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RESUMO 
 
DUTRA, Carlos Roberto de Alckmin. A exigência constitucional de qualidade formal 
da lei e seus reflexos no processo legislativo e no controle de constitucionalidade. 
2014. 276 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014. 
 
A presente tese tem por finalidade demonstrar a necessidade de que as leis sejam 
elaboradas com qualidade formal, no que tange aos aspectos de redação e estruturação 
interna, de modo a permitir a devida compreensão do texto — e, igualmente, da norma nele 
contida — por parte tanto dos aplicadores da lei como dos cidadãos. Pretende-se 
demonstrar a existência de um dever constitucional de elaborar a legislação com clareza, 
coerência e logicidade. Esse múnus, inerente ao Estado de Direito, é materializado nos 
princípios da segurança jurídica (CF, art. 1º) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 
No Brasil, há norma específica (CF, art. 59, parágrafo único) a prever a edição de lei 
complementar destinada a disciplinar a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis (Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998). A metodologia utilizada é 
essencialmente dogmática, mediante a análise do direito positivo brasileiro. Utilizam-se 
eventuais enfoques zetéticos a partir da Ciência da Legislação, da Sociologia do Direito e 
da Ciência Política. Propõe-se, também, a ampla análise de doutrina e jurisprudência 
nacionais e estrangeiras. O capítulo 1 destina-se a introduzir o tema, com a finalidade de 
demonstrar que, embora as leis sejam objeto de vontade política, estão, também, sujeitas a 
limitações quanto ao procedimento para a sua elaboração, ao seu próprio conteúdo e à sua 
redação e estruturação. No capítulo 2, estuda-se a Ciência da Legislação, seu 
desenvolvimento e suas ramificações, em especial a Legística de caráter formal e sua 
contribuição para o aperfeiçoamento da produção legislativa. No capítulo 3, examina-se a 
evolução da Ciência da Legislação no Brasil, que culminou com a previsão contida no 
parágrafo único do artigo 59 da Constituição e na LC 95/98, editada em seu cumprimento. 
Considera-se a LC 95/98 em diversos aspectos: seus destinatários, efeitos, momento de 
aplicação, bem como as consequências de sua inobservância — durante o processo 
legislativo e depois de aprovada a lei. No capítulo 4, aborda-se a inconstitucionalidade das 
leis, mediante o exame da evolução de cada uma de suas espécies (material, formal, 
orgânica e, afinal, finalística), com especial enfoque à inconstitucionalidade finalística 
decorrente de má-formação interna ou estrutural da lei. No capítulo 5, estuda-se o controle 
de constitucionalidade sob os aspectos formal e estrutural da lei no direito estrangeiro 
(Estados Unidos, França, Canadá, Espanha, Portugal, Itália e Alemanha). O capítulo 6 
enfoca o tema central — a inconstitucionalidade finalística intrínseca ao ato normativo, 
decorrente de severa deficiência redacional ou estrutural interna —, demonstrando-se que 
não basta a mera inobservância aos critérios de Legística materializados na LC 95/98 para 
causar a inconstitucionalidade da lei: é necessário que a imperfeição seja de tal monta a 
ponto de vulnerar os princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança 
jurídica. Esses princípios são analisados enquanto parâmetros para a aferição da 
constitucionalidade das leis no que tange aos aspectos de clareza, coerência e logicidade de 
sua redação e estruturação. Por fim, no capítulo 7 analisa-se a prática do controle de 
constitucionalidade com fundamento em regras de Legística. 
 
Palavras-chave: Legística. Processo legislativo. Elaboração legislativa. Redação das leis. 
Controle de constitucionalidade. Inconstitucionalidade finalística. Segurança jurídica. 
Devido processo legal.  
  



