção republicana seja estável e duradoura, sob o
impulso do poder da nação."
Perguntaram-nos então por que o Legislativo é

o instituto de resistência democrática.
Quando o autoritarismo prevalece, o Legislati-

vo é o seu primeiro alvo, porém, reluta e não te
me o ódio ou a desonra para atingir a margem da
libertação.
Se as instituições entram em choque, torna-se

chamado para promover a reconciliação.
Quando os males da guerra ou da revolução se

ultrapassam, o Legislativo se fortalece para coe
duzir a participação do povo.

Sabemos que os plenos poderes afastam os gover
nantes da sociedade nacional e fecham o circulo
no qual se exerce o poder. Geram, em relação aos
marginalizados, a má administração e aplicação dos
recursos materiais, do dinheiro público e clacoer
ção estatal. Rompe-se o estado com a nação.
Em circunstâncias tais, excita-se a população

depauperada, agoniada, sofrida e desesperançada
a reconquistar a satisfação de seus ideais. Apri
meira marcha pacifica se apronta com o fortaleci
mento do Poder Legislativo, o qual, sem variar re
lativamente ao que sempre acontece, ao final de
todas as tiranias, resta mitigado, esvaziado, quan
do não foi banido, para que sua fachada se manti
vesse, a serviço da autocracia, como símbolo no-
minal e irreal da liberdade política. É que, em
nossos tempos, não toleram os homens que mesmo os
mais duros despotismos não se apreJoe como demo-
cracias tanto nos textos constitucionais cano nos
discursos dos estadistas.
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A separação de poderes, formas e sistemas rígi
dos de governos.

Na reconstitucionalização do Brasil, surge oen
seio histórico de se reconstruir este Poder como
suma de objetivos deixando de ser instrumento cir-
cunstancial de efemérides.

Existem alguns entraves a este propósito.
O primeiro é a inadequada interpretação e difu

são da doutrina dos três poderes atribuída a MON
TESQUIEU (O Espírito das Leis - Livro Décimo Pri
meiro - Capitulo VI). Ele ensinou que tudo esta-
ria perdido se o mesmo homem ou o mesmo cor po dos
principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse
os três poderes: o de fazer leis, o de executar
as resoluções públicas, e o de julgar os crimes
ou as divergências dos indivíduos. Comentou tam-
bém que, na maior parte dos remos da Europa, o
governo era moderado, porque o príncipe, que ti-
nha os dois primeiros poderes, deixava a seus só
ditos o exercício do terceiro, enquanto que, en-
tre os turcos, onde os três poderes eram reunidos
na pessoa do sultão, reinava um despotismo horro
roso

O próprio MONTESQUIEU, ao fundar a teoria demo
crática moderna, ensinou que, embora o Poder Le-
gislativo não deve ter o direito de sustar o Po-
der Executivo, tem o direito e deve ter a facul-
dade de examinar de que maneira as leis que pro-
mulga devem ser executadas.
Na nossa compreensão de MONTESQUIEU, quando o

Legislativo examina a maneira da execução das
leis, indica os objetivos a serem atingidos enis
so interfere na execução do Governo.
JosÊ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Aspectos da

Teoria Geral do Processo Constitucional: Teoria
da Separação de Poderes e Funções do Estado - Re
vista Jurídica Mineira - setembro/1984 - p. 31)
já afirmou que não está em MONTESQUIEU qualquer
explicação que leve ao entendimento de que uma
teoria de separação de poderes implica em separa
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çáo absoluta de órgãos que exercem a função exe-
cutiva e legislativa. Entendia MONTESQUIEU quede
via haver uma ação contínua entre os dois pode-
res um sobre o outro. Uma verdadeira colaboração.
PARA RAYMOND ARON, (Le, Etapes de lã Pensée So

ciologique, Gailimard, Bibliothéque des Sciences
Itumaines, 1967, p. 40) a idéia essencial de MON
TESQUIEU não é a separação dos poderes, no senti
do jurídico, mas, um equilíbrio de poderes so-
ciais, como condição de liberdade política. Ex-
põe MONTESQUIEU uma concepção de constituição de
Estados moderados e livres, que instituem o equi
librio dos poderes sociais como condição de li-
berdade.

O segundo obstáculo à reorganização do Poder Lo
gislativo é o demasiado apego a formas ou siste-
mas rígidos de governo. Monarquia ou República.
Sistema presidencial ou parlamentar. Trata-se de
esquemas racionais e históricos empregados na imi
nência ou em decorrência de acontecimentos espe-
cíficos e ultrapassados pelo tempo.

Ensina DALMO DE ABREU DALLARI (Elementos de Teo
ria Geral do Estado - Edição Saraiva - 11. ed. -
São Paulo - 1985 ps. 264/266) que o enfraqueci-
mento do poder político, através de controles re
cíprocos, tido como condição para o Estado demo-
crático, serve de capa para ocultar o totalita-
rismo, quando o mesmo grupo ou o mesmo indivíduo
domina todos os setores do Estado e assim não têm
aqueles controles, qualquer sentido prático.

