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Relatório: 

 

 

    Os deputados Aloízio Mercadante e outros apresentaram proposta de 

emenda constitucional que objetiva modificar o § 3° do art. 58 da Constituição da 

República, antepondo o qualificativo “todos” à locução “poderes de investigação próprios 

das autoridades judiciais”, aí existente. 

 

   Dizem os autores da PEC, em sua justificativa: “As Comissões 

Parlamentares de Inquérito, plasmadas no texto da Carta Fundamental, representam 

hodiernamente um dos mais hábeis e eficazes instrumentos de defesa da sociedade 

brasileira. Com efeito, as recentes investigações realizadas no âmbito desses colegiados, 

sempre pautadas pela observância irrestrita da ordem legal vigente, contribuíram 

decisivamente para o fortalecimento de nossa Democracia e para a conscientização 

popular em busca da cidadania plena. Assim, as prerrogativas e poderes dessas 

Comissões, definidas de forma escorreita pelo legislador constituinte, não podem e não 

devem ser restringidas, mormente se levado em consideração que na própria Carta 

Fundamental inexiste qualquer limitação. Nesse prisma, as recentes decisões prolatadas 

pelo Poder Judiciário, estabelecendo freios e quiçá inviabilizando o funcionamento das 

Comissões Parlamentares de Inquérito, ofendem as prerrogativas do Congresso Nacional e 

restringem os mecanismos de defesa de que dispõe toda a sociedade brasileira.” 
 

    Apresentada em 13 de outubro de 1999, a proposta de emenda 

refletia o inconformismo de seus autores – e, pode-se dizer, do próprio Congresso – com 



recentes decisões do Supremo Tribunal Federal quanto a atos praticados pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito sobre o sistema financeiro nacional, conhecida como “CPI dos 

bancos” (v.g. acórdãos do Tribunal Pleno, correspondentes ao julgamento dos mandados de 

segurança n° 23.448-DF, 1.7.1999, relator o ministro Sydney Sanches, RTJ 170/884, e n° 

23.452-RJ, 16.9.1999, relator o ministro Celso de Mello, RTJ 173/805, em que ambos 

impetrantes insurgiam-se contra a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e eletrônico, e, o 

segundo, também contra diligência de busca e apreensão domiciliar).  

 

    Em sua contextualização fática deve-se ainda ter presente: a) que a 

natureza e a forma de atos investigatórios realizados por essa CPI tiveram repercussão 

negativa na imprensa, e suscitaram repulsa não só de quem sentiu-se atingido em seus 

direitos fundamentais, mas também de setores representativos da sociedade; b) que a 

insurgência contra atos dessa CPI não se limitou a tal matéria (quebra de sigilo, busca e 

apreensão), mas também a outras, retratadas no habeas corpus n° 79.244 (direito de silêncio 

dos acusados, RTJ 172/929) e no mandado de segurança n° 23.480 (indisponibilização dos 

bens dos investigados, RTJ 174/844); c) que igual ou superior estardalhaço provocou, em 

dezembro do mesmo ano, a CPI do narcotráfico. 
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    Tendo em vista a instalação, no Senado, de uma Comissão de 

Inquérito para investigar irregularidades no poder judiciário, o ilustre dr. Benedito 

Calheiros Bomfim, ex-presidente do IAB, apresentara indicação (n° 32/99) no dia 7 de abril 

de 1999, requerendo “que o Instituto dos Advogados Brasileiros, em regime de urgência, 

se manifeste sobre a legalidade e constitucionalidade da aludida CPI, e apresente 

propostas para restaurar a eficiência e a confiança no Judiciário brasileiro”.  Nos 

considerandos dessa indicação, adiantava seu autor: “....não se limitando a CPI polêmica 

ao exame de „fato determinado‟, o Senado exorbitou de sua competência, transformando-se 

numa corte especial, de exceção, inclusive porque, constitucionalmente, os magistrados só 

podem ser julgados por seus pares, isto é, pelos tribunais a que estão vinculados”. E, mais 

adiante: “Não existindo um Conselho Nacional de Justiça, composto, não apenas de juízes, 

mas também por instituições estranhas ao Judiciário (como, p. ex., OAB, Ministério 

Público, Legislativo), destinado a fiscalizar suas práticas administrativas – mantendo-se 

intocada, frise-se, a função jurisdicional – é de se aceitar a formação de CPI, ainda assim 

de duvidosa legalidade, para investigar determinadas irregularidades atribuídas a 

magistrados ou a órgãos judiciais. A ausência de um Conselho fiscalizador estimula o 

corporativismo e a impunidade em qualquer instituição humana.”  

 

    Com habitual mestria, em seu parecer de 14 de abril de 1999 o dr. 

Marcello Cerqueira situou a “CPI do Judiciário” na conjuntura política, e examinando-a em 

seguida sob os pontos de vista da separação dos poderes e do controle externo do judiciário, 

concluiu no sentido de que “ampla como pretende e com os poderes ilimitados que se 

arroga, a comissão parlamentar de inquérito sub censura afronta a Constituição e as leis. 
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 O Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo oficiou à CPI, manifestando sua “veemente 

indignação com a forma como têm sido inquiridas pessoas chamadas a depor perante aquele Colegiado”. O 

Conselho Federal da OAB protocolou no Supremo Tribunal Federal uma representação, uma reclamação, e 

um mandado de segurança, para garantir o direito dos advogados de pessoas intimadas a depor perante a CPI. 

Num período de trinta dias, o ministro Carlos Velloso, presidente da Suprema Corte, concedeu sete liminares 

contra ordens de quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de investigados pela CPI. 



Nada obstante, pode a CPI atuar desde que observados os estreitos limites do permissivo 

constitucional (CF, art. 71, IV). 
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    Veio na seqüência indicação do ilustre dr. Francisco José Pio Borges, 

apresentada no dia 19 de maio de 1999:  

 

    “Quando da discussão do Parecer do eminente consócio Marcello 

Cerqueira sobre a legalidade e constitucionalidade da CPI para apurar irregularidades no 

Poder Judiciário, a notícia da expulsão, do recinto da Comissão, do advogado e sócio do 

IAB Luiz Guilherme Martins Vieira e da prisão do ex-presidente do Banco Central suscitou 

debates, críticas, mas não houve manifestação formal do plenário sobre a juridicidade dos 

atos praticados.   

