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I - Atividade fiscalizadora do Legislativo

O Poder Legislativo não esgota sua função no trabalho de feitura das normas

jurídicas. Compete-lhe também controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo e, se for

necessário, utilizar certos instrumentos 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 art. 71 da Constituição Federal e no art. 76 da Carta

mineira. Para o melhor desempenho dessa atividade fiscalizadora, o Congresso Nacional

e os órgãos que a ele equivalem nos Estados e Municípios poderão contar com o auxílio

dos respectivos Tribunais de Contas.

Entre os instrumentos que o Constituinte colocou à disposição do Legislativo para

garantir um controle eficiente da administração pública, destacam-se as Comissões

Parlamentares de Inquérito, instituto de origem britânica, previsto no § 3º do art. 58 da Lei

Maior e no § 3º do art. 60 da Carta mineira, in verbis:

“Art. 60 - (...)

§ 3º As Comissões Parlamentares de Inquérito, observada a legislação específica,

no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além

de outros previstos no Regimento Interno, e serão criadas a requerimento de um terço

dos membros da Assembléia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo

certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, ou a

outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou

administrativa do infrator”.



O grande problema referente às CPIs prende-se ao alcance a ser dado à cláusula

constitucional de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias”, o que

tem levado alguns autores a entendimentos equivocados sobre a atuação dessas

comissões temporárias, a ponto de reconhecer que têm prerrogativas idênticas às dos

magistrados, o que não se coaduna com o espírito da Constituição nem com o princípio

clássico da separação de Poderes.

O controle político a cargo do Legislativo não se restringe apenas à investigação

de irregularidades administrativas no âmbito do Poder Executivo. Tais comissões dispõem

também de prerrogativa constitucional para investigar as unidades administrativas do

Poder Judiciário, contanto que não interfiram no exercício da função jurisdicional, uma vez

que essa atividade não é passível de investigação pelas CPIs.

Dessa forma, parece-nos lícito a uma Comissão Parlamentar de Inquérito verificar

se os recursos financeiros e orçamentários destinados ao Judiciário estão sendo

executados na forma legal, cabendo-lhe, na hipótese de irregularidades constatadas pela

comissão, solicitar ao órgão competente a adoção das medidas pertinentes, já que a

mesma não dispõe de faculdade punitiva.

II - Objeto e âmbito de atuação das CPIs

De acordo com a legislação atualmente em vigor, para a constituição de uma CPI

é indispensável que o fato a ser apurado seja determinado, preciso, concreto e

individuado. Fatos genéricos, abstratos, vagos e imprecisos não podem ser objeto de

investigação parlamentar.

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no §

1º do art. 112, seguindo as diretrizes do regimento da Câmara dos Deputados, considera

fato determinado “o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a

ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, que demanda investigação,

elucidação e fiscalização e que esteja devidamente caracterizado no requerimento que

deu origem à comissão”.

Deve-se levar em conta que o fato a ser investigado, 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 normativo. Não

teria sentido a criação de CPI para investigar a vida privada dos cidadãos ou de empresas



particulares. É necessário que o assunto envolva o interesse coletivo, pois este é que

justifica a sua constituição.

Concordamos com vários doutrinadores que sustentam que as CPIs somente

podem investigar irregularidades na Administração Pública, pois são instrumentos

colocados à disposição do Legislativo para o exercício do controle externo. Ora, este

controle incide sobre os órgãos e entidades da Administração direta e indireta, nos termos

precisos do art. 61, XXXI, da Constituição mineira. Conseqüentemente, não seria lícita a

instituição de CPI para investigar assuntos particulares que extrapolam a seara dos

negócios públicos. A esse respeito, ensina Fábio Konder Comparato:

Finalmente, no que tange ao conteúdo, não pode haver inquérito parlamentar para

apuração de questões que não sejam de interesse público, ou que careçam de suficiente

precisão material.