A eliminação dos mecanismos representaria a su
pressão da democracia. Portanto, o Estado demo-
crático, preso a uma forma, pode servir como dis
farce conveniente para a ditadura, mas, a elimi-
nação da exigência	de	determin-da	forma, abo
le o controle e favorece a concentração •do poder
e a sua utilização arbitrária. "Tanto uma estru-
tura capitalista quanto uma socialista podem ser
democráticas ou totalitárias, o mesmo aconteceri
do quando o poder é concentrado ou formalmente di-
vidido, quando o governo é parlamentar ou presi-
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dencial, monárquico ou re publicano. O Estado de-
mocrático, para que realmente o seja, depende de
várias condições substanciais, que podem ser fa-
vorecidas ou prejudicadas pelos aspectos for-
mais, mas não se confundem com estes. Para que
um Estado seja democrático precisa atender à con
cepção dos valores fundamentais de certo povo nu
ma época determinada. Como essas concepções são
extremamente variáveis de povo para povo, de épo
ca para época, é evidente que o Estado deve ser
flexível, para se adaptar às exigências de cada
circunstãncia. Isso já demonstra que, embora a
idéia de Estado democrático seja universal quan-
to aos seus elementos substanciais, não é possí-
vel a fixação de uma forma de democracia válida
para todos os tempos e lugares." (Op. cit., ps.
265/266).

sesse erigir o Congresso ordinário em Poder Cons
tituinte". Disse CAMPOS: "O Congresso ordinário
exerce um poder de natureza jurídica, subordina-
do a sua existência, como os seus poderes, à nor
matividade constitucional, que sobre ele se exer
cena com eficácia, no exercício do poder de emen
das a Constituição, não o limitasse, não só demo
do formal, como material ou em relação ao conte
do das emendas; de outro modo, o Congresso ordi-
nário passaria a exercer as funções do Poder Cons
tituinte, ou seria ilimitado no exercício do po-
der de que foi investido, precisamente, pela Cons
tituiçãO.

A função da Constituinte em face da atividade
i islativa ordinária e a histõrca oportunidade
de valorização do Poder.

Ê

A essência da Assembléia Constituinte.

A Assembléia Constituinte não é adstrita qual-
quer condicionamento jurídico.
O sábio FRANCISCO CAMPOS doutrinou que "é es-

sencial à autenticidade do Poder Constituinte, à
sua existência real, e não à sua forma figurada
ou mistificada de existência, ou a qualquer moda
]idade puramente simbólica, criada mediante me-
ros artifícios de mistificação verbal, que o con
teúdo de suas decisões possa ser imputado exclu-
sivamente à sua vontade, e que nenhuma vincula-
cão a qualquer normatividade anterior, nem mesmo
a por ele próprio formulada no passado, e muito
menos qualquer norma editada pelo poder constituí
do, possa limitar a sua opção quanto à forma do
Estado, ao modo da organização do Governo e, par
ticularmente, quanto às limitações constitucio-
nais do poder constituído." (Parecer publicado na
edição de "O Globo" de 4/5/63).
No mesmo parecer, o constitucionalista pátrio,

coerente com a melhor escola ao Direito Constitu
cional, julgou "profundamente ridículo que se qui
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A realidade atual do Brasil faz-nos admitir que
estamos com uma Assembléia Constituinte, à qual
se incumbirá a reconstitucionalização para, numa
etapa histórica subsequente, se autolimitar no
exercício da função legislativa ordinária. Essa
alternativa tornará cientificamente aceitável o
órgão constituinte, por definição soberano e ili
mitado, o qual somente quando se autolimita, nos
termos da Constituição que edita, passa a ser ór
gão legislativo ordinário.

Concentra a atenção que, nesta magnífica opor-
tunidade, a Assembléia Constituinte, composta de
futuros legisladores e de políticos militantes,
tem de fixar os rumos e os métodos que valorizem
o Poder Legislativo, situando-o como suma da na-
ção ao invés de instrumento de crise.

A supremacia do Poder Leaislativo.

Em BLUNTSCHLI encontramos: o que o Parlamento
faz, ..nenhuma autoridade sobre a terra pode desfa
zer.
As Cãmaras - diz CARRÉ DE MALBERG -como órgãos

de uma essência superior, podem declarar origi-
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nariamente o Direito: o que a Constituição desig
na com o nome de poder legislativo é na realida-
de, um verdadeiro poder da soberania. O citado
BLUNTSCHLI (Theôrie Générale de l'Etat - Guillau
mm - Paris - 1891 - p.463) tem visto conside-
rar-se, muitas vezes, as divisões dos poderes es
tatais em poderes iguais. Trata-se para ele de
um erro que vai de encontro à natureza orgânica
do Estado. Os membros de cada organismo têm oseu
valor, porém, desigual. Um é superior; o outro é
subordinado ou coordenado e a ligação e a unida-
de estão assim em toda a parte. Da mesma forma,
dividir os poderes do Estado e os colocar em rea
lidade (e não somente pela forma e pala aparên-
cia, como nos Estados Unidos) , em pé de igualda-
de perfeita, é romper o corpo social. Separar a
cabeça do corpo para os fazer iguais é matar o
homem!

No seu eloquente ensaio, BLUNTSCHLI critica MON
TESQUI:U E KANT, na sua criação do silogismo do
Estado: o Legislativo determina a norma; o Judi-
ciário a aplica ao caso particular e o Executivo
cumpre a decisão judicial. BLUNTSCHLI explica que
o Poder Legislativo é a mais alta expressão daor
dem pública e jurídica e é abrangente da Nação.
Enquanto que os demais Poderes se limitam aos ca
sos específicos, o Legislativo dispõe sobre ocon
junto, lhe fixando as normas que pautarão os de-
mais Poderes. Além das normas, ensina BLUNTSCHLI,
o Legislativo cria e modifica os õrgãos do Esta
do, desenvolve-lhe a organização. Do mesmo modo
que delimita, através das leis tributárias, faz
solicitações, aprova o orçamento e toma as contas
dos administradores públicos, sem que haja medi-
ante leis, mas, referindo-se ao Estado como um
conjunto.

