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1. DA APRESENTAÇÃO 

 

Na história e evolução do Processo Legislativo, destaca-se a importância de encontrarmos 

soluções, a partir da análise da produção legislativa, visando adequá-las aos desafios da vida 

moderna. Em função dessa preocupação, a inserção acessória ao esquema tradicional da 

elaboração das leis, torna-se imprescindível o aperfeiçoamento técnico dos procedimentos e o 

incremento de mecanismos a conceder maior celeridade processual, como resposta às 

mutações rápidas da era da velocidade. 

Dentre esses instrumentos de aprimoramento apresentamos as COMISSÕES 

PARLAMENTARES, que passaram a representar uma praxe de todas as Constituições do 

mundo moderno. Dedicaremos nossa exposição, no sentido de conceituá-las e explorar suas 

diversas funções e formas de se comportar na formulação e execução das leis, sobretudo no 

plano do Parlamento Paulista. 

 

2. DA ORIGEM E CONCEITO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

AS COMISSÕES PARLAMENTARES, considerando a tecnologia e a especialização como sendo a 

tônica da atualidade, significam um aparelho necessário para o desenvolvimento do processo 

da elaboração legislativa, representando órgãos de esclarecimento técnico ao Parlamento em 

suas decisões, circunscrito na fase considerada de instrução (esclarecer – documentar). 

Assim, as COMISSÕES PARLAMENTARES atuam como organismos auxiliares constituídos em 

cada Casa, composta de um número geralmente restrito de seus membros, encarregados de 

instruir e examinar as proposições legislativas, formulando emendas, quando necessárias, e 

apresentando seus pareceres (opiniões técnicas sobre determinada matéria), dos quais se 

servem o Plenário para deliberar, ou seja, aprovar ou rejeitar a proposta legislativa.  



JOSÉ AFONSO SILVA, citando Horace King, da conta que, “desde os primeiros tempos da 

história do Parlamento inglês, os Comuns instituem comissões. No entanto, comissões eram 

constituídas para cada proposta e após o término do trabalho eram dissolvidas.” 

Com o passar do tempo, AS COMISSÕES PARLAMENTARES ganharam caráter permanente, 

com funções pré-determinadas e disciplinadas na forma constitucional ou regimental, bem 

como aquelas de caráter temporário ou especial. 

Não é outro o entendimento do Joseph-Barthélemy, quando afirma “que reserva a expressão 

sistema de comissões – à organização parlamentar na qual nenhuma decisão importante das 

assembléias se toma antes que a matéria tenha sido examinada por uma comissão. Esse 

sistema foi consagrado constitucionalmente pela Constituição Francesa de 1793 – artigos 56 e 

57”. 

Hoje, são as COMISSÕES imprescindíveis e relevantes para a produção legislativa, chegando, 

algumas vezes, a deliberar, ou seja, discutir e votar, sobre projeto de lei, que dispense, na 

forma regimental, a competência do Plenário (CF, artigo 58, § 2º, inciso I) – conhecida de 

delegação interna corporis – como meio de agilizar a produção da lei. 

“discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do 

Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa”   

 

 

3. DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

Diante do seu papel relevante seria importante que as composições dessas COMISSÕES 

fossem constituídas por parlamentares que tivessem especialização, ou pelo menos, 

familiaridade com as matérias a que se propõem emitir parecer. Entretanto, na maioria das 

vezes, o critério de indicação dos parlamentares assenta-se na conveniência de atender os 

partidos ou blocos parlamentares despreocupada do caráter técnico indispensável. 

Seria de bom tom que os parlamentares indicados – pelas respectivas lideranças dos partidos –  

observando-se, o quanto possível, o principio da representação proporcional dos partidos 

políticos na Casa Legislativa, conforme preceitua o artigo 58, § 1º da Constituição brasileira,  

para uma ou mais comissões procurassem  especializar-se em determinada matéria. Assim 

estariam garantido pareceres técnicos mais sólidos, mais bem elaborados, que serviriam de 

apoio ao Plenário, no momento da discussão e votação. 

A representação proporcional dos partidos nas COMISSÕES PARLAMENTARES  da Assembléia 

Legislativa de São Paulo está disciplinada nos artigo 26 e 27, do Regimento Interno.  