 

     A OAB, através do seu Conselho Federal, e as Seccionais do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, manifestaram apoio e desagravo em defesa das prerrogativas dos 

advogados, mas não aprovaram qualquer parecer enfocando a extensão e os limites das 

Comissões Parlamentares de Inquérito à luz da lei e da Constituição. 

 

    É este parecer que se pede em regime de urgência-urgentíssima, 

para discussão neste plenário, uma vez que fatos supervenientes, como liminar em habeas 

corpus concedido pelo STJ ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, contra a 

CPI, e novas denúncias de irregularidades no TRT/RJ apresentadas por advogados e 

magistrados, justificam a manifestação urgente e formal deste Instituto, contribuindo para 

que haja harmonia, e não conflito, entre os Poderes Legislativo e Judiciário.” 

 

    Aditou-se a essa indicação (n° 109/99) a de n° 216/99, de autoria do 

digníssimo dr. José Carlos Bruzzi Castello, que, a fim de “esclarecer dúvidas que têm 

surgido na sociedade, inclusive em decisões administrativas de tribunais, quanto à 

possibilidade ou obrigatoriedade de pessoas prestarem testemunhos perante uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito”, sugere a seguinte ementa, para o caso de aprovação 

de sua proposta: “Inquirição nas CPIs. Todas as pessoas, desde as mais simples, passando 

por juízes, alcançando inclusive o presidente da República, se intimadas, são obrigadas a 

testemunhar, ressalvadas as negativas de respostas a perguntas que sejam prejudiciais à 

própria pessoa que presta testemunho”.  

 

    Em nova manifestação, o dr.Marcello Cerqueira estendeu-se sobre a 

ordem procedimental das comissões parlamentares de inquérito, principalmente quanto à 

inquirição de testemunhas; sustentou que “a conjugação do § único do art. 70 com o 

disposto no art. 58, § 3° da CF pode autorizar comissão parlamentar de inquérito a 

fiscalizar amplamente qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ressalvados os 
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 Diz esse artigo: “O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: ........ IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; ...”. 



poderes do Judiciário.  Por isso, admite-se que comissão parlamentar de inquérito apure o 

que entender por irregularidades nas unidades administrativas do Poder Judiciário como 

licitações e contratações de obras e serviços sem observância das normas legais, empregos 

irregulares de recursos públicos, nepotismo e corrupção, sem invadir funções 

jurisdicionais (limite material intransponível), observada a competência do Tribunal de 

Contas da União”; quanto à oitiva de magistrado, tendo em vista o disposto no art. 33, IV 

da LOMAN, observou que nesse passo a CPI “teria de requerer ao órgão do Poder 

Judiciário tutelar do magistrado a sua intimação”; propôs em conclusão – visto que o 

Estatuto do IAB não contempla a figura do desagravo como o fazem os regimentos da OAB 

nacional e das seccionais da Ordem – moção de solidariedade ao advogado e consócio Luiz 

Guilherme Martins Vieira. 
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    Em 14 de junho de 2000 o dr. Marcello Cerqueira, já então na 

presidência do IAB, converteu em Indicação o texto da PEC n° 135/99, e em 18 de julho do 

mesmo ano foi apresentado pelo conceituado consócio dr. Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto o parecer que a acompanha. Nele se observa que “Os autores da Proposta, 

declaradamente, visam, pelo acréscimo da palavra „todos‟ antes da expressão „poderes de 

investigação‟, a afastar os efeitos das decisões, consideradas limitativas, do Supremo 

Tribunal Federal, notadamente quanto às prerrogativas das pessoas, até mesmo no que 

toca à plena assistência jurídica por advogados. Com efeito, a Suprema Corte, ao 

interpretar a referida expressão „poderes de investigação‟ tal como empregada pelo 

constituinte originário, leva em conta que esses „poderes‟, cometidos ao Legislativo para 

desincumbir-se de suas funções constitucionais de fiscalização parlamentar, não poderiam 

ser os mesmos de que o Poder Judiciário necessita para o exercício de suas respectivas 

missões”.  Sua conclusão é no sentido de que a aprovação da emenda produziria os 

seguintes efeitos: “Primo, alteraria o desenho de separação de Poderes, instituído pela 

Constituição, acrescentando poderes judiciais indiscriminados para serem desempenhados 

por órgão do legislativo, e secundo, reduzir-se-iam as garantias fundamentais das pessoas 

à tutela do Judiciário. ....É para evitar riscos deste jaez, que tais tipos de propostas de 

emenda não podem, sequer, ser objeto de deliberação (art. 60, § 4°, CF).  Por decisão do 

dia 28.5.02, o Plenário encaminhou a matéria a esta Comissão Permanente de Direito 

Constitucional. Distinguido pela designação de sua presidência, passo a apresentar o 

seguinte 

 
 

 

Parecer: 

 

 

    O tema a cujo respeito devo opinar diz respeito à velha mas 

recorrente questão sobre os poderes investigatórios das comissões parlamentares de 

inquérito. Passados três anos ou mais dos fatos referidos no relatório acima, pode-se dizer 

que essa questão perdeu seu impacto de momento, mas não sua atualidade. Tendo-se em 
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 As peças até aqui referidas  (indicações e pareceres) podem ser consultadas na Revista do IAB, ano XXXIII, 

n° 90). Os pareceres do dr. Marcello Cerqueira encontram-se também no opúsculo “Comissões Parlamentares 

de Inquérito”, Rio de Janeiro, Instituto dos Advogados Brasileiros-Editora Destaque, 1999. 



vista a amplitude do tema e o debate de que vem precedido, creio pertinente concentrar-me 

sobre três quesitos, que me empenharei em responder: a) A anteposição do qualificativo 

“todos os” à locução “poderes de investigação”, altera o significado do art. 58 da 

Constituição da República, em seu § 3°?  b) Contém-se no poder de emenda do constituinte 

derivado a possibilidade de efetuar essa alteração? c) É legítima a modificação pretendida? 