Conforme está em ROUSSEAU, o Legislativo rela-
ciona-se com o Governo assim como a vontade com
o Poder: "A Lei quer, o Rei faz." Perguntando se
a compreensão das leis a serem feitas ou das ins
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tituições a serem estabelecidas é mais importan-
te do que a vontade que as proclama e funda, ao
considerar que o governo, ao escolher os meios e
os objetivos de sua política, pratica assim um
ato de vontade, o insigne BLUNTSCHLI soluciona a
supremacia do Poder Legislativo da mesma forma
que o todo é superior à parte.

O Legislativo é uma ação direcionada ao futu-
ro, na sua extensão imaginária. O Judiciário di-
rige-se ao passado e o Executivo destina-se ao
presente.
O juiz e o administrador público estão vincula

dos ao reino da lei que, segundo DICEY (Introduo
tion à l'étude du droit constionnel Paris - V.
Giard & Briêre - ps. 180-181) consiste na predo-
minância da lei regular sobre a arbitrariedade;
na igualdade de todos perante a lei, ou seja, a
rejeição de todas as classes à lei ordinária do
País, sendo as leis a consequência dos direitos
dos particulares e sancionados pela Constituição.

Demonstrada a supremacia do Poder Legislativo,
a cujas produções normativas os demais órgãos es-
tão subordinados, que seja um õrgão emanado de
eleições livres, nas quais a vontade nacional re
flita opções conscientes de escolha de qualida-
des. Nesse evento, a articulação básica está nas
instituições e nos partidos políticos, para avia
bilidade das candidaturas e dos programas que siq
nifiquem um formal compromisso por parte dos elei
tos.

As imunidades parlamentares.

As garantias ou imunidades são indispensáveis,
na sua maior amplitude possível, ao processo le-
gislativo. RAUL MACHADO HORTA (Imunidades parla-
mentares do Deputado Estadual - Belo Horizonte -
Imprensa Oficial - 1967 - ps. 19/20) sustenta que,
quando o pedido de licença para o processo não se
ajusta ao enquadramento constitucional ou legal,
a Câmara, ao recusá-lo, profere juízo de legiti-
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1! garantias, chamadas vulgarmente de prerrogativas,dependem de que o Legislativo esteja na plenitu-
de de suas funções, das quais a mais abrangente
é a do controle político. Enquanto que - as leis
votadas cingem os comportamentos, as cmaras po-
dem, sem necessidade de estatuir normas, interfe
rir no processo governamental para assegurarem o
acato de uma diretriz que, não fosse a situação
concreta, seria motivo de norma geral direciona-
da abstratamente ao futuro.
Admite-se que a teoria de MONTESQUIEU foi esva

ziada pelo sistema parlamentar de governo, oqual
impõe a vinculação entre o Governo e o Parlamen-
to. Pregamos que, independente do sistema parla-
mentar, o Legislativo, como laboratório da lei,
se acha sempre em situação de superioridade e de
vincula ção.

O controle político.

O Legislativo, além da elaboração das nomas e
da fiscalização da execução orçamentária e finan
ceira, possui como seu encargo o controle políti
co do Governo, que é a garantia de uma ação afi-
nada com os princípios e js conv'n;5e:. traça-
dos e as aspirações nacionais, que traduz, para
que haja o reino da lei.

O controle político é a principal manifestação
de vigor e de eficácia pelo Legislativo. Lembra
mo-nos de que se exerce pelas interpelações; pe-
lo comparecimento dos Ministros ás reuniões; pe-
la aprovação das principais investiduras; pela au
torização prévia aos atos internacionais; pelas
moções de confiança e de censura.

É importante que se alongue o controle na vigi
lância constante do Governo, para que as leis se
jam bem cumpridas. E, como tem o poder das leis,
há de lhe ser reconhecido que redirecione a li-
nha do governo, quando este não seja interpreta-
tivo da vontade nacional, sem que esta interfe-
rência seja anormal ou infrigente da doutrina de

midade, exercendo, na qualidade de órgão do Esta
do, a defesa da Constituição. A Câmara não pode
ficar indiferente à juridicidade do pedido de li
cenças; se não se enquadrar nas regras legais, a
Câmara fará residir na ilegalidade a razão sufi -
ciente da recusa. PEDRO ALEIXO (Imunidades Paria
mentares - Belo Horizonte - Revista Brasileira de
Estudos Políticos - 1961 - ps. 77-79) ensinou que
a função da Câmara Legislativa, nesse caso, é ex
clusivamente política. Porém, por não estar su-
bordinada a condições nem adstrita a limitações,
sua conduta deve basear-se em princípios de or-
dem moral, política e jurídica. O controle da C
mara deve evitar que a imunidade seja um meio da
impunidade; defende o membro de perseguições de-
correntes de animosidades apaixonadas de desafe-
tos (expediente utilizado para afastar adversá-
rio atuante do cenário parlamentar) ; deve impe-
dir o processo faccioso e parcial.
A publicidade e versatilidade inerentes aos

atos parlamentares estendem a custódia da imuni-
dade às publicações que a Imprensa deles faça as
sim como não se limita aquela aos umbrais da Ca-
sa Legislativa, porém, atinge todas as iniciati-
vas que o componente do Poder desenvolva, inclu-
sive no seu reduto eleitoral ou em qualquer par-
te do País, a serviço do cumprimento de seu man-
dato.

RUY BARBOSA (Revista do Supremo Tribunal Fede-
ral V. 1 - ps. 252-292) condenava eloquentemente
a restrição da publicidade ao órgão oficial:"Que
vem a ficar sendo as câmaras legislativas,se lhes
sufocam a palavra, se lhes abrem ao redor o vazio
policial, se as condenam à situação masturbató-
ria de falarem unicamente para si mesmas, se as
reduzem aos hábitos solitários da imbecilidade e
da idiotia?"

A conquista da plenitude.