A propósito, Schwartz nos ensina ao dedicar seu entendimento sobre a composição dessas 

COMISSÕES: 



“o legislador que, durante certo tempo, serve numa comissão permanente, a qual se ocupa 

de determinado assunto, acaba, se não por outro motivo, adquirindo certa especialização na 

matéria” 

 E mais, Manoel Gonçalves Ferreira Filho entende que: 

“para elaborar uma boa lei, é necessário que se domine a técnica jurídica e seu vocabulário, 

citando no direito comparado que, para amparar o Parlamento Inglês e o Congresso 

americano, criou-se junto a eles um corpo de técnicos e juristas habituados à redação de 

projetos de lei, para melhorar o nível dos textos postos em debate” 

As Casas Legislativas brasileiras não são diferentes, pois, de modo geral, são assistidas por 

assessores jurídicos junto às Comissões. 

Na Casa Legislativa paulista, o Regimento Interno prevê no seu artigo 32 o assessoramento 

técnico. 

 

4. DAS ESPÉCIES DE COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

O artigo 58, da Constituição Federal diz que: 

“as COMISSÕES serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 

regimento ou no ato que resultar sua criação”. 

 

AS COMISSÕES podem ser permanentes ou temporárias, de acordo com a natureza e 

persistência de suas atribuições. 

Os artigos 25 ao 77, do Regimento Interno, da Assembléia Legislativa de São Paulo, disciplinam 

a organização, a competência e os trabalhos de suas COMISSÕES PERMANENTES E 

TEMPORÁRIAS.   

 

 a)  COMISSÕES PERMANENTES OU TEMÁTICASAS COMISSÕES PERMANENTES OU 

TEMÁTICAS (que persistem através das sessões legislativas, em todo o curso da legislatura) são 

responsáveis pela instrução das proposituras, trazendo para os respectivos processos as 

orientações técnicas e documentos esclarecedores, cujo âmbito de apreciação encontra-se 

delimitado no regimento interno, de acordo com a matéria versada na proposição legislativa. 

De modo que, conforme a matéria, a proposta será distribuída - de maneira geral pela 

Presidência da Casa Legislativa - a esta ou àquela COMISSÃO, a uma única ou a várias 

COMISSÕES, para que opinem sobre o tema mediante parecer, favorável ou contrário, no 

todo em parte, com emenda ou sem ela, consoante entendimento  de seus membros. 



Na Câmara dos Deputados, por exemplo, conta hoje com 17 COMISSÕES PERMANENTES, 

divididas por temas, incumbidas de apreciar as propostas conforme o assunto pertinente, 

como educação, transportes, finanças, dentre outros. 

A maioria das propostas em tramitação no Congresso não precisa ser votada no Plenário, 

sendo suficiente a votação nas COMISSÕES TÉCNICAS –  é o que se chama de tramitação em 

caráter conclusivo ou terminativo. 

As COMISSÕES realizam audiências públicas com a presença de especialistas para conhecer 

melhor determinado tema e realizam debates antes da votação. Para se ter uma idéia, na atual 

legislatura essas COMISSÕES realizaram quase três mil reuniões. 

Por seu lado o Senado Federal, conta hoje com 7 COMISSÕES PERMANENTES. 

Enquanto que na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, existem 23 (vinte e três) 

COMISSÕES PERMANENTES com áreas de atuação definidas e disciplinadas nos artigos 30 a 

35, do Regimento Interno, cabendo a elas: 

- dar parecer sobre proposições referentes aos assuntos de sua especialização; 

- promover estudos sobre problemas de interesse público relativos à sua competência; 

- acompanhar as atividades de Secretaria de Estado, entidade autárquica ou paraestatal, 

relacionadas com a sua especialização 

- tomar iniciativa na elaboração de proposições ligadas aos estudos que realizar e deliberar “ad 

referundum” do Plenário (situação em que a COMISSÃO discute e vota o projeto e o Plenário 

apenas se manifesta, sem discussão, pela concordância ou não com a decisão da COMISSÃO), 

sobre os projetos que versem os seguintes temas: 

 - aquisição, permuta e cessão de bens imóveis; 

 - declaração de utilidade pública de associações civis; 

 - denominação de estabelecimentos próprios públicos; 

 - transferência de cargos públicos de um para outro quadro, desde que não       

importe aumento de despesa. 