 

    Parece-me que o primeiro desses quesitos pode ser respondido desde 

logo, independentemente de outras considerações. A pretendida anteposição evidentemente 

não altera o sentido do texto emendando: temos aí uma proposição universal afirmativa, 

que em sua forma canônica possui o qualificativo “todos”, assim como a proposição 

contrária (universal negativa) possui o qualificativo “nenhum”. Mas é de elementar sabença 

que basta o nome, com ou sem o artigo determinado (“o”, “a”, “os”, “as”), para construir-se 

uma proposição universal afirmativa, tal como se vê em outros enunciados (v.g. “o 

sertanejo é antes de tudo um forte”, “as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente”; “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”). 

 

    Se, como neste caso, já está dito no texto emendando aquilo que a 

proposta de emenda pretende que diga, seria de rigor sua rejeição, por inócua. Convém na 

hipótese, entretanto, ter em vista  os motivos pelos quais o constituinte derivado deseja 

reafirmar o significado do texto constitucional, ao atribuir, ao qualificativo “todos”, sentido 

manifestamente expletivo. Assim, no interesse da resposta aos demais quesitos, surgem 

como necessárias as seguintes considerações: 

 

 

1. Poder de investigação 

 

 

1.1    Conteúdo do poder de investigação é a  apuração de fatos e indicação 

dos respectivos autores ou responsáveis. 

 

    Como não se deve confundir o poder de investigação com os meios  

que lhe são necessários, parece mais conveniente falar-se em “poder de investigação”, e 

não em “poderes de investigação”. 

 

    O poder de investigação – que se inclui na soberania – costuma ser 

atribuído pelo ordenamento a diversas agências (corpos, órgãos ou instâncias) do governo, 

segundo as respectivas funções, notadamente a agências que exercem função de controle, 

função de fiscalização, ou função sancionatória (administrativa ou judicial). Essa atribuição 

não é necessariamente expressa; o que define a extensão do seu poder de investigação (até 

onde se pode ir na perquirição do objeto da investigação) é a função da agência tal como 

prevista no ordenamento; e o que define os meios utilizáveis pela agência é a extensão do 

seu poder de investigação: a atribuição da função pressupõe a utilização dos meios 

necessários ao seu exercício.  

 

    O executivo investiga seus agentes (ao exercer função disciplinar, 

mediante sindicâncias e inquéritos), e seus administrados (ao exercer o poder de polícia). 



Quanto a estes, ressaltam o poder de investigação da polícia judiciária e o poder de 

investigação do fisco. 

 

 

1.2    Segundo o disposto no art. 4° do código de processo penal (decreto-

lei n° 3.689, de 3.10.1941), “a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais 

no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações 

penais e da sua autoria”; essa apuração faz-se mediante o inquérito policial, de que tratam 

os arts. 5° e seguintes desse código.   

 

    A amplitude do poder de investigação da polícia judiciária é 

configurada por maciça jurisprudência, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal 

a intimação para depor em inquérito policial (RT 424/364); o mero indiciamento em 

inquérito policial não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido por intermédio do 

habeas corpus (STF, RHC 56.019, DJU 16.6.78, p. 4394); a autoridade policial pode 

determinar a condução coercitiva do indiciado para ser interrogado (RT 482/357); o 

princípio do contraditório previsto no art. 5°-LV da Constituição da República é inexigível 

no inquérito policial, que não possui instrução criminal e sim investigação criminal de 

natureza inquisitiva (STF, HC 55.447, DJU 16.9.77, p. 6.281); a busca e apreensão de 

instrumentos do crime pode ser feita antes da instauração do inquérito policial (STJ, RT 

665/333); é cabível a intimação verbal do indiciado para ser ouvido (RT 608/392); 

responde por crime de desobediência ou resistência, conforme o caso, o indiciado que se 

recusa à identificação datiloscópica (STF, DJU 6.6.1980, p. 4.138), desde que não esteja 

identificado civilmente.  
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1.3   Embora os direitos fundamentais, nas suas definições genéricas, 

constituam barreira aos excessos do governo, na prática o fisco aparece como a única 

instância administrativa que não encontra óbices para realizar diligências (investigações e 

buscas domiciliares, apreensão de papéis, documentos e livros) que sem maior indagação se 

aceitam como parte da rotina fiscal. 

 
    Em seu art. 17, o código comercial contém norma peremptória, 

limitativa dos poderes do fisco:  “Nenhuma autoridade, Juízo ou Tribunal, debaixo de 

pretexto algum por mais especioso que seja, pode praticar ou ordenar alguma diligência 

para examinar se o comerciante arruma ou não devidamente seus livros de escrituração 

mercantil ou neles tem cometido algum vício”.  Essa norma foi sendo sucessivamente 

derrogada por várias leis especiais, até que se apagou de todo, para efeitos fiscais, face ao 

contido no art. 195 do código tributário nacional (lei 5.172, de 25.10.1966): “Para os 

efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais 

excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e 

efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação 

destes de exibi-los”.  
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   O fisco é visto oficialmente como polícia tributária, com poder de 

emitir determinações. Em juízo tem prevalecido a presunção – sem fundamento nos fatos – 

de que esses poderes extraordinários são indispensáveis à apuração dos tributos devidos, 

não se exigindo justificativa ou motivação específica para violações da privacidade e da 

intimidade, mesmo nos casos em que não haja infração procedimental ou indícios de 

sonegação por parte do contribuinte. Daí que a atividade fiscalizadora presta-se facilmente 

à prática de abusos, muitos deles decorrentes de desvios funcionais (como a chantagem 

fiscal), e outros que podem ser apontados como desvios institucionais (devassas em 

negócios particulares, intimidação do ministério público ou de opositores políticos).  

 

    A presunção de inocência – que constitui princípio do direito 

sancionatório – é como se inexistisse para o fisco, frente a cujo despotismo o contribuinte 

não teria defesa mesmo que à sua disposição estivesse pronta e segura prestação 

jurisdicional.   