Entretanto, a reivindicação e a reconquista das
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mocrática, porém um dos exercícios legítimos do
poder da nação.

Explicamos uma vez que o Legislativo é o mais
democrático dos ramos do Poder estatal. Arguiram-
nos que, se tratando de Executivo também eleti-
vo, não haveria lugar para aquele acento. Enfati
zamos então, que, nesse caso, embora ambos sejam
democráticos, na origem, o Legislativo é que de
têm a maior gama de alternativas e de posições
presentes, pelas quais se revela a tendência do
povo, sendo verdadeiro Poder democrático, no seu
exercício, além da origem.

A extração ou a modificação dos atos adminis-
trativos, normativos ou executivos, que contra-
riem as tendências nacionais é inerente ao con-
trole político.
Às eleições gerais correspondem plataformas.

Os governantes haverão de ser vinculados a um
planejamento governamental com nível de detalha-
mento que possibilite a exigência de seu cumpri-
mento.
A destituição dos governantes, pela inércia ad

ministrativa, pela ineficácia ou pela modifica-
ção de uma postura, em detrimento da vontade da
Nação, é indispensável elemento de controle, in-
dependentemente do sistema de governo que se te-
nha adotado.

A marca do sistema parlamentar de governo está
na responsabilidade solidária dos membros do go-
verno, com a escolha e a dispensa destes por ato
parlamentar.

No regime presidencial, a escolha do governan-
te é, conceitualmente, em eleições, as quais não
afastam a exclusão do governante, incidindo este
em responsabilidade política, que ocorre indepen-
dentemente de configurar a espécie um delito pu-
nido pela legislação penal.
O sistema parlamentar de governo combina com

amplas negociações, em nível decisório, factí-
veis nos Países dotados de estabilidade e nos

lo

quais as soluções podem seguir o fluxo de uma ro
tina adrede prevista. Para os Países em fase de
desenvolvimento, o sistema presidencial supre a
necessidade de providências imediatas e que, sem
embargo de se incluírem no planejamento do Esta-
do, emergem de elementos circunstanciais imprevi
síveis e nem sempre dependentes da vontade que,
embora soberana politicamente, é vinculada aos
contingenciamentos de um conjunto internacional.
O sistema presidencial adequa-se às instituições
democráticas quando o Legislativo, mediante con-
trole rígido e eficaz, vai pelo encaminhamento
das questões do Estado, assumindo papel decisó-
rio.
O sistema do OMBUDSMAN, que temos preconizado

para o Brasil e que estudamos atentamente na Es-
candinávia, ajuda a realização do controle polí-
tico, quando altos funcionários, insuspeitos, in
dependentes e respeitáveis, em nome e pela compe
tência do Legislativo, levantam os desvios e a
ineficácia do governo, por ofício ou reclamação,
apresentando sugestões e prevenindo medidas mais
drásticas. O trabalho do OMBUDSMAN se realiza par
ticularrnente e, se necessário, alcança o largo es
pectro dos jornais e meios de comunicações para
corrigir medidas governamentais contra a lei e
aprimorar o que, não sendo ilegal, perde na pro-
dutividade e eficácia. oportuno que se comparem
os atos administrativos com a iniciativa privada
na luta pelo aperfeiçoamento. Na Suécia, existem
os Ombudsmen vinculados ao Governo. São a conse-
quência do acerto da instituição, no seu sentido
esnecífico e próprio. No Brasil, começa o Ouvi-
dor pelo ponto de extensão, convindo que o Legis
lativo o instaure até para que o território ocu-
pado não o tenda excluir, na sua configuração
principal. O Ombudsman não é apenas o Defensor do
Povo espanhol ou o Ouvidor do povo brasileiro que
se destina a defender interesses e direitos dos
indivíduos dos cidadãos. Seu mister mais alto é
exigir o atendimento dos reclamos da nação, ex-
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pressos pela vontade dos legisladores, como um to
do, mediante a captação das tendências atuais, e
zelar pela eficiência e eficácia da Administra-
ção, inclusive para fixar a oportunidade dos gran
des investimentos, como exemplificou JOSAPHAT MA
RINHO (Constituição e poder de fiscalização ecori
trole. Revista brasileira de estudos políticos,
jan./jul. 1985, 60/61: 253-269).

A política internacional.

Nesse controle político, o Legislativo não ab-
dica os atos internacionais, correspondendo-lhe
a supervisão da soberania e não se excluindo de
seu necessário respaldo qualquer negócio exter-
no. O que se possibilita é que, dependendo da im
portância da matéria, seja mais ou menos comple-
xo o controle quanto ao órgão do Legislativo que
o irá exercitar: Plenário, Comissão, Ombudsman.

Embora tenhamos evoluido, no plano econômico pa
rã a recuperação de nossa soberania, no plano ju
rídico continuamos estagnados, submetendo-nos
jurisdição estrangeira tanto que os recursos mo-
netários provenientes do saldo positivo de nossa
balança comercial, depositados no exterior, es-
tão sujeitos, em caso de inadimplência, a uma pe
nhora que pode facilmente ser executada nos tri-
bunais de Nova York e de Londres.

