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Quando defendia minha tese de doutorado, um dos examinadores,

ao verificar o título - A Restauraço e o Controle Político do Poder

Legislativo - , perguntou-me, ironicamente, se me destinava a obter

um controLe sobre aquele Poder, porque, em seu rodo de entender, nou-

tro sentido, o Poder Legislativo nada e ninguém pode controlar, por

ser ineficiente e incapaz.

- Esse episúdio fez-me fortificar a conscincia e a convicço

da necessidade de se aprimorar o Poder Legislativo visando a que desem

penhe o desejável controle sobre a eficiência e a conotaço democrti-

ca da Administraço Pública.

Est bastante disseminada, na doutrina e na jurisprudncia

a fiscalizaço da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judi-

ciário. Eis aí um controle mim direço ao passado. Os juízes verificam

e constroem a conformidade dos negócios públicos com a lei posta, a

fim de prevalecer o princípio da legalidade.

No ocorre, no controle jurisdicional, qualquer afronta

teoria de Montesquieu, porque se costumou compreender que a aplicaço

contenciosa das leis aos casos particulares, mister do Judicirio, um-

plica na anulaço dos atos administrativos infringentes da lei.

Mas, ao contrario, quanto ao Poder Legislativo, usualmente

se obsta o seu acesso aos atos governantes por honra a urra inadequada

compreenso do Espírito das Leis.

Montesquieu ensinou que "se, num Estado livre, o Poder Legis.

lativo no deve ter o direito de sustar o Poder Executivo, tem o direi

to e deve ter a faculdade de examinar de que maneira as leis que pro-
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mulqa devem ser executadas. Esta e a vantagem que est e qoverno possui

sobre o de Creta e o da Lacedemnia, onde os cosmos e is foros 
nau

prestam contas de sua administração". (0 Espirito das Leis. Brasil ia

Editora Universidade de Brasília, 1902. P. 192).

A maneira da execuço das leis envolve as nuestiies de oportu

nidade e de convenincia. O 'know-how" e um conjunto de t6cnica e de

arte. No foge a esses indicadores o desempenho do administrador pbli

co.

O exame da maneira da execução nao pode ser interpretado li

teralmente , pois, somente examinar 4 uma atitude sem finalidade ou con

sequncia, o que 4 incompatível com a competncia do Estado. O exame

inclui um comportamento crtico que pode conter revisao de procedimen-

tos.

O Poder Legislativo e direcionado para o futuro. Exprime e

retifica os caminhos a se seguirem.

- Para Caio Tácito ao dever de legalidade, que e uma conquista

do liberalismo político do s4culo XIX, adiciona-se aquele outro que a

doutrina italiana designa como o dever de boa administração, que tem

em mira o aperfeiçoamento das instituiçes administrativas para cuidar

de sua melhor produtividade (0 Controle da Administraço e .3 Nova Cons

tituiço do Brasil, Revista de Direito Administrativo 90:23-29, out./

/dez. 1967).

Embora modernamente Legislativo e Executivo sejam igualmente

democrticos e eletivos, 4 tamb4m certo que o -poder dasoberania na-

cional esta noQjiro, por ser a Fonte primári a das noras e existir

distanciado das querelas e das pendências; por possuir o leque mais

abrangente  2scntrír is atrav4s 4oguals fma2stÀpnnt&. a

opinij_p4blisa; por deverem os atos administrativos ou judiciários es

tar subsumidos às suas pautas.

A participação das minorias que ocorre, no Congresso ou Par-

lamento, no e a inFirmaço ou a suhverso da democracia, porem. a in-

terpenetraço dos valores respuusveI pela autenticidade da Administra

ço em nome do povo. 0 primado da maioria nao exclui a colaboração das



minorias.

A clássica competncia do Legislativo e a de fazer leis. ra-

las tanto construindo normas sobre o branco como tambm desfazendo, em

direço ao futuro, procedimentos administrativos inadequados ou desa-

justados ao interesse público. O que no se adota, para no se tornar

tirnico o Poder Legislativo, que este crie e aplique as normas, por

se tratar de funções supra e sub-ordenadas, na feliz acepço de Kelsen

(Teoria general dei derecho y del estado, México, Imprenta Universita-

ria, 1958, p. 319). As leis de impulso, dotadas de conteúdo econ8mico

e financeiro, quando feitas pelo Governo, ao estilo dos regtilasentos

autnomos franceses, devem submeter-se ao crivo crítico do Legislativo

para que o Governo no se coloque em perigo de despotismo.