Quanto à primeira dessas exigências, muito embora a nossa Constituição não a

expresse, ao contrário do que sucede com as Constituições italiana e espanhola, ela deve

ser tida como implícita na norma do art. 58, relativamente ao trabalho de qualquer

comissão parlamentar - permanente ou temporária - mas principalmente com relação às

comissões de inquérito, por força dos poderes coercitivos de que dispõe. Seria, assim,

inadmissível que se instalasse comissão parlamentar de inquérito para apurar fatos

ligados à vida familiar de um cidadão, que não ocupa cargos públicos nem mantém

ligações com entidades de Direito Público. Estaríamos, nessa hipótese, diante de um

abuso de poder caracterizado. (Comissões Parlamentares de Inquérito - limites. Revista

Trimestral de Direito Público, São Paulo: Malheiros, v. 5, 1994, p.70)

No mesmo sentido é o ensinamento do constitucionalista português José Joaquim

Gomes Canotilho:

Parece também que as comissões de inquérito não podem incidir sobre a esfera

privada do cidadão: a protecção dos direitos fundamentais constitucionais consagrada

vale perante os inquéritos parlamentares não devendo estes inquéritos transformar-se em

processos penais apócrifos sem a observância dos princípios constitucionais e legais

vinculativos destes. Os limites entre esfera privada e interesse público é difícil de

estabelecer, designadamente quando, por vezes, os inquéritos se referem a deputados e

o comportamento destes ameaça o prestígio e reputação do parlamento. (Direito

Constitucional. 6ª ed. Lisboa:Almedina, 1993, p.742-743)

Em princípio, toda matéria que se enquadra no âmbito de competência do Poder

Legislativo pode ser apreciada por uma CPI. Assim, qualquer assunto referente a



legislação, controle, deliberação e fiscalização do Congresso Nacional, das Assembléias

Legislativas e das Câmaras Municipais pode dar ensejo à constituição dessas comissões,

desde que por prazo certo e que não exceda ao período da legislatura em quer for

instituída. As CPI s são comissões temporárias e têm prazo certo para funcionamento

e conclusão dos trabalhos.

Deve-se ressaltar, uma vez mais, que é passível de controle externo, por meio de

inquéritos parlamentares, a atividade administrativa de qualquer dos Poderes

constituídos, não se restringindo às ações do Poder administrador. É sabido que as

ações administrativas são típicas do Executivo, mas não são exclusivas dele. O Judiciário

e o Legislativo também praticam atos administrativos e celebram contratos regidos pelo

Direito Público ou pelo Direito Privado. O que não se admite, como já destacado

anteriormente, é a utilização de CPI para fiscalizar o exercício da função jurisdicional.

Assim sendo, o magistrado não deve ser convocado para prestar esclarecimentos ou

informações acerca do conteúdo das decisões judiciais, pois ato dessa natureza é

totalmente incompatível com as diretrizes constitucionais e vai de encontro à

independência do Judiciário e à livre convicção do Juiz.

Embora seja dotada de amplos poderes de investigação, uma CPI não profere

sentença, não julga nem tem poder punitivo. Ela não pode fazer as vezes de Poder

judiciário, sob pena de contrariar o clássico princípio da separação de Poderes. Tais

comissões não têm a atribuição de investigar crimes ou preparar processo criminal nem

podem determinar coercitivamente a busca e apreensão de objetos, a menos que o façam

por intermédio da autoridade judiciária.

O relatório final apresentado pela CPI contém decisão somente no sentido lógico.

Com base nas conclusões do relatório, a comissão solicitará ao órgão competente

(Ministério Público, Poder Executivo ou qualquer autoridade à qual esteja afeto o

conhecimento da matéria) a adoção das medidas cabíveis.

No intuito de valorizar e dotar de credibilidade o relatório final apresentado por

CPIs, foi promulgada a Lei Federal nº 10.001, de 4/9/2000, que dispõe sobre a prioridade

nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a

respeito das conclusões das Comissões Parlamentares de Inquérito. Além de determinar

ao Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional o

encaminhamento do relatório final ao Ministério Público da União ou dos Estados, ou às

autoridades administrativas ou judiciais competentes, para a prática dos atos pertinentes



(art. 1º ), a citada lei exige que a autoridade informe ao órgão legislativo, no prazo de 30

dias, as providências adotadas ou a justificativa pela omissão (art. 2º ).

Ademais, o art. 3º da mencionada lei determina que o processo decorrente de

investigação parlamentar terá prioridade sobre qualquer outro, salvo aquele relativo a

pedido de habeas corpus, habeas data ou mandado de segurança.