Impõe-se a renegociação dos nossos contratos in-
ternacionais, com o objetivo de ser readquirida
a soberania, no plano externo, por ser pré-requi
sito necessário ao sucesso de nossas posições pe
rante os credores externos e à satisfação de nos
sã identidade nacional como base segura do Esta-
do.

imprescindível que o Congresso Nacional apro
ve, previamente, todos os negócios e atos do Bra
sil com Estados estrangeiros ou com instituições
internacionais.
As normas internacionais apenas se consideram

parte integrante do Direito brasileiro, quando o

12

Congresso, órgão de expressão da soberania da Na
ção, os aceite e introduza no ordenamento do Br
sil.
Tem-se discutido a respeito da noção técnica de

tratado; para serem excluídos da aprovação con-
gressual, exigida pelo art. 44 de nossa atual Cons
tituição, atos internacionais, outros, como os
contratos celebrados com organismos internacio-
nais e, especialmente, o F.M.I., embora a norma
constitucional abranja também quaisquer atos in-
ternacionais.
O Prof. GERSON BOSON (F.M.I. e Soberania Nacio

nal) - Belo Horizonte - 1984 - p. 9 a 19) mencio
na que os acordos com o F.M.I., dadas as suas gra
ves implicações na vida da Nação Brasileira, de-
pendem de prévia ingerência do Congresso que, até
mesmo para efeito da participação nas resoonsabi
lidades, deve ser ouvido, tanto mais quanto der-
rogam a competência le gislativa, ao retirarem do
Brasil a faculdade legislativa, a respeito dosas
suntos versados nos acordos (o que se insere en-
tre os atos característicos da soberania do Esta
do, que só pode ser renunciada, ante autorização
constitucional expressa, dada em limites estri-
tos, por atuação os órgãos indicados como compe
tentes parao fazer) e as admitirem a submissão
do Brasil à jurisdição de Estado-membro da Fede-
ração norte-americana, a que se nega personalida
de jurídica internacional.
Argumentam os defensores dos negócios com o

F.M.I., independentemente de autorização congres
sual, que se acham autorizados pelos tratados d
Bretton Woods, os quais, permitem a realização
dos negócios previstos nas suas finalidades, sem
implicarem na r,enúncia da soberania das altas par
tes c,pntratantes ainda porque neles estão presen-
tes os Estados "soberanos" que comandam o mundo'
Argui-se que a vida apressada da tecnoburocra-

cia não combina com os passos lentos do exercí-
cio de sedimentação própria aos Congressos e Par
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lamentos; decorrendo o artificio do "decurso de
prazo".
No âmbito internacional, segundo o depoimento

do Prof. BOSON, os Estados modificaram as exigên
cias de ratificação dos tratados, com a manifes-
tação autorizativa prévia dos respectivos. Con-
gressos ou Parlamentos, como elemento essencial
de validade.

O funcionamento através de comissões.

Existe a tendência de o Legislativo funcionar co
letivamente e até mesmo pelo seu Plenário, emfun
ção de um rigoroso e escrupuloso apelo à legiti-
midade, já que estão presentes, nas suas banca-
das, as mais diversas correntes de opiniões.
Trata-se de expediente cauteloso e louvável

que, entretanto, muitas vezes, tem comprometido a
eficiência de sua ação. Lembramo-nos de que, ao
defender nossa tese de doutorado, que versa so-
bre a Restauração e o Controle Político do Poder
Legislativo, um dos nossos examinadores, embora
inteligente e sábio, nos indagou, ironicamente,
se nos propúnhamos um controle sobre o Poder Le-
gislativo, já que, pelo que lhe parecia, no ou-
tro sentido, o Legislativo nada e ninguém pode
controlar. É evidente que foi uma atitude provo-
cadora, talvez para desconsertar o apologista do
Poder,rnas, (rue não teria lugar se não houvesse mar-
gem.

A Itália tem usado, com sucesso,as Comissões de
liberativas. Entre nós, temos Comissões Técnicas
que se limitam em oferecer pareceres não vincula
tivos ao Plenário.

Precisamos sistematizar Comissões	deliberati
vas, que se pronunciem por todo o Legislativo.

EMILE GIRAUD (Lã crise de lã démocratie - Pa-
ris - Ed. Giard - 1925) propôs interessante espe
cialização para a representação profissional. Sem
a adotar, poderá o esquema nos inspirar que as
Comissões funcionem por especialização, levando
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em conta as aptidões de seus membros; a propor-
cionalidade na sua participação, semelhante à exis
tente na sua composição da Câmara, e o critério
de reuniões conjuntas, para simplificação, como,
aliás, tem sido nas Comissões técnicas, às quais
falta o poder de decisão, congestionando o Plenã
rio por matérias que, pla importância, não se
encontram entre as que são sempre de sua competén
cia.
WOODROW WILSON (Direito Constitucional america

no - Bernard Schwartz - Rio de Janeiro - Foren-
se - 1966 - p. 102) afirmou que o Congresso em
sessão é o Congresso em exibição pública, enquan
to que o Congresso em Comissões é oConuresso que
trabalha.

Precisamos modificar a mentalidade brasileira de
que o Legislativo trabalha apenas através de reu
niões longas, exaustivas e numerosas. A prática
tem demonstrado que essas reuniões, salvo quando
se trata de assuntos que, excepcionalmente, pela
sua magnitude, cativem interesses e atenções, não
funcionam adequadamente. São utilizados artifí-
cios somente justificáveis em função da mais al-
ta legítima defesa da instituição ao invés dos
organismos que poderiam com mais rapidez, segu-
rança e eficácia, cumprir o desempenho a que se
propõe o Legislativo.

A representação do Estado.