 

    No que diz respeito à apuração de infrações, o processo 

administrativo fiscal está (mal)disciplinado pelo decreto 70.235, de 6.3.1972 (a que o 

governo erroneamente pretende atribuir força de lei, com base em ter sido  editado por 

delegação do decreto-lei 822, de 5.9.1969), pela lei 8.748/1993, e pela lei 9.532, de 

10.12.1997. Em seu art. 7°-II aquele decreto prevê a apreensão de mercadorias, documentos 

e livros, ao início do procedimento fiscal, e não obstante não tenha sido recepcionado pela 

Constituição de 1988, continua sendo livremente aplicado pelo governo; este freia, no 

Congresso, a tramitação de um estatuto de defesa do contribuinte, que inscreva a rotina do 

fisco na moldura constitucional.  

 
 

1.4    Os limites do poder de investigação encontram-se fixados: a) de um 

lado, positivamente, pela sua natural extensão, tendo-se em vista as funções da agência 

investigadora tal como definidas pelo ordenamento; b) de outro lado, negativamente, pelo 

catálogo dos direitos fundamentais, que constituem barreira à indiscriminada atividade 

governamental. 

 

    A essa barreira a praxe costuma emprestar indesejada fluidez, na 

medida em que estabelece, como nuclear, o argumento de que inexiste direito fundamental 

absoluto.  Com isso relativizam-se os direitos fundamentais, que passam a ser aqui 

garantidos e ali desconsiderados, segundo as conveniências do poder.  

 

    Tal inconveniente só é superado quando se busca o balanceamento 

dos direitos fundamentais, e a fixação dos seus critérios. A jurisprudência constitucional 

espanhola tem sublinhado a necessidade de motivação da limitação de um direito 

fundamental, o caráter estrito de sua interpretação, e a necessidade de uma razoável relação 

de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida. 
5
 Por sua vez, a 

Constituição alemã, em seu art. 19, diz que o direito fundamental não pode ser afetado em 
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sua essência, devendo a lei restritiva, a par de ser genérica, referi-lo expressamente; na 

interpretação dessa norma a doutrina tem assentado que a restrição é inadmissível se os 

prejuízos não guardam relação com as vantagens obtidas. 
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2. Poder de investigação do Congresso Nacional 

 

     
    Cabe ao Congresso Nacional, entre outras, a função de “fiscalizar e 

controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta (Constituição da República, art. 48-X). 

 

    Essa função, disciplinada nos regimentos internos da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, é exercida em caráter permanente mediante os poderes de 

crítica e de investigação que têm as comissões parlamentares e os congressistas em suas 

intervenções na tribuna, nas interpelações a membros do executivo, nos pedidos de 

informações e nas indicações que apresentem. Mas é exercido especialmente pelas  

comissões parlamentares de inquérito, que são constituídas “para a apuração de fato 

determinado e por prazo certo” (Constituição da República, art. 58-§ 3°). 

 
 

3. Poder de investigação das comissões parlamentares de inquérito 

 

 
3.1    Era lacônica, na Constituição de 1946, a referência a comissões 

parlamentares de inquérito: “Art. 53. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarão 

comissões de inquérito sobre fato determinado, sempre que o requerer um terço dos seus 

membros”, que foi praticamente repetida no art. 39 da Ordenação de 1967, e no art. 37 da 

Ordenação de 1969. Sua regulação encontrava-se na lei 1.579, de 18 de março de 1952, que 

em seu art. 1° lhes assegurava “ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar os fatos 

determinados que deram origem à sua formação”, no art. 2° discriminava os meios de 

investigação ao seu alcance, permitindo-lhes “determinar as diligências que reputarem 

necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de 

quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir 

testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições públicas e autárquicas 

informações e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua 

presença”, e no art. 6° indicava como subsidiárias, em seus procedimentos, as normas do 
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inexiste outro meio adequado, e é proporcional quando, sendo adequada e necessária, não tem nenhuma outra 

relação com o resultado pretendido. 



processo penal. Rezava porém o parágrafo único do art. 3°: “Em caso de não 

comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao 

juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, na forma do art. 218 do Código 

de Processo Penal”.     
     

    Essa restrição ao poder de investigação da comissão parlamentar de 

inquérito foi suprimida pela Constituição de 1988, ao lhe atribuir, no § 3° do art. 58, “todos 

os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos 

regimentos das respectivas Casas”. 

 
     Divergem os autores quanto à vigência da lei 1.579/52, afirmando 

uns que teria sido recebida pela nova Constituição, e, outros, que teria sido por ela 

revogada. Com a devida vênia, parece-me que essa norma constitucional deslocou para os 

regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado a sede normativa das comissões 

parlamentares de inquérito. Estando tais regimentos equiparados hierarquicamente à lei 

ordinária, 
7
 aquilo que da lei 1.579/52 não tenha sido revogado pela Constituição de 1988 

(sem dúvida o foi o parágrafo único do art. 3°) deve ser cotejado com o disposto nos 

regimentos dessas casas, ou no seu regimento conjunto. 

     

    Quanto aos meios de investigação ao alcance das comissões 

parlamentares de inquérito, diz o art. 148 do regimento interno do Senado: “No exercício 

de suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar 

necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer 

autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão 

público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal 

de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias. § 1° 

..... § 2° Os indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições 

estabelecidas na legislação processual penal, aplicando-se, no que couber, a mesma 

legislação, na inquirição de testemunhas e autoridades.”  

                                                           

 
7
 Esse é o ponto de vista de Paulo Brossard, em precioso estudo do qual, com a devida vênia, me aproprio 

integralmente como parte deste parecer (Da obrigação de depor perante Comissões Parlamentares de Inquérito 

criadas por Assembléia Legislativa, RDP 66/131). “Se o Regimento, que completa a Constituição e é 

elemento necessário até para o conhecimento do Direito Constitucional, é a lei do Poder Legislativo, é lógico 

que os institutos parlamentares sejam disciplinados e regulados por ele, e não por leis, sujeitas à sanção e ao 

veto de outro poder.” Para afirmar tal ponto de vista, dentre outros autores Paulo Brossard invoca Ruy 

Barbosa, segundo seus Comentários à Constituição compendiados por Homero Pires (São Paulo, Saraiva, 

1934, vol. II, p. 32, vol. III, p. 266): “Não há nenhuma diferença essencial entre a lei sob a expressão de 

regimento parlamentar e a lei sob a sua expressão de ato legislativo. As instituições que debaixo destas duas 

formas se consagram apresentam em comum o caráter de império e a inviolabilidade a respeito dos entes, 

individuais e coletivos, a cujos atos e relações têm por objeto servir de norma. Espécies de um só gênero, 

entre si não se distinguem uma da outra senão na origem de onde procedem, no modo como se elaboram, e 

na esfera onde têm de imperar; porque a lei é o regimento da nação, decretado pelo seu corpo de 

legisladores, e o regimento a lei de cada um dos ramos da legislatura por ele ditado a si mesmo. Mas entre 

as duas espécies a homogeneidade se estabelece na substância, comum a ambos, do laço obrigatório, criado 

igualmente num caso e no outro, para aqueles sobre quem se destina a imperar cada uma dessas enunciações 

da legalidade.”  