               -realizar audiências públicas; 

               -receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra 

os atos ou omissões de autoridades públicas; 

               -convocar Secretários de Estado; 

               -outras atribuições previstas no artigo 13 da Constituição do Estado. 

Dado o pontapé inicial da apreciação técnica, ou seja, inicio da fase instrutória da propositura, 

após o período de apresentação da proposta, a Presidência da Casa Legislativa distribuirá o 

processo para a COMISSÃO ou às COMISSÕES, se assim for necessário. 



O exame técnico da propositura iniciar-se-á pela COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

denominação dada na Assembléia Legislativa de São Paulo, mas que recebe a nomenclatura de 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO na Câmara dos Deputados ou de 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA no Senado Federal, que tem a 

competência de manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade das 

proposições.   

Na Assembléia Legislativa de São Paulo o seu campo de atuação encontra-se delimitado no 

artigo 30 § 1º, do Regimento Interno, esclarecendo que independentemente do exame legal 

compete, ainda, à COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  manifestar-se sobre o mérito das 

proposições, nos casos de: 

- reforma da Constituição (Proposta de Emenda Constitucional – PEC); 

- Poder Judiciário; 

- Ministério Público; 

- licença ao Governador para interromper o exercício de suas funções ou ausentar-se do             

Estado; 

- declaração de utilidade pública de associações civis. 

 

A participação da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA é da mais alta importância, 

porquanto se trata da primeira triagem sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade 

da lei em elaboração, evitando-se que seja aprovada uma lei que venha ferir os preceitos 

constitucionais ou que não se afeiçoe com o nosso ordenamento jurídico, a qual poderá ser 

fulminada pelo Supremo Tribunal Federal, se assim o entender, quando houver a sua argüição.  

Para melhor entendimento dessas atribuições da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

convém estabelecermos algumas considerações sobre os PRINCÍPIOS que delimitam a sua 

análise. 

PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE E CONSTITUCIONALIDE. Pouco a pouco, os 

princípios regentes da atividade estatal foram erguidos aos estamentos mais elevados do 

ordenamento jurídico, sempre buscando manter o Estado adstrito às suas finalidades 

institucionais, inclusive a de produzir leis, e garantir a estrita observância das 

liberdades públicas, com o conseqüente aumento da segurança jurídica. 

Ao atingirem o ápice da pirâmide normativa, foi inevitável a constatação de que o 

princípio da legalidade deixou de ser o único elemento de legitimação e limitação da 

atividade estatal, isto porque dele não mais defluiam a totalidade das regras e princípios 

que a norteavam; pelo contrário, passaram a coexistir lado a lado. Com a 

constitucionalização dos princípios, a concepção de legalidade cedeu lugar à noção de 

juridicidade, segundo a qual a atuação do Estado deve estar em harmonia com o Direito, 

afastando a noção de legalidade estrita - com contornos superpostos à regra - passando a 

compreender regras e princípios. 



Essa evolução dogmática está estritamente vinculada à própria concepção de Estado de 

Direito, o qual, segundo Canotilho, "visa conformar as estruturas do poder político e a 

organização da sociedade segundo a medida do direito", acrescendo que "o direito 

compreende-se como um meio de ordenação racional e vinculativa de uma comunidade 

organizada e, para cumprir esta função ordenadora, o direito estabelece regras e 

medidas, prescreve formas e procedimentos e cria instituições". O princípio da 

legalidade passou a ser visto como integrante de um princípio maior: o princípio da 

juridicidade. Com isto, consagra-se a inevitável tendência de substituição do princípio 

da legalidade pelo princípio da constitucionalidade, do "direito por regras" pelo "direito 

por princípios". 

 

 Como observou Germana de Oliveira Moraes, "a noção de legalidade reduz-se ao seu sentido 

estrito de conformidade dos atos com as leis, ou seja, com as regras - normas em sentido 

estrito. A noção de juridicidade, além de abranger a conformidade dos atos com as regras 

jurídicas, exige que sua produção (a desses atos) observe - não contrarie - os princípios gerais 

de Direito previstos explícita ou implicitamente na Constituição". Como exemplo desta 

tendência, pode ser citada a declaração constitucional da Lei Fundamental de Bonn, cujo art. 