O Poder necessita de direção forte. Ao se in-
vestir na Presidência, seu titular se presume de
positário da confiança de seus pares para repre-
sentar, falar em nome e na defesa da instituição.
A apuração da vontade, através de mecanismos de-
morados e que transmitem soluções insuspeitas, tor
na-o constrangido, mitigado e sem energia peran-
te os outros ramos do poder e perante a socieda -
de. A solidariedade dos membros é fator indispen
sável à preservação e ao engrandecimento do Po-
der. São preferíveis decisões erradas de um Pre-
sidente, as quais são presumidas criteriosas, do
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que a falta de decisão ou a solução extenorânea,
que despertam criticas às vezes injustas, porém,
devidas. A Mesa e o Presidente devem ter direi-
tos próprios, sem necessidade de confirmação, pois,
basta haver a sua previsão, para que se enfraque
ça e se abra a perspectiva a desvios mais preju-
diciais do que as consequências que, apenas ex-
cepcionalmente, ocorrem em atos unipessoais de
alto nível. O poder do Presidente mal exercido se
ria questionado se infringente da Constituição e
das leis, que constituem as limitações objetivas,
que poderiam motivar arguições, desde que as preo
cupações sejam direcionadas mais ao fundo e à fi
nalidade do que às questões meramente formais que,
embora necessárias, no processo político, não po
dem predominar no aspecto em que valem para mes-
quinharia, chistes ou retaliações.

À independência de cada ramo do poder do Esta-
do convêm que a sua representação se faça atra-
vés dos respectivos presidentes, evitando-se que
no Executivo se concentre a função representati-
va, fato este que compromete e frustra o crité-
rio da repartição constitucional da competência.
Temos visto a representação do Estado, judici

almente, através de advogados credenciados pelo
Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, agindo
ambos conjuntamente. Essa metodologia quebra a
uiidade do Estado e a harmonia que existe entre
seus órgãos, inclusive por causa dos critérios e
estilos diversos que se utilizam na advocacia.
A representação dos interesses do Poder Legis-

lativo, por advogado vinculado ao Poder Executi-
vo, como acontece, atualmente, no Congresso Na-
cional, incide em questões éticas que inibem a
atuação profissional e acarreta conflito de atri
buições, sempre em prejuízo do Estado.

A questão da legislação privativa.

Temos nos batido por que a legislação não é a
única nem a ' mais importante tarefa, O Presidente
TRUMAN (Direito Constitucional americano - Ber-
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nard Schwartz - Rio - Forense - 1966 - p.99) con
siderava a investigação um dos mais expressivos
poderes do Congresso. O Congresso informado faz-
se respeitado e confiado pelo público; ao contr
rio, o Congresso não informado não temaconscién
cia da sua responsabilidade. As leis escritas nun
ca abrangem materialmente todas múltiplas e com-
plexas situações de normatividade de que a socie
dade carece.
A informação e a investigação suprem as defici

ências do planejamento e impedem as consequên-
cias da lacuna legislativa, através de um contro
le que implique em atividade comissiva e reativa
ao Governo.

Inexistirá a colisão ou o conflito se nos fi-
xarmos em que o Leaislativo, embora às vezes se
apoiando em fatos da História atual, não se desti
na à sua solução, mas, aos desdobramentos maio-
res dos eventos futuros.
As Comissões de investigação do Congresso ame-

ricano se tornaram os olhos e os ouvidos do Con-
gresso, sendo de uso crescente, como está em Ber
nard Schwartz (Direito Constitucional americano-
Rio - Forense - 1966 - ps. 99-100).
O mesmo Schwartz cita Voorhis que menciona que

o Congresso americano somente desempenhará bem o
seu dever, de maneira plena e eficaz, ao supervi
sar escrupulosamente toda a concessão de poder
que fizer e se a legislação delegada está sendo
cumprida de acordo com a intenção do conaresso.
Fora disso, pensa que o Congresso será apenas 50%
eficiente. (Direito constitucional americano -
Rio - Forense - 1966 - p. 96).
A técnica constitucional francesa adota, desde

1958, a legislação pelo Poder Executivo, através
dos atos normativos timidamente chamados de regu
lamentos autônomos para proteger o aspecto for-
mal da lei condicionado com exclusividade à sua
oriaem do Poder Legislativo.

Não tememos as leis emanadas do Governo, em ge
ral destinadas a questões técnicas. A Constitui
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ção há de prever, porém, os casos fechados em que
podem incidir e há de reservar que o Poder Legis
lativo lhes trace os princípios fundamentais,des
tinando-lhe o monopólio legislativo nas questões
fundamentais a serem escolhidas pela Constituin
te, entre as quais sempre se inserem as normas
tributárias e o direito criminal.
A solução através da atividade legislativa co-

mum dos dois Poderes do Estado afasta os mecanis
mos fraudulentos e condenáveis de invasão à esfe
ra legislativa, sob o pretextode regulamentação,
como acontece com a pletora de atos normativos ema
nados do Poder Executivo, que invadem o Brasil,
atos muitas vezes produzidos contra expressa dis
posição legal ou mediante usurpação supletiva ina
ceitável da competência do Poder Legislativo.

Tal situação de fato, consentida ou, ao menos,
não contentada, consiste em afronta ao Poder Le-
gislativo; sua reiteração torna-se perigo ao re-
gime democrático e descrédito às instituições na
cionais.

Recomenda-se, tecnicamente, a divisão das atri
buições como instrumento mais compatível com a
realidade e que não prejudica a precedência do
Legislativo.

Os Decretos-Leis.

Têm sido contemplados como inimigos da plena de
mociacia. A razão histórica está em que convive-
ram com os regimes de plenos poderes, as chama-
das ditaduras legais, principalmente no tempo da
última Grande Guerra.

Hão de ser verificados, entretanto, quanto ao
fato de que todas as melhores democracias contem
porãneas os adotam e consagram nas suas Consti-
tuições.
Aceito o condomínio legislativo do tipo fran-

cês, esvazia-se a necessidade da legislação, por
decreto-lei, para a satisfação de casos que exi-
jam soluções prontas, imediatas e que não aguar-
dam a deliberação cameral, ainda que reduzida pe
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lo fortalecimento das Comissões.
Mas, nas matérias fundamentais destinadas aoLe

gisltivo, pode suceder a situação de necessida-
de legislativa, a que se refere a Constituição
Alemã, que impunha legislação pelo Governo. Es-
tes casos, excepcionalíssimos, compatibilizam-se
com a democracia e podem ser versados por decre-
tos-leis, em situação de urgência revelada pelos
acontecimentos concretos de tal modo que fiquem
frustradas ou prejudicadas as medidas, se toma-
das pela via legislativa normal.