     
    Por sua vez, assim dispõe o regimento interno da Câmara dos 

Deputados, em seu art. 36: “A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a 

legislação específica: I - ...... II – determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir 

testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública 

informações e documentos, requerer a audiência de Deputados e Ministros de Estado, 

tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, e requisitar os serviços 

de quaisquer autoridades, inclusive policiais; III – incumbir qualquer de seus membros, ou 

funcionários requisitados dos serviços administrativos da Câmara, da realização de 

sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à 

Mesa; IV – deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de 

investigações e audiências públicas; V-..... VI- ...... Parágrafo único. As Comissões 

Parlamentares de Inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, das normas contidas no Código 

de Processo Penal.”  

 
     São essas as normas incidentes quanto aos meios de investigação das 

comissões parlamentares de inquérito. Elas são exemplificativas, e não exaustivas.  Como 

se viu acima ao se tratar do poder de investigação, seus limites positivos são determinados 

pelas funções cometidas à agência investigante, de forma que ao seu alcance encontram-se 

todos os meios hábeis ao desempenho dessas funções, desde que necessários, adequados e 

proporcionados. 

 

 

3.2    Sob a Constituição de 1988, o “leading case” quanto ao poder de 

investigação das comissões parlamentares de inquérito é o habeas corpus n° 71.039-RJ, 

julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 1994, e de que foi relator o ministro Paulo 

Brossard (RTJ 169/511).  Extraio de sua longa ementa alguns enunciados que consagram 

teses fundamentais: 

 

    a) “Ao Supremo Tribunal Federal compete exercer, originariamente, 

o controle jurisdicional sobre atos de comissão parlamentar de inquérito que envolvam 

ilegalidade ou ofensa a direito individual, dado que a ele compete processar e julgar 

habeas-corpus e mandado de segurança contra atos das Mesas da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal.” 

 

    b) “Quem quer o fim dá os meios. A comissão parlamentar de 

inquérito, destinada a investigar fatos relacionados com as atribuições congressuais, tem 

poderes imanentes ao natural exercício de suas atribuições, como colher depoimentos, 

ouvir indiciados, inquirir testemunhas, notificando-as a comparecer perante ela e a depor; 

....Ao poder de investigar corresponde, necessariamente, a posse dos meios coercitivos 

adequados para o bom desempenho de suas finalidades.” 

 

    c) “A comissão pode, em princípio, determinar buscas e apreensões, 

sem o que essas medidas poderiam tornar-se inócuas e quando viessem a ser executadas 

cairiam no vazio.” 

 



    No julgamento do mandado de segurança n° 23.452 (16.9.1999,  

relator o ministro Celso de Mello, RTJ 173/805), o Pleno do Excelso Pretório,  trilhando a 

incontroversa jurisprudência de que “compete ao Supremo Tribunal Federal processar e 

julgar, em sede originária, mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra 

Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou 

no de qualquer de suas Casas”, inovou porém ao consignar: 

 

    d) “As Comissões Parlamentares de Inquérito, ..... para decretarem 

legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do 

sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir 

de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida 

excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), 

justificando a necessidade de sua efetivação....”,  

 

     e) “A cláusula constitucional da reserva de jurisdição – que incide 

sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5°, XI), a interceptação 

telefônica.... traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, 

não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, 

desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade do que 

dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte 

de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado”. 

 

    Quanto ao enunciado “d”, afirma o voto do relator:  “É que a 

Comissão Parlamentar de Inquérito, no caso em exame, ordenou as medidas – objeto de 

impugnação na presente sede mandamental – sem que justificasse a necessidade de sua 

adoção, deixando, assim, de cumprir uma determinação constitucional absolutamente 

essencial, consistente na exigência de fundamentação das resoluções estatais ......o poder 

de as comissões parlamentares de inquérito determinarem a quebra dos sigilos bancário, 

fiscal e telefônico, como derivação dos „poderes de investigação próprio das autoridades 

judiciais‟ não afasta a aplicação em relação às comissões da exigência imposta aos 

magistrados pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.” 
8
    

 

    Quanto ao enunciado “e”, o voto do relator encarta referência a 

manifestação anterior sua: “O postulado da reserva constitucional de jurisdição – 

consoante assinala a doutrina (J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, pp. 580 e 586, 1998, Almedina, Coimbra) – importa em submeter, à esfera 

única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por 

efeito de verdadeira discriminação material de competência jurisdicional fixada no texto 

da Carta Política, somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a 

quem se hajam eventualmente atribuído „poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais‟. Isso significa – considerada a cláusula de primazia judiciária que encontra 

fundamento no próprio texto da Constituição – que esta exige, para a legítima efetivação 

de determinados atos, notadamente daqueles que impliquem restrição a direitos, que sejam 

eles ordenados apenas por magistrados‟”. 
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 Diz esse inciso que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3    Como as Constituições não definem o que seja “poder executivo”, 

“poder legislativo” e “poder judiciário”, e sendo vagos os elementos constantes do texto 

constitucional sobre o conteúdo e extensão das correspondentes funções, a prática 

constitucional desenvolveu-se conforme as realidades do poder, instruída pelos subsídios de 

uma doutrina quase sempre ancilar, ou justificadora desse poder.  

 

    Segundo a teoria da separação dos poderes, ao modo como foi 

enunciada por Montesquieu em 1748, as funções do governo deveriam ser distribuídas a 

três agências distintas e independentes,  uma com o monopólio da função legislativa, outra 

com o monopólio da função jurisdicional, e a terceira com o monopólio da chamada função 

administrativa ou executiva.  