20 estatui que tanto o Poder Executivo como os Tribunais estão vinculados an Gesetz und 

Recht (à Lei e ao Direito). Em que pese o fato de o princípio da moralidade ser um dos vetores 

básicos da probidade administrativa, afigura-se evidente que tal princípio está abrangido por 

uma epígrafe mais ampla, sob a qual se encontram aglutinados todos os princípios regentes da 

atividade estatal, papel que é desempenhado pelo princípio da juridicidade. 

Na hipótese da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA entender a matéria inconstitucional, 

ilegal ou maculada de antijuridicidade, podem os regimentos internos adotar duas posições: 

ou mandam que a proposta seja arquivada, com ou sem recurso ao Plenário; ou mandam que 

a propositura seja submetida a uma apreciação preliminar do Plenário, quanto àqueles 

aspectos. 

No caso da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o artigo 183 § 2º, do Regimento 

Interno, determina que as proposituras em geral, que receberem entendimento contrário da 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, após a manifestação de seus 9 (nove) MEMBROS,  

sejam submetidas a uma discussão e votação prévia, “apenas quanto à constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade”. 

Entretanto, se a COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA opinar pela constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade, com ou sem emenda, a propositura e os acessórios (emendas ou 

substitutivos), se houver, prosseguirá mediante o exame das COMISSÕES TEMÁTICAS, 

competentes quanto ao mérito, oportunidade em que se manifestarão sobre a conveniência, 

a oportunidade e a justiça da matéria vazada na propositura. 

A conveniência corresponde à necessidade ou utilidade da medida, considerando o interesse 

público, da sociedade e dos indivíduos que a compõem. 

A oportunidade, por sua vez, diz respeito à adequação da medida ao tempo em que deva ser 

adotada. 



A justiça, por fim, orienta seu enfoque pelo valor do justo, do equilíbrio e da harmonia social 

da matéria apreciada, observando-a sob o ponto de vista, primordialmente, do BEM-COMUM. 

 

Se na COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA acontece a primeira triagem técnica, é na 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO que ocorre a última análise técnica, opinando sob o 

aspecto financeiro e orçamentário, bem como das suas conseqüências sobre semelhantes 

itens, o que constitui o mérito financeiro e orçamentário da proposição. 

Nessa linha, conforme prescreve o § 3º do artigo 30, do Regimento Interno, compete à 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, manifestar-se sobre proposições e assuntos, 

inclusive os da competência de outras COMISSÕES, que impliquem no aumento ou diminuição 

da renda pública; sobre a atividade financeira do Estado; sobre fixação de subsidio e ajuda de 

custo dos Deputados, bem como subsídio e verba de representação do Governador e Vice-

Governador; sobre a fiscalização da execução orçamentária. E mais, entre as mais importantes, 

apreciar o Projeto de lei orçamentária – em todos os seus aspectos e, aos projetos referentes à 

abertura de crédito.  

Ao longo dos comentários sobre as COMISSÕES PERMANENTES, vocês devem ter reparado 

que por diversas vezes nos referimos aos entendimentos das COMISSÕES, de seu caráter 

opinativo e instrutivo, motivo pelo qual convém esclarecer que semelhantes 

pronunciamentos de cunho técnico, consubstanciam-se na forma de PARECERES. 

Distribuído, pela Presidência do Legislativo, o processo à COMISSÃO PERMANENTE seu 

Presidente, por despacho, o encaminhará a um dos membros do órgão, que passará, na 

qualidade de RELATOR da propositura, a ser responsável pela  apreciação da matéria e pela 

confecção de um relatório, constando o seguinte: 

-o relatório, em que o relator expõe, sinteticamente, os aspectos principais da matéria sob 

exame, e 

-o voto, em que o relator opina pela aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, com ou 

sem modificações (emendas ou substitutivos). 

Para em seguida ser submetido aos demais membros, para deliberação, podendo, 

consequentemente, tornar-se o PARECER DA COMISSÃO. 

Convém destacar que, caso alguns de seus membros não concorde com o relatório, poderá 

manifestar-se, em via diversa, através da apresentação do VOTO EM SEPARADO, que consiste 

num voto fundamentado em conclusões diversas do voto do Relator, podendo, na hipótese 

de aquiescência  da maioria dos membros da COMISSÃO, se tornar o PARECER. 

