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Chamou-nos a atenção, recentemente, o pronunciamento da douta Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, ao apreciar Projeto de Decreto
Legislativo apresentado com a finalidade descrita no inciso V do art. 49 da
Constituição Federal, segundo o qual compete exclusivamente ao Congresso
Nacional “sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.

Julgada adequada sob os aspectos financeiro e orçamentário, a proposição foi,
porém, rejeitada no mérito pelo órgão colegiado. Visando a mesma sustar portaria
supostamente exorbitante do poder regulamentar editada por Ministro de Estado, a
Comissão concluiu, contra os votos de alguns de seus integrantes, diga-se de
passagem, que a superveniência de outra Portaria “suspendendo os efeitos” da
anterior havia feito com que o Projeto de Decreto Legislativo perdesse seu objeto –
não se poderia sustar ato normativo do Poder Executivo que já havia tido seus
efeitos suspensos, em suma. Frise-se entretanto que o ato normativo posterior não
revogou expressamente o anterior.

Ora, a competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos do
Poder Executivo eivados dos vícios mencionados pelo comando constitucional —
a saber: exorbitantes do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa
– é muito importante no Estado de Direito que vivemos, pois liga-se aos princípios
da separação dos poderes e da legalidade, erigidos até mesmo em “cláusulas pétreas”
do texto constitucional pelo Legislador de 1988 (art. 2º c/c 5º, II e 60, § 4º, III e IV da
Constituição Federal).  Não podemos concordar com os críticos de tal competência
congressual, como por exemplo CELSO R. BASTOS, in Comentários à Constituição
do Brasil, vol. 4, Tomo I, São Paulo, Saraiva, 1995. O controle da legalidade dos atos
normativos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional soma-se ao controle
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tradicional realizado pelo Poder Judiciário, e isto é a mais pura expressão da Separação
dos Poderes. Também não procede a observação de que o poder de apreciar abusos
do Poder Executivo nesse sentido é negado ao Poder Legislativo pela tradição de
nosso Direito, pois nem tudo que é tradicional é bom...

E é tudo muito simples: o ato normativo do Poder Executivo tem de ter apoio
direto em lei, seja o Decreto do Presidente da República, sejam atos inferiores, como
as portarias, resoluções e circulares. A inovação é matéria reservada à lei, pois só
ela, como sabido, pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa –
princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF).

Assim é que os atos normativos do Poder Executivo sujeitam-se, ao lado dos
controles administrativo e jurisdicional, também a este controle político do Congresso
Nacional, que não é entretanto ilimitado. O Congresso Nacional agirá com abuso de
poder caso suste ato normativo que não se enquadre nas situações, e só nelas,
mencionadas no inciso V do art. 49 da Lei Maior.

Ocorre que,  no caso concreto, seria necessário que a portaria considerada
exorbitante do poder regulamentar pelo autor do Projeto de Decreto Legislativo
houvesse sido expressamente revogada pela portaria superveniente, editada pela
mesma autoridade, para que o Congresso Nacional ficasse efetivamente impedido
de sustá-la. Realmente, aquela estaria extirpada da ordem jurídica e o Projeto de
Decreto Legislativo que visasse sua sustação não teria objeto – não se pode sustar
ato normativo inexistente.

Mas a simples suspensão de efeitos de ato normativo na esfera administrativa
não tem o condão de impedir o Poder Legislativo de sustar o mesmo nas hipóteses
cabíveis. Se assim fosse, em tese se estaria suprimindo tal competência do Congresso
Nacional – bastaria às autoridades administrativas voltarem atrás, a qualquer
momento, para que o Congresso ficasse atado, ao menos temporariamente, e pronto!
A suspensão dos efeitos de ato normativo na esfera administrativa não repercute
nos controles conferidos pela Constituição aos demais poderes sobre a legalidade
em sentido amplo dos atos normativos do Poder Executivo. Só a revogação expressa
destes últimos pode impedir sua apreciação, seja pelo Congresso nos casos
previstos, seja pelo Judiciário em razão de qualquer ofensa à ordem jurídica.

Em conclusão, não se pode podar a competência do Congresso Nacional para
sustar ato normativo viciado do Poder Executivo em razão de uma simples suspensão
dos efeitos de tal ato, da mesma forma que tal competência não pode ser exercida
aleatoriamente: só nas hipóteses previstas no comando constitucional. Se o Poder
Legislativo pudesse sustar quaisquer atos normativos do Poder Executivo teríamos
a desarmonia dos Poderes e a ingovernabilidade, também contrários ao Estado de
Direito duramente alcançado.
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No caso concreto, o Parecer da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados endossou uma tese jurídica inconsistente, que deve ser derrubada
em Plenário. É o que se espera.

Cadernos Aslegis 14


	Publicação: SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO PELO CONGRESSO NACIONAL E SEUS LIMITES
	Autor: Marcelo Rocha Sabóia
	Referências da publicação: Cadernos Aslegis, v.5, n.14, p.60-62, maio/ago 2001