 

    À base dessa teoria está a condenação do absolutismo: “Tudo estaria 

perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de principais, ou dos nobres, ou do povo, 

exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de 

julgar os crimes ou as querelas entre os particulares.” 
9
 Tendo vivido na Inglaterra de 

1729 a 1731, e aí observado o regime de governo inglês, em que as autoridades executivas 

eram membros do Parlamento, anotou Montesquieu no “Espírito das leis” que se o poder 

executivo “fosse confiado a um certo número de pessoas tiradas do corpo legislativo, não 

haveria mais liberdade, porque os dois poderes estariam unidos, participando as mesmas 

pessoas, por vezes, e podendo sempre participar de um e de outro”.  
10

 Na pureza dessa 

doutrina, ao chamado poder legislativo, mais do que a função prescritiva, caberia o 

exercício de toda função deliberativa; ao executivo sobraria a tarefa de “executar as 

resoluções públicas”, não lhe cabendo, portanto, a de estabelecer políticas públicas.   

 

    A Constituição francesa de 1791 inspirou-se em Montesquieu ao criar 

um “corpo legislativo” – eleito pelo povo e designado como “Assembléia Nacional” – para 

exercer suas funções ao lado do rei, detentor do “poder executivo”, e nessa condição 

encarregado de administrar o reino e manter a ordem.  Essa divisão  atendia ao contido no 
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 O espírito das leis, edição Martins Fontes, São Paulo, 1999, p. 172 (2

a
. parte, livro 11°, VI).  
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 Idem, p. 177.  



art. 16 da declaração de 1789 (não tem Constituição a sociedade em que não esteja 

estabelecida a separação dos poderes).  Com a abolição da monarquia, as funções do rei 

foram entregues pela Constituição de 1793 a um Conselho Executivo composto por vinte e 

quatro membros, e em seguida, pela Constituição de 1799, a um  colegiado composto por 

três cônsules. Salvo na Constituição de 1793 – em que o processo legislativo ficou a cargo 

unicamente do corpo legislativo – não se adotou em todo seu rigor a absoluta separação de 

funções proposta por Montesquieu: a Constituição de 1791 reservava ao executivo o poder 

de veto das proposições do corpo legislativo, e a Constituição de 1799 concedeu ao 

consulado a exclusividade da iniciativa dos projetos de lei.    

 

     Já a origem do chamado “sistema presidencial de governo” está na 

substituição do rei (que era hereditário e vitalício) por um presidente (com mandato por 

prazo determinado), tal como operada pelas treze colônias norte-americanas, ao se 

emanciparem da monarquia inglesa. Além dessa novidade, a Constituição norte-americana 

(1787), em razão do pacto federativo, entregou a uma agência eletiva (Senado) a 

representação dos Estados federados, e a outra (Câmara dos deputados) a representação dos 

cidadãos da União. A essas duas casas (Congresso) cabia a condução do processo 

legislativo, de que se fez participante também o presidente, mediante o poder de veto das 

proposições e resoluções aprovadas pelo Congresso (art. 2°, seção 7).   

 

     Nos primórdios do Estado moderno formaram-se portanto, nos 

sistemas presidenciais, três corpos de governo – o legislativo, o executivo e o judiciário – 

que segundo o céu da doutrina se pretendiam funcionalmente distintos, independentes e 

harmônicos. A prática de governo, porém, terminou por estabelecer aí uma fusão 

assemelhada àquela existente nos sistemas parlamentares, de tal modo que se possa falar 

num corpo executivo-legislativo com preponderância do executivo. 
11

 Entretanto, não há 

motivos para se infirmarem, hoje, as razões de Montesquieu (“quando na mesma pessoa ou 

no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo não 

existe liberdade”); 
12

 de fato, onde a função legislativa caiba ao executivo ele não é 

vinculado pela lei, o que, aliás, é a nota característica das ditaduras (a fusão dos poderes, a 

absorção de todas as funções do governo pelo ditador). Esse vício está inconscientemente à 

base de postulações que  reclamam para o desempenho das funções do executivo, e tendo 

em vista a “governabilidade”, modelos de parlamento com maiorias sólidas, de modo a  

garantir a realização de suas políticas.  

 

                                                           

 
11

 Sobre  “o poder executivo e a atividade legislativa”, v. Clèmerson Merlin Clève, Atividade legislativa do 

poder executivo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2
a
. ed., 2000, pp. 99 a 141.  
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 Quanto a isso, Locke dissera que, dada a fragilidade humana, os que fazem as leis podem ser tentados a ter  

também o poder de executá-las, dispensando-se pois de sua obediência e utilizando-as em seu próprio 

proveito, de modo a ter “um interesse distinto dos outros membros da comunidade, contrário ao fim da 

sociedade e do governo; por isso, nas sociedades políticas bem ordenadas, em que há o devido respeito ao 

bem da coletividade, o Poder Legislativo é atribuído a diversas pessoas, as quais, regularmente reunidas, 

hão de fazer as leis, por si ou conjuntamente com os outros poderes, e quando as tiverem feito e estiverem de 

novo separadas, estão sujeitas às leis que elas mesmas fizeram. ... (Two treatises of government, Cambridge 

University Press, 1988, II, § 143).  

 



    Desde sua primeira Constituição republicana  o Brasil adotou – com 

o breve intervalo da EC 4/1961  – a forma federativa e o sistema presidencial de governo. A 

Constituição de 1891, na linha da Constituição norte-americana, fazia o presidente 

participante do processo legislativo mediante o poder de veto, cabendo-lhe também 

sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congresso.  

 

    A tais poderes presidenciais a Constituição de 1934 acrescentou, 

entre outros, o de iniciativa de projetos de lei.  