III - Prerrogativas e limites das CPIs

No desempenho de sua relevante missão institucional, as Comissões

Parlamentares de Inquérito podem determinar diligências, solicitar a convocação de

Ministros de Estado, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações, tudo de

conformidade com a Lei Federal nº 1.579, de 1952, e os dispositivos regimentais das

Casas Legislativas. No caso específico da Câmara dos Deputados, essas prerrogativas

estão asseguradas no art. 36 da Resolução nº 17, de 1989, que contém o Regimento

Interno daquela Casa. Disposição semelhante consta no art. 113 da Resolução nº 5.176,

de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

As pessoas convocadas a prestar informações às CPIs têm o dever de

comparecer e dizer a verdade, a fim de colaborarem com os trabalhos da comissão. Os

investigados devem responder às perguntas formuladas pelos parlamentares, desde que

sejam pertinentes ao assunto objeto de investigação. Constitui crime impedir ou dificultar,

mediante violência ou ameaça, o regular funcionamento de CPI. A pena prevista para

esse delito é a detenção, de 2 meses a 2 anos, ou a reclusão, de 1 a 3 anos, em

conformidade com o art. 4º da mencionada Lei nº 1.579, de 1952. Da mesma maneira,

constitui crime fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha perante

a Comissão Parlamentar de Inquérito, comportamento que pode ser punido com a pena

máxima de reclusão, de 2 a 6 anos, além da multa, conforme previsto na citada lei federal.

Todavia, deve-se levar em consideração a regra do inciso LXIII do art. 5º da

Constituição da República, segundo a qual “o preso será informado de seus direitos, entre

os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de

advogado”.

Pois bem, se no processo judicial, que é revestido de todas as formalidades legais,

o próprio ordenamento jurídico-constitucional assegura ao acusado o direito de silenciar-

se, estamos diante de uma garantia jurídica fundamental que deve ser observada em

qualquer processo ou inquérito, seja ele administrativo, policial ou parlamentar.



Conseqüentemente, não há como negar ao convocado perante uma CPI o direito de não

responder às perguntas que impliquem confissão de crime, em virtude do princípio que

veda a auto-incriminação. Esse posicionamento está consagrado na doutrina e na

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Enquadra-se, ainda, no campo das prerrogativas da CPI a possibilidade de

decretar, por ato próprio, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, desde que a

decisão seja devidamente fundamentada e que haja fortes indícios de irregularidades. Em

princípio, o sigilo de que se cogita é uma garantia básica do cidadão, isto é, um direito

fundamental, que se encarta no campo do direito à privacidade, dotado de proteção

constitucional. Entretanto, esse direito não é absoluto, conforme entendimento do órgão

de cúpula do Judiciário brasileiro, e deve ceder em face do interesse público.

Ao julgar o Mandado de Segurança nº 23.452, impetrado pelo Dr. Luiz Carlos

Barretti Júnior contra a CPI dos Bancos, o STF, em decisão unânime ocorrida em 16/6/99,

manteve o seguinte posicionamento: é possível à CPI, mesmo na ausência de

autorização judicial, determinar a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de registros

telefônicos, desde que fundamente sua deliberação, apoiando-a em indícios que

justifiquem necessidade da adoção dessas medidas excepcionais. Qualquer que seja o

fato determinado que tenha justificado a instauração da CPI, ela não pode exceder, sob

pena de incidir em abuso de poder, os parâmetros constitucionais que delimitam a

extensão de seus poderes investigatórios.

Na realidade, a decisão em referência reconhece os amplos poderes de

investigação das Comissões de Inquérito, mas exige que seus atos, além de precedidos

de justificação ou motivação, não atropelem direitos e garantias constitucionalmente

assegurados aos indivíduos. Não se pode deixar de mencionar que a regra geral é a

inviolabilidade dos dados e movimentações bancárias. A possibilidade de quebra do sigilo

deve ser interpretada restritivamente, sendo admitida apenas em casos excepcionais,

cujos indícios justifiquem medidas dessa natureza, sob pena de se transformar a regra

geral (inviolabilidade) em exceção (quebra do sigilo).

Ainda que estejam dotadas de vários poderes para tornar mais efetiva a atividade

de controle e fiscalização, as CPIs estão sujeitas aos princípios constitucionais,

especialmente no tocante aos aspectos de legalidade, moralidade, razoabilidade e

motivação. Isso significa que seus atos são passíveis de controle pelo Poder Judiciário.

Os trabalhos dessas comissões devem ser realizados com inteira obediência aos

postulados constitucionais. Toda vez que a comissão extrapolar os limites de sua



competência, invadindo a seara de outro Poder ou violando direitos ou garantias

fundamentais do cidadão, é lícito o recurso ao Poder Judiciário para corrigir o excesso.