A segunda clssica competncia é a da fiscalizaço da legali

dade dos gastos públicos, em consonncia com as normas orçamentrias e

financeiras, com o auxílio do Tribunal de Contas. Essa atuaço se aper

feiçoa e sai da posiço passiva com a implantaço da auditoria externa

(art. 70 da Constituiço e Decreto-lei 199, de 25/02/67) e do controle

interno (art. 71 da Constituiço).

Já o controle político ensejaria "aç6es constantes e menos

sujeitas a rigor processual, em que o agente da fiscalizaço e contro-

le, em contacto direto com os administrados, ou os cidados em geral

pode conhecer os excessos e desvios e coordenar dados, para a aplica-

ço regular das sanções previstas em lei', na expresso de JOSAPHAT

MARINHO (Constituiço e Poder de Fiscalizaço e Controle, Revista Bra-

sileira de Estudos Políticos 60/61:253-269, jan./jul. 1985).

No e apenas na afronta Constituiço ou às leis que o Go-

verno lesa o interesse público. Muitas vezes, age com tibieza ou prodi

gamente e no assume uma infraço norma. Outras vezes, a inexistn-

cia de regras proporciona atitudes em fraude ao interesse público, sem

haver consequncias reparadoras. ( para essas situaçes que o Legisla-

tivo se deve preparar visando a um novo termo de controle, em que, cer

lamente, se livrara da apatia sentida no se por seus membros componen

tes como, em geral, pela comunidade.
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Os esquemas atualmente disponfveis so o acompanhamento da

execução orçamentaria; as interpelações, informaçes e convocaçes de

Ministros; as Comissões Parlamentares de inquérito; os crimes de res-

ponsabilidade do Presidente e dos Ministros e as aprovaç6es a certos

atos administrativos.

Nos regimes presidenciais, chega-se a se perguntar sobre a

compatibilidade das investigações legislativas com o princípio consti-

tucional da independncia das funçes ou poderes.

Tenho comigo que o que separa o regime presidencial do paria

mentar que, neste, o Governa deriva da aprovaço parlamentar, tanto

na sua investidura como na sua queda. Em ambos as regimes, contudo

existe a precedncia do legislativo, como a primeira instncia do Esta

do constitufdo, a cujas produçes estio cingidos e vinculados os dois

outros poderes.

No Brasil, patente, corno explica Caio Tcito, que a buro-

cracia rIo acompanhou os progressos da Cincia da Administraço. H a

inciria e esbanjamento do dinheiro piblico. A falta de altruísmo e de

sobriedade marca o nosso tempo. Problemas extensos no se resolvem e

acontece a reincidncia na omisso ou no trato da coisa pública sem o

respeito mfnirmo que se teria na iniciativa privada. Essa situaço em

escala muda a civilizaço e transforma o habitat. Alguns exemplos: a

utilização de tecnologia obsoleta e cara pelas empresas vinculadas ao

Estado; a inoportunidade de investimentos pdblicos; a baixa produtivi-

dade dos projetos feitos por particulares com a aplicaço de financia-

mentos gerados pelo Estado: os altos preços pagos pela Administraço

Publica, nas licitações, em re1aço ao mercado da iniciativa particu-

lar.

O que se procurou ressalvar, com a separaço das funçes,foi

a liberdade individual contra a prepotncia. Quando o legislativo d

continuidade à funço administrativa, como seu censor, em nome da von-
tade e do interesse da rdaço, cumpre, igualmente, aquele escopo, ao ia

pedir que interesses muito mais abrangentes e gerais sejam violentados

por açes unipessoais que se recomendam para a eficincia dos serviços

públicos. F-io se deve ater ao rigor formal da separação das funçoes
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porem, a finalidade a que se prope.

O art. 45 da Constituição da Re p dblica perdurou inaplicado

at a promulgação da Lei Federal otm 7295, de 19 de dezembro de 1984

que o implementou de modo insuficiente e apegado aos maus intérpretes

de Montesquieu. Praticamente se contentou em manter o trabalho de in-

vestigaço das Comisses de inquérito, cujo término é com um relatrio
circunstanciado, tal como o dos delegados policiais, nos inquritos de

crimes. Impingiu ainda ao Congresso uma restriço que nos parece in-

constitucional, em face da essncia do Poder Legislativo, ao impedi—lo

dos documentos de carter sigiloso, reservado ou confidencial.