Nos termos do artigo 74, do Regimento Interno, os membros da COMISSÃO emitirão juízo 

mediante voto que: 

- será “VENCIDO”, quando contrário ao voto do Relator; 



- será “VOTO EM SEPARADO”, quando for fundamentado ou determinar conclusão diversa do 

Voto do Relator; 

- será “PELAS CONCLUSÕES”, quando discordar da fundamentação do Voto do Relator, mas 

concordar com as conclusões; 

- será “COM RESTRIÇÕES”, quando a divergência com o Voto do Relator não for fundamental. 

Vale lembrar que, de acordo com o regime de tramitação da propositura, as COMISSÕES 

devem observar os prazos de manifestação, nos termos do artigo 53, do regimento interno. 

- 2 dias, para as matérias em regime de urgência; 

-10 dias, para as matérias em regime de prioridade; 

- 30 dias, para as matérias em regime de tramitação ordinária. 

 

Para manifestação de emendas apresentadas no período de discussão (Emendas de Plenário), 

nos termos do artigo 175, inciso II, do Regimento Interno, as COMISSÕES disporão de prazos 

iguais à metade dos acima estipulados. 

Todavia, para benefício da celeridade do processo legislativo, na hipótese da COMISSÃO 

manter-se silente, dentro do prazo regimental, deverá o Presidente da Casa, de oficio, ou a 

pedido de qualquer Deputado, de acordo com o regime de tramitação, designar RELATOR 

ESPECIAL em substituição àquela COMISSÃO. 

Portanto, a condução dos trabalhos das COMISSÕES PERMANENTES, prevista no Regimento 

Interno, nos artigos 49 a 66, esta diretamente condicionada à espécie de propositura a ser 

examinada.  

 

 b) COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 

AS COMISSÕES PARLAMENTARES TEMPORÁRIAS estão previstas na Constituição Brasileira e 

nos respectivos Regimentos Internos das Casas Legislativas, no sentido de atender 

determinadas finalidades, delimitadas geralmente no tempo e no espaço.  

Na Câmara Federal, quando uma proposta se apresenta complexa e abrange vários aspectos 

sociais e econômicos cria-se uma COMISSÃO TEMPORÁRIA  especialmente para analisá-la. 

Atualmente, 19 (dezenove) COMISSÕES  inserem-se nessa circunstância, dentre elas, as que 

debatem a Reforma Política, a Criação do Estatuto do Idoso e o Plano de Previdência 

Complementar para os servidores públicos.  

A Mesa da Câmara Federal tem, ainda, a competência para a instalação de COMISSÕES 

TEMPORÁRIAS no intuito de analisar as Propostas de Emenda Constitucional – PECs. 



Atualmente, há 27 (vinte e sete) COMISSÕES desse gênero incumbidas de votá-las, dentre 

elas, as que instituem o Plano Nacional de Cultura e a Taxa de Iluminação Pública. 

Na Assembléia Legislativa o seu Regimento Interno prevê a instalação das COMISSÕES DE 

REPRESENTAÇÃO, no seu artigo 35, bem como as COMISSÕES PARLAMENTARES DE 

INQUERITO, no seu artigo 34. 

AS COMISSÕES DE REPRESENTAÇÃO como o próprio nome revela, são organismos de 

representação do PARLAMENTO em atos externos da mais variada natureza. 

 

No que se refere às COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO, ante a sua importância no 

relevo do Poder Legislativo, deverá merecer, do curso, uma exposição dedicada, 

exclusivamente, para o tema. 

Contudo, entendemos necessário consignar parcos apontamentos sobre o tema, em caráter 

preliminar. 

 

5. DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 

 

 a) CONCEITO 

 

AS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – CPIs, são órgãos colegiados, que constitui 

uma projeção orgânica do Poder Legislativo, destinados, nos parâmetros da constituição e das 

leis, a investigar fatos determinados que impliquem atos de improbidade, ou seja, atos que 

conspurcam a moralidade, a honestidade, a lisura, o desempenho licito, legitimo e reto dos 

negócios públicos. 