 

 

ABSTRACT 
 
DUTRA, Carlos Roberto Alckmin. The constitutional requirement of formal quality of 
the law and its reflections on the legislative process and constitutionality control. 
2014. 276 f. Thesis (Ph.D.) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
This thesis aims at demonstrating the need for laws to be written with formal quality, 
regarding the aspects of wording and internal structure in order to allow the proper 
understanding of the text – and, likewise, of the legal norm contained in it – both on the 
part of law enforcers and citizens. The thesis intends to demonstrate the existence of a 
constitutional duty of writing legislation with clarity, coherence and logicality. This munus, 
which is inherent to the rule of law, is materialized in the principles of legal certainty 
(Federal Constitution, article 1) and the due process of law (Federal Constitution, article 5, 
LIV). In Brazil, there is a specific legal norm (Federal Constitution, article 59, sole 
paragraph) providing for the issuance of a Complementary Law aimed at regulating the 
elaboration, wording, amendment and consolidation of laws (Complementary Law n. 95 of 
February 26, 1998). The methodology used is essentially dogmatic by analyzing the 
Brazilian positive law. Eventual zetetic approaches from the Legislation Science, 
Sociology of Law and Political Science are used. The comprehensive analysis of doctrine 
and national and foreign jurisprudence is also proposed. Chapter 1 aims at introducing the 
theme with the purpose to demonstrate that, although the laws are the subject to political 
will, they are also subject to limitations as to the procedure for their elaboration, to their 
own content and their wording and structuring. In chapter 2, Legislation Science is studied, 
as well as its development and ramifications, especially formal Legistics and its 
contribution to the improvement of legislative production. In Chapter 3, the evolution of 
Legislation Science in Brazil is examined, and it culminated with the provision contained 
in the sole paragraph of article 59 of the Constitution and the LC 95/98, published in 
compliance with it. The LC 95/98 is taken into consideration in several respects: its 
recipients, effects, time of application, as well as the consequences of its non-observance – 
during the legislative process and after the law passed. Chapter 4 addresses the 
unconstitutionality of laws by examining the evolution of each one of its kinds (material, 
formal, organic and, at last, finalistic), with special focus on finalistic unconstitutionality 
deriving from internal or structural malformation of the law. In Chapter 5, the 
constitutionality control under formal and structural aspects of the law in foreign Law 
(United States, France, Canada, Spain, Portugal, Italy and Germany) is studied. Chapter 6 
focuses on the central theme – the finalistic unconstitutionality intrinsic to the normative 
ruling derived from wording or internal structural deficiency – demonstrating that the mere 
failure to follow the criteria of Legistics materialized in LC 95/98 is not enough to cause 
the unconstitutionality of the law. It is necessary that the imperfection is of such magnitude 
as to violate the constitutional principles of due process of law and rule of law. These 
principles are analyzed as parameters for gauging the unconstitutionality of laws in relation 
to aspects of clarity, coherence and logicality of their wording and structure. Finally, in 
Chapter 7, the practice of constitutionality control is analyzed on the grounds of Legistics 
rules. 
 
Keywords: Legistics. Legislative process. Constitutionality control. Finalistic 
unconstitutionality. Procedural due process of law. Rule of law. 
 
  



 

 

RÉSUMÉ 
 
DUTRA, Carlos Roberto de Alckmin. L’exigence constitutionnelle de qualité formelle 
de la loi et ses réflexes dans le processus législatif et dans le contrôle de 
constitutionnalité. 2014 . 276 f. Thèse (Doctorat) – Faculté de Droit, Université de São 
Paulo, São Paulo, 2014.  
 