 

    A CB 88 manteve esses poderes, e por si mesma ou mediante 

emendas que a alteraram, facultou ainda ao presidente da República: a) editar medida 

provisória; b) editar normas sobre a organização e funcionamento da administração federal, 

desde que não impliquem aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos 

públicos (EC n° 32, de 11.9.2001); c) editar normas sobre a extinção de funções ou cargos 

públicos, quando vagos (EC n° 32, de 11.9.2001); c) a iniciativa privativa das leis sobre:  i) 

fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas; militares das Forças Armadas, 

seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma 

e transferência para a reserva (EC n° 18, de 5.2.1998); ii) criação de cargos, funções ou 

empregos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; iii) 

organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como de normas 

gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios; iv) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 

administração pública; v) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (EC n° 18, de 5.2.1998); vi) 

organização administrativa e judiciária, de matéria tributária e orçamentária, serviços 

públicos e pessoal da administração dos Territórios; vii) plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias, créditos adicionais, bem como de sua modificação. 
13

 

 

     Não podemos esquecer que o parlamento foi criado (a partir da 

revolução constitucional inglesa) basicamente com a missão de controlar o executivo, e de 

que em sua origem está o conflito latente, na democracia, entre as funções legislativa e 

executiva. Criando o parlamento (Câmara dos lordes, Câmara dos comuns), a prática 

constitucional inglesa suprimiu esse conflito ao entregar-lhe todas as funções anteriormente 

exercidas pelo monarca, e a uma parte dele (o gabinete) a função estritamente executiva. 

Foi semelhante a distribuição de poderes efetuada pela Constituição francesa de 1791, em 

que os poderes atribuídos à Assembléia Nacional iam além dos meramente legislativos.   

 

    Contudo, nos sistemas presidenciais, o comando das forças armadas, 

o poder de imprimir a moeda, de nomear funcionários públicos e inclusive agentes 
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 Segundo a CB 88, o executivo é ainda autorizado a editar normas primárias no tocante às alíquotas de 

alguns impostos (art. 153-§ 1°) e à celebração de tratados, convenções e atos internacionais, “sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional” (art. 84-VIII). Sobre os casos de usurpação, pelo executivo, da função 

legislativa, vejam-se os exemplos mencionados por Carlos Roberto de Siqueira Castro (O Congresso e as 

delegações legislativas, Rio de Janeiro, Forense, 1986, pp. 97 a 101).  

 

  
 



políticos, de arrecadar tributos e gerir as finanças públicas, associados a vários outros, 

acabaram não só assegurando uma primazia de fato ao executivo, mas criando formas de 

desequilíbrio conhecidas como “presidencialismo” e “hiperpresidencialismo” (ou 

“presidencialismo imperial”) caracterizadas pela sobreposição do executivo ao legislativo. 

Nessa direção concorreram motivos de natureza comunicacional (a maior visibilidade do 

executivo), psicológica (o papel simbólico da autoridade), operacional (a unidade de 

comando), jurídica (o poder de representação do governo, a concentração de poderes em 

mãos do presidente), e política (os  poderes de direito e de fato de que dispõe o presidente).  

 

    Não obstante cada uma de suas casas (Senado, Câmara) possua uma 

Mesa diretora e um presidente, na verdade o Congresso não é um corpo: é um agregado 

funcional, de baixa eficiência (inclusive sob o ponto de vista de sua qualidade burocrática), 

cujos membros (senadores, deputados) comportam-se segundo motivações variáveis e 

distintas, e têm suas fidelidades hipotecadas não à Mesa diretora, mas ao governo 

(executivo, situação) que apoiam, ao partido a que são filiados, ou à região de que provêm; 

a territorialização das eleições tende a transformar os deputados – em vez de representantes 

da nação, como deseja a lei magna – em corretores de benefícios regionais e locais junto ao 

executivo. Nessas condições, pouco espaço resta no Congresso para  lideranças de nível 

nacional, que poderiam se equiparar, em prestígio, experiência, capacidade e visibilidade, 

aos políticos que costumam pleitear a presidência da República. 

 

    O conflito entre o Congresso e o executivo não é apenas expressão da 

luta política entre os poderes: decorre não somente da diferença de posições e perspectivas, 

mas também de que seus titulares têm diferentes extrações políticas e sociais. A 

justificativa para a existência do parlamento – que está primordialmente no controle do 

executivo – encontra-se também na sua representatividade, no seu pluralismo, e na 

transparência do processo legislativo; à base destes acha-se a concepção das normas 

jurídicas não como instrumentos para a direção da sociedade, mas como produto da 

sociedade. 

 

    Não obstante o critério para a fórmula da divisão de poderes seja o  

interesse público, na prática acaba prevalecendo o interesse do executivo; se este  não tem a 

possibilidade formal de pautar o legislativo – como acontece, por exemplo, no regime da 

Constituição francesa de 1958 – passa a fazê-lo mediatamente, através das Mesas do 

Congresso. Nos sistemas presidencialistas, a maioria das proposições aprovadas no 

legislativo tem  origem no executivo, ou para ser aprovadas precisam de seu beneplácito, 

através da Mesa ou do que passou a ser conhecido como a “liderança do governo”. Para que 

isso aconteça concorre grandemente o comportamento do judiciário. 

 

    Não é de estranhar, por isso, que sob a influência do executivo o 

Congresso deixe de editar normas essenciais para o controle de sua atividade;  o Congresso 

brasileiro demorou treze anos para instalar o Conselho de Comunicação Social, e catorze 

anos – desde 1988, quando a Constituição entrou em vigor, até o momento (outubro de 

2002) de redação destas linhas – não foram suficientes para a edição de leis 

complementares tais como as reclamadas pelos arts. 163 e 192 da lei magna. Esse  

inadimplemento teve o endosso do Supremo Tribunal Federal, ao tornar ineficazes as 



normas constitucionais sobre a inconstitucionalidade por omissão e sobre o mandado de 

injunção, e ao tolerar a edição de normas jurídicas primárias por órgãos do executivo.  

 

    Enfraquecido pela sua inércia estrutural, pelos pleitos individuais dos 

seus membros, pelo comércio das suas prebendas, pelo abastardamento das suas 

imunidades, pela necessidade de exposição que transforma em espetáculo os seus 

inquéritos, pelo despreparo técnico dos membros das suas comissões de inquérito, pela 

freqüência dos atos de nepotismo e corrupção, o parlamento vê se esvaírem pelos dedos as 

suas prerrogativas, caírem no vazio as considerações doutrinárias sobre a equivalência dos 

poderes, sobre “checks and balances”, pesos e contrapesos, freios e contra-freios. No 

sistema presidencialista, nada há que freie a presidência. 