É temerário oreencherem-se na Constituição os
assuntos que são tratados em decretos-leis, da-
da a imprevisibil idade de todas as situações que
possam demandar ou envolver a emergência do Esta
do.
Mas, a consequência do desrespeito aos pressu-

postos qravíssimos acauteladoramente implicara sem
pre no julgamento dos responsáveis.

Controle de constitucionalidade.

Ensinava KELSEN (La garantia de Ia constitución,
Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de Ia
Universidad Nacional Autônoma de México,"Anuãrio
Jurídico", 1, 1974, p. 491) que a jurisdição Cons
titucional constitui anulação de uma lei e dá co
mo consequência que o tribunal competente para
anular leis seja considerado órgão do Poder Le-
gislativo.

O controle da constitucionalidade á uma cassa-
ção, constitucional, relacionando-se com a orga-
nização do Estado e com a situação social, não se
produzindo oposta às vivências mais perceptíveis
ou mediante a aplicação de razões filosóficas e
técnicas, porém, agregada às repercussões econó-
mico-sociais (Teoria constitucional, JORGE REI-
NALDO A. VANOSSI, 2 v., Ediciones Depalma,Buenos
Aires, 1976 - ps. 129-132).
A atribuição que se dá ao Judiciário de, pela

interpretação da Constituição e das leis, ser ár
bitro da vontade constituinte, chega a torná-lo
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autor de emenda constitucional.
O mais adequado é que, quando se consagra ao Le

gislativo a competência constitucional para as
emendas, se lhe atribua também, através deurn tri
bunal Constitucional inserido na sua organização,
o controle da constitucionalidade.
Como definiu CALAMANDREI (Lã cassazione Civi-

le, 2 v., Milano, Frateili Bocca Editori, 1920,
p5. 429-452), a declaração da legitimidadede uma
lei deve ter eficácia geral e constituir-se espé
de de uma nova lei, devendo esta ser sempre emer
gente da vontade nacional, cujos intérpretes aba
lizados são os legisladores.

Questões políticas.

A independência do Poder Legislativo tem si-
do constantemente prejudicada com a interferência
do Jidiciârio, ao fundamento de que, entre as ga
rantias e os direitos individuais, nenhuma lesão
de direito individual escapa à apreciação do Po-
der Judiciário.

Existe desalinho nessa perspectiva. Assim como
o Judiciário reconhece e dá o direito, o Legisla
tivo o faz - e de maneira ampla e abstrata - ao
estabelecer a sua fonte, através da criação das
leis.
O Judiciário tem o poder de verificar se o ato

considerado como lei foi efetivamente feito pelo
Poder competente, mas, lhes não compete verifi-
car o processo mediante o qual foi elaborada.

Como ensinou o Prof. FRANCISCO CAMPOS (Direito
Constitucional - Rio de Janeiro, São Paulo, Liv.
Freitas Bastos, 1956, p. 125), as Câmaras, sobre
as matérias que digam respeito ao seu funcionamen
to e à sua organização, ao quorum, trâmites, ter
mos de processo legislativo e disciplina inter-
na, proferem decisões com força de julgamento.
O argumento que tem feito aceder o Judiciário

ao exame do processo legislativo está na inter-
pretação inadequada do § 49 do art. 153 da atual
Constituição da República, segundo o qual a lei
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não pode excluir da apreciação do Poder Judiciá-
rio qualquer lesão de direito individual.
As deliberações legislativas, na enunciação das

leis ou controle político, por se conferirem com
a suprema vontade nacional, não tipificam lesões
individuais, sendo indevido que o Judiciário, ao
pretexto de dirimir controvérsia em torno de in-
teresses privados, intervenha nos atos políticos,
mediante os quais se aperfeiçoa a arbitra qem do
interesse público, conceitualmente superior ãque
les.
Os atos políticos, além daqueles universalmen-

te aceitos, como a declaração do estado de sítio;
a declaração de guerra; as relações exteriores,
expulsão de estrangeiros, indulto e comutação de
penas; a declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação, constituem-se também por
aqueles com que se manifesta a soberania do Esta
do, dos quais os mais eminentes são de legisla-
ção e controle político.

Autosuficiência financeira.

O Legislativo, para ser independente e ordenar
o Estado, dispõe dos recursos necessários à manu
tençãode sua infra-estrutura.
Fará o seu próprio orçamento, informando-o ao

Governo para que o inclua no orçamento geral do
Estado.
Disporá sobre a criação dos cargos necessários

ao seu serviço, fixando-lhes as remunerações.
Na liberação aos recursos orçamentários, cuja

guarda é confiada ao Governo, carece existir nor
ma e sanção para situações em que não cheguem os
recursos requisitados. Importa, assim, que ao or
çamento se adicione o fluxo da caixa, com base
no qual o Governo fique vinculado, para efeito
das liberações, ainda que em prejuízo dos seus
próprios recursos, tendo em consideração que o
Executivo, como gestor financeiro, dispõe de ins
trumentos múltiplos para a satisfação de seus en
cargos, o que não sucede em se tratando do Con-
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de uma proposição, sub-
das mais relevantes fun-

o juízo da oportunidade
traindo esta que é uma
ções do Legislativo

gresso.

Iniciativa das leis.