La thèse ici présentée a pour objectif démontrer que les lois doivent être élaborées avec de 
la qualité formelle, en ce qui concerne les aspects de rédaction et structuration interne, de 
façon à permettre la bonne compréhension du texte – et, également, de la norme y 
comprise – de la part des applicateurs de la loi, ainsi comme des citoyens. On a l´intention 
de démontrer l´existence d´un devoir constitutionnel, selon lequel la législation doit être 
élaborée avec clarté, cohérence et logicité. Ce devoir, inhérent à l´État de Droit, est 
matérialisé dans les principes de la sécurité juridique (CF, art. 1e) et du bon processus légal 
(CF, art. 5e, LIV). Au Brésil, il y a de la norme spécifique (CF, art.59, paragraphe unique) 
à prévoir l´édition de loi complémentaire destinée à discipliner l´élaboration, la rédaction, 
l´altération et la consolidation des lois (Loi Complémentaire n.95, du 26 février 1998). La 
méthodologie utilisée est essentiellement dogmatique, moyennant l´analyse du droit positif 
brésilien.  On utilise des éventuels points de vue zététiques à partir de la Science de la 
Législation, de la Sociologie du Droit et de la Science Politique. On propose, aussi, une 
large analyse de doctrine et jurisprudence nationales et étrangères. Le premier chapitre sert 
à présenter le thème, avec la finalité de démontrer que, malgré que les lois soient un objet 
de volonté politique, elles sont aussi assujetties à des limitations par rapport à la procédure 
de leur élaboration, à leur propre contenu et à leur rédaction et structuration. Dans le 2e 
chapitre, on étudie la Science de la Législation, son développement et ses ramifications, 
spécialement la Légistique d´aspect formel et sa contribution pour le perfectionnement de 
la production législative.  Dans le 3e chapitre, on examine l´évolution de la Science de la 
Législation au Brésil, qui a culminé avec la prévision contenue au paragraphe unique de 
l´article 59 de la Constitution et dans la LC 95/98, éditée en son exécution. On considère la 
LC 95/98 sous divers aspects : ses destinataires, effets, moment d´application, bien comme 
les conséquences de son inobservance – pendant le processus législatif et après 
l´approbation de la loi. Dans le 4e chapitre, on aborde l´inconstitutionnalité des lois, 
moyennant l´évolution de chacune de ses espèces (matérielle, formelle, organique et, enfin, 
finalistique), en soulignant l´inconstitutionnalité finalistique conséquente de la mauvaise 
formation interne ou structurelle de la loi. Dans le 5e chapitre, on étudie le contrôle de la 
constitutionnalité sous les aspects formel et structurel de la loi dans le droit étranger (États-
Unis, France, Canada, Espagne, Portugal, Italie et Allemagne). Le 6e chapitre souligne le 
thème central – l´inconstitutionnalité finalistique intrinsèque à l´acte normatif, conséquent 
d´un fort déficit rédactionnel ou structurel interne -, démontrant que la simple inobservance 
aux critères de Légistique matérialisés dans la LC 95/98 ne suffit pas pour causer 
l´inconstitutionnalité de la loi : il est nécessaire que l´imperfection soit d´une telle 
importance, au point de vulnérer les principes constitutionnels du bon processus légal et de 
la sécurité juridique. Ces principes sont analysés  autant que paramètres pour la vérification 
de la constitutionnalité des lois par rapport aux aspects de clarté, cohérence et logicité de 
leur rédaction et structuration. Enfin, dans le 7e chapitre, on analyse la pratique du contrôle 
de constitutionnalité en ayant comme base les règles de Légistique.  
 
Mots-clés: Légistique. Processus législatif. Élaboration législative. Rédaction des lois. 
Contrôle de constitutionnalité. Inconstitutionnalité finalistique. Sécurité juridique. 
  



 

 

RIASSUNTO 
 
DUTRA, Carlos Roberto de Alckmin. L’esigenza costituzionale della qualità formale 
della legge e i suoi riflessi sul processo legislativo e sul controllo di legittimità 
costituzionale. 2014. 276 f. Tesi (Dottorato) – Facoltà di Legge, Università di San Paolo, 
San Paolo, 2014. 
 