Para uma verdadeira democracia so necessrios controles di-

retos do Poder Legislativo, como rgo transmissor da vontade nacional,

combinando—se com as atividades frequentes e volumosas do Executivo pa

rã resolverem os complexos problemas da vida social. A alta incidncia

dos regulamentos e estatutos administrativos, amplamente identificada

pela intervenço do Estado, precisa conciliar—se com os desígnios do

povo, através desses controles que tendem a reduzir a aço que Wilson

Accioli chamou de aço pletSrica do Poder armado (o controle de legali

dade da administraço pelo Poder Legislativo, Revista de lnformaço te

gislativa. 8:27-38, Bras{lia, dezembro de 1965).

0 controle direto do Poder Legislativo existe atualmente na
-

aprovaçao de certos atos relativos as investiduras de juizes superio-

res, de embaixadores, assim como polÍtica da paz e da guerra e a ou-

tras quest5es administrativas de menor importncia. No h, entretan-

to, qualquer instrumentalização disponÍvel para o controle e a retifi-

caço da eficincia dos atas administrativos.

O mecanismo preconizado pelos Estados nrdicos de um Comiss

rio Parlamentar para representar e defender os interesses difusos na

sociedade, sob o amparo do Poder Legislativo, possibilita que os admi-

nistradores públicos sejam mais recatados e reflexivos nos seus empre-

endimentos. A simples presença criticado Ombudsman vale para o redire

cionamento de certos procedimentos que objetivamente clamem contra o

povo.

O sistema do Ombudsman compatibiliza—se com o mandado de se-
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gurança, a aço popular e mesmo com os tribunais administrativos,pois,

persegue maior rapidez, energia e menor custo ou risco do que os pro-

cessos judiciários e administrativos. Alem disso, a sua aço e os fru-

tos decorrentes podem colher-se, em benefício do Estado e da comunida-

de nacional, independentemente dos desgastes e dos sacrifícios dos oro

cessos contenciosos.

Entretanto, o Comissario Parlamentar insuficiente para se

conseguir a vasta gama do controle político. É necessúrio que o Poder

Legislativo funcione mais atravús das suas Comissões e a estas seja

atribuída coopmtncia decisúria. Sendo as Comis 'ses o Legislativo que

trabalha e o Plenário, o Leoislativd em exibiço pública, na adequada

expresso do Presidente Wilson, os resultados do controle estar-ao dire

tamente ligados à eficincia das Comissões.

Sabemos que os Poderes Executivo e Judiciário se valem de

especiais assessoramentos na efetivação de suas funções. O Legislativo,

ao enunciar, como agente, a vontade nacional, no prescinde tambm des

ses aconselhamentos tcnicos-especializados para que as produçes al-

cancem nível elevado de qualidade. A participaço de assessores e de

funcionrios de apoio administrativo no invalida nem desnatura a ema-

naço nacional presente nos deputados e senadores, quando estes se va-

lem daqueles para o aperfeiçoamento de suas obras.

O poder, democrático exercido pelos legisladores deve ser eh

tista na sua formação. - A ativaço da democracia constitui na seleção

dos melhores, razo por que o controle político, em última analise, de

mandará a escolha dos que preencham requisitos básicos para se torna-

rem governantes, sem discriminaçes odiosas que prejudiquem o carter

universal do sufrágio, que o pilar da democracia contempornea, e

mediante eleiçes que reflitam opçes livres do povo.

Concluses:

1) O controle político uma das principais funçes do esta-

do intervencionista dos nossos tempos.

2) Os controles devem ser diretos.
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3) 4 efirarin dos controles pelo Poder legislativo dependera

de uru ,js te nua e 1 i tist a de PSWIld dos l e o s di r es -

6) As Comisses ço os melhores instrumentos para o controle,

suas, demandam osupereurcia decisória dei iniliva.

51 0 constrrjco jurídica tanto se faz mediante a ediço de

normas, em nome do interesse nacional, como também pela erradicaço de

atos administrativos incompatíveis ou conflil.arrtes com esse interesse.

6) No desempenho do controle política, o Legislativo avalia

a produtividade e corri g e as distorçes; define as prioridades, as com

venincias e as oportunidades, devendo exercer as modificações oue se-

jam necessarias para o !mpeiiO da lei e do bem comum.

7) É Fundamental que o art. 65 da Constituiço, que perdura

16 anos sem qualquer complementaço suficiente para ser api i cvel , me-

reça a atenço da Assembléia Constituinte e, antes desta, dos legisla-

dores, visando criar o controle pol iti co real pelo Poder Legislativo

sobre a Administraço Pública.
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