As leis de conteúdo técnico-especializado, prin
cipalmente as que demandam gastos públicos, estão
concentradas na iniciativa do Poder Executivo.
As razões desta alternativa de norma estão no

mais adequado assessoramento que o Governo pos-
sui e em que, sendo este o detentor das chaves e
o responsável pelos cofres públicos, não procede
rã com imprudência no encaminhamento das questões
financeiras.
As lembranças relativas à falta de parci-

mõnia dos legisladores, quando a eles era facul-
tada a iniciativa das leis financeiras, constitui
ram outro fator importante para seu isolamento do
quadro daqueles que são titulares da competência
de impulsionar o processo legislativo.
Será salutar que os projetos, quando versarem

sobre gastos públicos, indiquem as respectivas fon
tes, visando impedir ações ocasionalmente demag
gicas e destituídas de compromisso com o bem pú-
blico, sendo indicado que os Regimentos exijam o
consenso de uma parte expressiva da Câmara para
a apresentação de matéria de maior repercussão.

O decurso de prazo.

É intolerável que a ação rápida da tecnoburo-
cracia seja comparada com o andamento mais lento
das Cãmaras, as quais procedem assim, em virtude
de sua própria natureza e finalidade.
A fixação a priori de prazo fatal para a deli-

beração legislativa não se coaduna com as pecu-
liaridades de cada processo e torna, por persua-
são inaceitável, o autor do projeto substituto do
órgão legislativo, na enunciação de sua vontade.

O expediente do decurso do prazo combate os prin
cíp ios da fixação constitucional das competên-
cias dos diversos órgãos estatais, que é ineren-
te ao sistema democrático, dando-lhe infausto exem
plo de subversão, e torna o iniciador do projeto

Conclusões.

Formulamos as seguintes propostas concretas à
Assembléia Nacional Constituinte, visando a reco
locação do Poder Legislativo na sua posição cons
titucional, como devida, em função das inspira-
ções democráticas que anima e alimentam a Nação
Brasileira.

1) As garantias do Poder Legislativo, exerci-
das nas pessoas de seus membros, compreendem ir-
restritamente o direito à livre manifestação de
pensamento e de idéias, através de qualquer ato
mediante o qual o legislador esteja no exercício
de suas funções, dentro ou fora do recinto da C
mara.

Os membros do Legislativo não podem ser inqui-
ridos, processados ou detidos sem prévia licença
da Câmara.
A licençada Câmara é ato de juízo de legitimi

dade e será negada quando a providência solicita
da implicar em desvio de sua finalidade, decor-
rer da ação simulada ou não for justificável.
O intuito delituoso comprovado elimina a garan

tia.

2) Pelo controle político, o Legislativo inter
pela o Governo; exige o comparecimento dos Minis
tros às suas reuniões; aprova previamente as
principais investiduras do Estado; autoriza tam-
bém previamente a celebração de quaisquer atos
internacionais; destitui os governantes, no caso
de nãD cumprirem os programas mediante os quais
se candidataram, forem ineficazes ou negligen-
tes.
O Legislativo pode desfazer os atos governamen

tais, normativos ou executivos, que não se coadu
narem com a vontade da Nação, da mesma forma que
é competente para, através, da legislação, mi-
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bir e limitar a competência do Governo.
O ombudsman deve ser criado como o magistrado

legislativo que critica as autoridades e, através
da influência da sua autoridade e energia, possi
bilita alterações visando à eficácia e à sanida-
de administrativa.
O Legislativo pode alterar os planos governa-

mentais, regendo a oportunidade dos investimen-
tos do Estado.

3) Qualquer ato internacional depende da expres
sã e prévia autorização legislativa.

4) O funcionamento do Legislativo é preponde-
rantemente através de Comissões com força de de-
liberação definitiva.

5) Os Presidentes das Cámaras falam em seu no-
me e representam o Estado, em quaisquer esferas,
para os assuntos da competência do Poder, inclu-
sive para efeito das demandas judiciais.

6) A legislação de princípios e de estrutura
pertence à competência do Legislativo, sem embar
go de o Governo poder fazer leis nas matérias con
junturais. As matérias de competência do Legisla
tivo devem ser enumeradas na Constituição.

7) Os Decretos-Leis são legítimos em situação
de urgência e de necessidade legislativa, deven-
do ocorrer o julgamento político do responsável,
em caso de abuso no exercício dessa competência.

8) O controle da constitucionalidade, implican
do na revelação da vontade nacional e na consti-
tuição de nova lei, em lugar daquela reconhecida
como ilegítima, pertence a Tribunal Constitucio
nal inserido no contexto do Poder Legislativo.

9) As deliberações do Poder Legislativo, na ma
nifestação da soberania do Estado, principalmen-
te quando legisla ou exerce o controle político,
não causam lesões individuais nem são suscetí-
veis de reavaliação pelo Poder Judiciário, que se

limita ao reconhecimento de sua existência.

10) O Poder Legislativo dispõe de competência
para organizar o seu próprio orçamento, limitan-
do-se a requisitar ao Governo que o faça integrar
no orçamento geral do Estado.

11) A iniciativa de quaisquer leis pertence aos
legisladores, ressalvado que indiquem a fonte dos
recursos para as hipóteses onde incidir a despe-
sa pública, havendo, no máximo, a possibilidade
de, em projetos de alta responsabilidade, exi-
gir-se a anuência de um grupo mínimo de legisla-
dores.

12) A criação dos cargos e a fixação de sua
respectiva remuneração, no âmbito do Poder Legis
lativo, são atos de competência exclusiva.

1 ) É intolerável o expediente do decurso do
prazo, que subverte a técnica constitucional da re
partição de comtetência e torna o iniciador do
projeto juiz da oportunidade de uma proposição,
subtraindo esta que é uma das relevantes funções
do Legislativo.
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