La presente tesi ha la finalità di dimostrare la necessità di elaborare le leggi con qualità 
formale riguardo agli aspetti della redazione e della strutturazione interna, in modo tale da 
favorire la dovuta comprensione del testo e, allo stesso modo, della norma in esse 
contenuta, sia da parte degli esecutori della legge che dei cittadini. Si intende dimostrare 
l’esistenza di un dovere costituzionale di elaborare la legislazione con chiarezza, coerenza 
e logicità. Tale munus, intrinseco allo Stato di Diritto, è materializzato nei principi della 
certezza del diritto (Costituzione Federale del Brasile, articolo 1° – CF, art. 1°) e del 
dovuto processo legale (CF, art. 5°, LIV). In Brasile esiste una norma specifica (CF, art. 
59, paragrafo unico) che prevede l’edizione di una legge complementare destinata a 
disciplinare l’elaborazione, la redazione, l’alterazione e il consolidamento delle leggi 
(Legge Complementare numero 95, del 26 febbraio 1998 – CF 95/98). La metodologia 
utilizzata è essenzialmente dogmatica, mediante l’analisi del diritto positivo brasiliano. 
Eventuali approcci zetetici sono stati utilizzati a partire dalla Scienza della Legislazione, 
dalla Sociologia del Diritto e dalla Scienza Politica. Il primo capitolo si destina a introdurre 
il tema, con la finalità di dimostrare che, nonostante le leggi siano oggetto della volontà 
politica, sono anche soggette a delle limitazioni riguardo alla procedura per la loro 
elaborazione, al loro contenuto stesso e alla loro redazione e strutturazione.  Nel secondo 
capitolo si studia la Scienza della Legislazione, il suo sviluppo e le sue ramificazioni, 
specie la Legistica di carattere formale e il suo contributo per il perfezionamento della 
produzione legislativa. Nel terzo capitolo si analizza l’evoluzione della Scienza della 
Legislazione in Brasile, la quale ha giunto l’apice con la previsione contenuta nel paragrafo 
unico dell’articolo 59 della Costituzione Federale e nella LC 95/98, editata nel suo 
adempimento. Si esamina la legge LC 95/98 su diversi aspetti: i suoi destinatari, effetti e 
momento di applicazione, nonché le conseguenze della sua inosservanza – durante il 
processo legislativo e dopo la sua approvazione. Nel quarto capitolo si discute 
l’incostituzionalità delle leggi, mediante l’analisi dell’evoluzione di ognuna delle sue 
specie (materiale, formale, organica e di finalità), con speciale enfasi sull’incostituzionalità 
per finalità risultante da un’incorretta formazione interna o strutturale della legge. Nel 
quinto capitolo si discute il controllo di legittimità costituzionale sotto gli aspetti formale e 
strutturale della legge nel diritto estero (Stati Uniti, Francia, Canada, Spagna, Portogallo, 
Italia e Germania). Il sesto capitolo mette a fuoco il tema centrale — l’incostituzionalità 
per finalità intrinseca all’atto normativo, risultante da una seria deficienza redazionale o 
strutturale interna. Si dimostra che non basta la mera inosservanza dei criteri di Legistica 
materializzati nella LC 95/98 per causare l’incostituzionalità della legge: è necessario che 
tale imperfezione sia così importante da rendere vulnerabili i principi costituzionali del 
dovuto processo legale e della certezza del diritto. Tali principi sono analizzati come 
parametri per l’attribuzione della costituzionalità alle leggi riguardo agli aspetti di 
chiarezza, coerenza e logicità della loro redazione e strutturazione. Infine, nel settimo 
capitolo si analizza la pratica del controllo di legittimità costituzionale basato su regole di 
Legistica. 
 
Parole-chiave: Legistica. Processo legislativo. Elaborazione legislativa. Redazione delle 
leggi. Controllo di legittimità costituzionale. Incostituzionalità finalistica.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Leis são produto de vontade política. Mas, para que venham ao mundo e alcancem 

os objetivos nelas propostos, devem observar técnicas legislativas de elaboração, de modo 

a garantir a sua compreensão pelos seus destinatários. Essas duas vertentes são, muitas 

vezes, difíceis de conciliar na feitura dos atos legislativos. 