Nesse pormenor, é oportuno assinalar que a nossa Carta Magna, no art. 5º , XXXV,

estabelece claramente que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou

ameaça a direito”.

IV - Assistência de advogado a indiciados e testemunhas

A prerrogativa das CPIs de convocar pessoas para depor está consagrada tanto

na doutrina quanto na jurisprudência do STF. A pessoa regularmente convocada a depor

perante uma Comissão de Inquérito tem o dever legal de comparecer, salvo nas hipóteses

de não-comparecimento devidamente justificado pelas circunstâncias. Entretanto, existe

certa resistência de alguns membros de CPI quanto à presença de advogados no recinto

dessas comissões, para prestar assistência jurídica aos convocados.

Ora, a Constituição da República de 1988, no art. 133, estabelece que “o

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e

manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. Além disso, as prerrogativas

dos advogados estão explicitamente asseguradas na Lei Federal nº 8.906, de 4/7/94,

mais precisamente nos incisos I a XX do art. 7º , o que já garante aos indiciados e

testemunhas o direito de serem assistidos por esses profissionais do Direito.

A esse respeito, cabe mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal,

ao apreciar Pedido de Reconsideração no Mandado de Segurança nº 23.576-DF,

publicado no DJU de 3/2/2000, no qual atuou como relator o Ministro Celso de Mello:

O ordenamento positivo brasileiro garante ao cidadão, qualquer que seja a

instância de Poder que o tenha convocado, o direito de fazer-se assistir, tecnicamente,

por Advogado, a quem incumbe, com apoio no Estatuto da Advocacia, comparecer às

reuniões da CPI, nelas podendo, dentre outras prerrogativas de ordem profissional,

comunicar-se, pessoal e diretamente, com o seu cliente, para adverti-lo de que tem o

direito de permanecer em silêncio (direito este fundado no privilégio constitucional contra

a auto-incriminação), sendo-lhe lícito, ainda, reclamar, verbalmente ou por escrito, contra

a inobservância de preceitos constitucionais, legais ou regimentais, notadamente quando

o comportamento arbitrário do órgão de investigação parlamentar lesar as garantias

básicas daquele - indiciado ou testemunha - que constituiu esse profissional do Direito.



Assim, desde que o advogado do convocado não perturbe os trabalhos da

Comissão de Inquérito, inexiste fundamento para impedir a assistência técnico-jurídica ao

indiciado ou à testemunha, uma vez que a presença do profissional do Direito tem o

escopo de evitar abusos de autoridade ou comportamentos incompatíveis com o

ordenamento jurídico vigente.

V - Conclusão

No Brasil, temos o costume de elaborar leis para disciplinar assuntos que

poderiam ser regulados por meio de outra espécie normativa. O resultado disso é o

grande número de leis que existe no País, muitas delas desprovidas de qualquer aspecto

de generalidade, abstração e inovação. É chegada a hora de dar mais atenção à atividade

fiscalizadora do parlamento e reconhecer a relevância das comissões parlamentares de

inquérito, que zelam pela honestidade na condução da coisa pública e visam ao

aperfeiçoamento do regime democrático.

A CPI, como órgão de investigação, constitui instituto de suma importância para a

defesa da moralidade administrativa. Quem gere interesses da coletividade não pode

utilizar-se de suas prerrogativas para satisfazer interesses particulares, pois a finalidade

pública deve nortear todos os atos da Administração. Nesse campo, não é a vontade

pessoal do agente que deve ser concretizada, e sim a vontade da lei. Esta funciona como

limite para a atuação de qualquer autoridade administrativa. Se houver indício de

improbidade ou irregularidade no desempenho da função pública, tal fato pode ensejar a

constituição de uma comissão de inquérito.

Por serem emanações do próprio Poder Legislativo, as CPIs não estão

autorizadas a ingressar no domínio da jurisdição, fazendo as vezes de Poder Judiciário,

visto que a cláusula constitucional de “poderes de investigação próprios das autoridades

judiciais” deve ser interpretada como poderes probatórios, tal como vem sendo destacado

na doutrina e na jurisprudência. Assim, não é lícito a essas comissões decretarem, “ex

propria auctoritate”: prisão de investigado, salvo no caso de flagrante delito; busca e

apreensão domiciliar e pessoal; quebra dos sigilos profissional, de correspondência e de

escuta telefônica; e indisponibilidade de bens.
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