 

    Ao butim das prerrogativas do legislativo também tem acorrido o 

judiciário, que descumpre o disposto nos arts. 52-X da Constituição e 178 do seu próprio 

regimento interno, reclama o efeito vinculante de suas decisões, e pleiteia a faculdade de 

editar normas de processo, quanto aos casos de sua competência. 
14

 

 

    Nessa lista inclui-se agora a tentativa de criar, para o funcionamento 

das comissões parlamentares de inquérito, uma espécie de “reféré judiciaire”. 
15

 Como os 

incisos XI e XII do art. 5° da Constituição aludem a uma ordem ou determinação judicial, à 

primeira vista parece inatacável o entendimento de ser vedado, às comissões parlamentares 

de inquérito, efetuar busca e apreensão domiciliar, ou quebrar o sigilo telefônico de pessoas 

investigadas, sem prévia autorização judiciária.   

 

    Essa, contudo, é interpretação literal, assistemática e irrazoável, que 

rouba eficácia ao disposto no § 3° do art. 58 do mesmo diploma. Inexiste meio de 

investigação, ao alcance da autoridade judiciária, do qual a comissão parlamentar de 

inquérito também não disponha. O abuso, é sabido, não tolhe o uso. Por via do mandado de 

segurança e do habeas corpus, tem procurado o judiciário corrigir abusos ocorridos em 

investigações seja do executivo, seja do legislativo, seja do próprio judiciário.  A este cabe 

a última palavra quanto à ocorrência de abusos praticados em detrimento de direitos 

fundamentais, e se o abuso diz respeito à colheita de prova, esta simplesmente deixa de ser 

aproveitada.  
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 v. RTJ 133/3, 139/376, 160/362, e principalmente 45/690. Veja-se também, do ministro Carlos Velloso, O 

poder judiciário na Constituição – uma proposta de reforma, in Temas de direito público, Belo Horizonte, Del 

Rey, 1997, p. 30. 
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 Um dos sinais de subordinação do judiciário, antes de sua afirmação como poder da República, era o 

chamado “référé au legislateur”, existente na França desde o século XVII: a necessidade em que se via o juiz 

de consultar o monarca em caso de dúvida sobre a aplicação da lei; quanto a isso a Revolução nada alterou, 

tendo apenas substituído a pessoa do monarca pela soberania do  legislativo; o decreto de 16-24 de agosto de 

1790 proibiu os tribunais de fazerem regulamentos, e induziu-os a se dirigirem ao legislativo toda vez que 

julgassem necessário interpretar uma lei.  

 



    Segundo o disposto no art. 162 do código de processo civil, os atos 

do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 
16

 Por exigência do 

contraditório, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sendo que as sentenças e 

acórdãos cabalmente (CPC, art. 458, Constituição da República, art. 93-X), e as demais 

ainda que de modo conciso (CPC, art. 165). Mas não obstante contenham juízo (que não se 

pode confundir com decisão, assim como motivo não se confunde com motivação), os atos 

de impulso processual, praticados mediante meros despachos, não reclamam 

fundamentação. Ato ordinatório de diligência, praticado por quem preside inquérito, não 

pode ser considerado tecnicamente como uma decisão.       

 

    É impossível exigir, sob pena de desnaturação, formalismo, 

burocratização e inviabilização dos inquéritos, que todas suas diligências sejam 

fundamentadas. O juiz não tem como avaliar essas fundamentações sem imitir-se na função 

técnica da autoridade investigante. Mas desde que provocado pode perfeitamente, e 

independentemente de que tenha ocorrido ou não fundamentação, impedir a realização de 

diligência flagrantemente arbitrária (isto é, desnecessária, inadequada ou 

desproporcionada).  É abusiva, portanto, a exigência de prévia fundamentação dos atos 

investigatórios de comissões parlamentares de inquérito. 

 

 

4. Conclusão 

 

 

    As considerações acima põem-nos em condição de enfrentar os dois 

quesitos pendentes de resposta: 

 

     b) Contém-se no poder de emenda do constituinte derivado a 

possibilidade de efetuar essa alteração?  

 

     A resposta é sim; nada há, na proposta sob exame, que ofenda a 

fórmula da divisão de poderes adotada pela Constituição brasileira de 1988. Expediente 

idêntico de ratificação do texto constitucional foi empregado com relação ao caput” do art. 

53 da Constituição (“Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, 

palavras e votos”), que a EC n° 35, de 20.12.2001, modificou para “Os Deputados e 

Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos” (grifo meu). 

 

 

    c) É legítima a modificação pretendida? 

 

    A resposta é igualmente sim.  
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 O ministro Humberto Gomes de Barros considera despacho “o ato judicial que se limita a orientar o 

movimento processual, sem deferir ou indeferir qualquer pretensão. Ato que modifique alguma das 

pretensões em litígio não é despacho, mas decisão, exposta a recurso.”  (RSTJ 122/43). 



    A Ordenação 1937 continha, no parágrafo único do seu art. 96, uma 

curiosa norma para nulificação de decisões judiciais: “No caso de ser declarada a 

inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessária 

ao bem estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o 

Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento; se este a 

confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão 

do Tribunal”.  

 

    Sob a Constituição de 1988 já se buscaram fórmulas imaginosas para 

iguais propósitos, assim a utilização indevida do instituto da anistia.  No Estado 

Democrático de Direito, porém, só existe uma via jurídica para manifestação de 

inconformidade do legislativo quanto a decisões de inconstitucionalidade do judiciário. São 

legítimas por isso, ainda que possam estar equivocadas em seus motivos, as iniciativas de 

parlamentares que mediante emendas constitucionais buscam defender as prerrogativas do 

Congresso Nacional.  

 

    A essência do poder aboluto consiste em que seus erros não admitem 

correção. O judiciário é posto para corrigir os erros dos demais poderes, não para errar em 

seu lugar. Se precisarmos escolher entre dois poderes – um cujos erros podem ser 

corrigidos, e outro cujos erros não admitem correção – apostemos no primeiro.     

  

 

     Santos, 27 de outubro de 2002, ano do Brasil 

   
 

                    Sérgio Sérvulo da Cunha 

 
 

     

 

 

 

 

 

 