Na qualidade de importante instrumento para apurar acontecimentos de grande interesse 

para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social, as COMISSÕES 

PARLAMENTARES DE INQUÉRITO funcionam como organismos plúrimos, sujeitos à vontade da 

maioria, que torna juridicamente relevante. 

Algumas constituições, a exemplo da brasileira de 1988 – artigo 58, §3º - exigem que o 

requerimento para a instalação de CPIs seja de um terço do parlamentares. 

Almeja-se, assim, que as deliberações  não sejam tomadas isoladamente, pois o munus 

fiscalizador de tais COMISSÕES deve espelhar o pensamento predominante do corpo 

legislativo. 

As CPIs não existem para servir a grupo de parlamentares ou a correntes ideológicas 

específicas, nem, muito menos, a um individuo, particularmente considerado. Seus poderes 



instrutórios não equivalem a “centros de conluio” ou “redutos de deliberações monocráticas”, 

onde a opinião isolada de um prevalece sobre a de todos. 

Para ser lícita e constitucionalmente admitida, atuando, investigando, fiscalizando ou colhendo 

provas, a COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO deve respeitar as deliberações 

majoritárias, ou seja, o principio da colegialidade. 

O que precisa se entender é que as COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO consignam 

uma longa manus das Casas Legislativas (no âmbito federal, estadual e municipal). 

 

 

                 b) FINALIDADE 

 

AS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO, na condição de extensões ou emanações do 

Poder Legislativo, destinam-se a  instrumentalizá-lo, de modo a  desempenhar outras missões, 

que não apenas criar leis, mas, também, investigar e fiscalizar, tornando-as duas das mais 

expressivas atribuições institucionais do Parlamento, senão as maiores, no mundo atual. 

E isso faz sentido. As atribuições do Poder Legislativo, convém destacar, não se prendem ao 

ato de fazer leis, simplesmente. A par dessa tarefa primária, ele também tem o dever de: 

-  inspecionar os administradores e fiscalizar os serviços públicos; 

 - observar o modo como as normas são executadas; 

 - propor ou alterar normas para coartar abusos; 

 - vigia as atividades da Administração e dos particulares, na prática de atos que  gravitam 

em torno do interesse público;  

- dar satisfação ao público sobre questões momentosas, que precisam ser            esclarecidas 

em nome do interesse maior da coletividade.  

 

 

 c) COMPOSIÇÃO E DURAÇÃO 

 

 

Quanto à composição as COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO, a exemplo de outras 

COMISSÕES, devem considerar sempre que possível a participação de todos os partidos 

políticos com assento na Casa Legislativa, observando-se  o princípio da proporcionalidade, ou 

seja, o peso do número de parlamentares de cada partido. 



No que tange a duração, devem ser consideradas, nos dias de hoje, de caráter temporário, 

uma vez que se esgotam com o cumprimento do objetivo para o qual foram criadas. Não se 

postergam ao longo do tempo, nem se transformam em eternos organismos fiscalizadores, até 

porque o ordenamento constitucional veda a existência, explicita e implícita, de órgãos 

semelhantes a tribunais ou juízos de exceção, conforme preceitua o artigo 5°, inciso XXXVII. 

 

Nesse mister, o Diploma Regimental da Assembléia Legislativa, no seu artigo 34, determina 

que o requerimento de constituição da COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO deverá vir 

acompanhado da sua finalidade, número de membros e o prazo de duração. 

 

 d) COMPETÊNCIA 

 

Competência é o limite do poder. Quando a competência extrapola essas limitações, contidas, 

normalmente, na constituição e nas leis, estamos diante do arbítrio e da ilegalidade. 

Uma COMISSÃO DE INQUÉRITO PARLAMENTAR FEDERAL, por exemplo, não interferirá na 

esfera de atribuições que a constituição reserva aos ESTADOS E MUNICÍPIOS. Se a Câmara dos 

Deputados cria uma CPI, esta não poderá usurpar a área funcional do Judiciário, julgando e 

decidindo, como se ele fosse. 

O Regimento Interno do Senado Federal acatou semelhante orientação. À luz do artigo 146, é 

inadmissível a criação de COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO para tratar de assuntos 

da alçada da Câmara dos Deputados, das atribuições do Poder Judiciário ou das matérias 

adstritas à competência dos ESTADOS –MEMBROS.  

 

 e) LIMITES 

 

Não podemos perder de vista a idéia de que as COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 

são organismos limitados. A função fiscalizatória e investigatória que exercem não tem o 

condão de alcançar todo e qualquer segmento da sociedade, atuando de modo irrestrito, 

amplíssimo, incontrolável. 

As COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO não são órgãos intocáveis, porquanto seus 

poderes são limitados pelo ordenamento jurídico. À luz da sistemática constitucional brasileira, 

podemos classificar em limitações constitucionais formais e limitações constitucionais 

materiais.  

Os limites constitucionais formais aos poderes da CPI são específicos, porque vêm 

regulamentados na própria letra dos dispositivos que o positivou. 



 

Configuram limitações desse jaez: 

-a impossibilidade de investigar fato indeterminado;-a impossibilidade de renegar o quorum 

constitucional; 

-a impossibilidade de olvidar os regimentos internos; 

-a impossibilidade de exceder o prazo certo; 

-a impossibilidade de desvirtuamento do âmbito funcional. 

 

Os limites constitucionais materiais aos poderes da CPI são genéricos, porquanto trazem 

limitações de conteúdo e vêm consignados em dispositivos constitucionais esparsos, 

consubstanciando certas matérias que devem ser objeto de respeito e acatamento pelos 

depositários do poder de inquérito parlamentar. 

 

Com efeito, as limitações constitucionais materiais à investigação parlamentar dizem respeito: 

-à separação de poderes; 

-à reserva de jurisdição; 

-aos direitos e garantias fundamentais  

-ao princípio republicano. 

 

 f) PODERES 

 

Alinhavados os limites constitucionais das COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO, 

cumpre estabelecer um catálogo dos poderes intrutórios da CPI. 

Esse catálogo vale para as COMISSÕES DE INQUÉRITO instaladas pelo Legislativo Federal 

(Senado e Câmara dos Deputados), Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores. 

A Lei nº 1.579/52, que completa a mensagem insculpida no § 3º do artigo 58, da Constituição 

Federal, estatui no seu artigo 2º. 

No exercício de suas atribuições, poderão as COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 

determinar: 

 

-as diligências que reputarem necessárias; 



-requerer a convocação de ministros de Estado; 

-tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais; 

-ouvir os indiciados – requisitar de repartições públicas e autarquias informações e 

documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença; 

-inquirir testemunhas sob compromisso; 

Além desses poderes da CPI, previstos na Lei nº 1.579/52, a Carta de 1988, no seu artigo 58 § 

3º, permite que os regimentos internos das Casas Legislativas prevejam outros. 

O objetivo do comando constitucional é dar maior amplitude às atribuições das COMISSÕES 

DE INQUÉRITO, medida esta que nos parece salutar, desde que as normas regimentais sejam 

concebidas em consonância com os preceitos do Texto Supremo. 

Por derradeiro, convém registrar que o artigo 6º da Lei nº 1.579/52 é peremptório ao declarar: 

“O processo e a instrução dos inquéritos parlamentares obedecerão aos que prescreve esta lei, 

no que lhes for aplicável, às normas do processo penal”. 

 Isto significa dizer, que o legislador ordinário consagrou a aplicação supletiva do Código de 

Processo Penal em matéria de inquirição dos indiciados, testemunhas, Ministros de Estado e 

outras autoridades. 

Portanto, há de se concluir, que harmonizando todo esse corpo normativo, ou seja, 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI nº 1.579/52, REGIMENTOS INTERNOS DAS CASAS LEGISLATIVAS 

e CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, a nosso ver, torna-se possível esboçarmos um catálogo dos 

poderes da CPI, sem qualquer problema de identidade quanto às figuras centrais do 

inquérito parlamentar. 

 

 

6. DO ENCERRAMENTO 

 

                                    Nesse linear, encerramos a nossa exposição, esperando ter 

abordado de maneira mais ampla e produtiva possível a Fase de Instrução do Processo 

Legislativo – AS COMISSÕES PARLAMENTARES – e esgotando mais uma etapa do Estudo do 

Processo Legislativo, na certeza de estarem desfrutando de um profícuo aprendizado. 

    Os nossos sinceros agradecimentos pela atenção que 

dispensaram ao nosso tema. 
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