 

Não são incomuns as leis vagas, obscuras, herméticas, incompreensíveis ou 

internamente contraditórias. Todavia, hoje, há uma grande variedade de técnicas que 

permitem evitar ao máximo a existência de tais imperfeições. 

 

A Legística, ciência voltada ao estudo da qualificação da elaboração de leis, tem 

recebido uma crescente atenção dos estudiosos, de modo a propiciar que as normas 

aprovadas pelo Parlamento possam ser bem compreendidas pelos seus destinatários e 

alcancem os seus objetivos, em consonância com os procedimentos e fins traçados na 

Constituição. 

 

Muito tem sido comentado acerca do exame de aferição material da lei, através do 

controle de proporcionalidade ou razoabilidade, por meio dos quais a própria escolha 

realizada pelo legislador, o mérito da lei, é escrutinada. 

 

Todavia, é necessário que se tenha em vista que também a boa forma da lei, isto é, 

sua coerência interna e clareza redacional, é fundamental para que possa atingir os 

objetivos traçados na própria lei e na Constituição. 

 

Hoje, em toda a parte, há entendimento pacífico no sentido de que os critérios 

formais de produção legislativa são indispensáveis tanto para a consecução da efetividade 

das leis como para permitir que seus destinatários conheçam os seus comandos 

previamente e com clareza, de modo a garantir a segurança jurídica e impedir eventual 

arbítrio por parte dos aplicadores da lei. 

 

Entre nós, o tema da qualificação da produção legislativa recebeu especial atenção 

do Constituinte de 1988, que o alçou à Carta Magna. Dispõe o parágrafo único do artigo 59 
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da Constituição Federal que a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis deve 

ser disciplinada por meio de lei complementar. Em cumprimento a esse dispositivo, foi 

editada a Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998 (doravante “LC 95/98”), 

posteriormente modificada pela Lei Complementar n. 107, de 26 de abril de 2001. 

 

O presente estudo volta-se a investigar a existência de um dever constitucional de 

legislar com clareza, coerência e logicidade, decorrente dos princípios constitucionais do 

devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da segurança jurídica (extraído do conteúdo 

normativo do Estado Democrático de Direito, CF, art. 1º) e instrumentalizado pela 

mencionada legislação infraconstitucional. 

 

Não se trata de um estudo acerca da Legística. O propósito do presente trabalho é 

evidenciar a existência de um dever, extraído da própria Constituição e voltado ao 

legislador, de elaborar a legislação segundo parâmetros de qualidade, bem como examinar 

os efeitos e consequências da edição de leis sem a observância desses critérios. A 

abordagem da Legística, portanto, não é o objeto principal deste trabalho e será realizada 

de forma instrumental na medida em que for necessária para alcançar os fins aqui 

perquiridos. 

 

Nesse contexto, pretendemos analisar o efeito das normas de Legística sobre a 

atividade legislativa — isto é, no curso do processo legislativo — e sobre a atividade de 

controle a posteriori de constitucionalidade das leis, realizado pelo Supremo Tribunal 

Federal, pelos Tribunais de Justiça estaduais, órgãos que, entre nós, realizam o controle 

abstrato de constitucionalidade, e pelos demais órgãos do Poder Judiciário, mediante o 

controle concreto. 

 

Em um primeiro momento, serão investigados os deveres atribuídos ao legislador 

por força das mencionadas normas (CF, art. 59, parágrafo único, e LC 95/98), as 

consequências de seu eventual descumprimento e as vias de correção das imperfeições daí 

advindas, no curso do processo legislativo. 

 

Em um segundo momento, pretendemos examinar os efeitos do desrespeito às 

regras de Legística em relação à lei já aprovada. 
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Entendemos, dessa forma, que a análise do tema tende a contribuir para uma 

melhoria da qualidade de nossa legislação, evitando a edição ou, em última instância, 

permitindo o expurgo, de leis vagas, obscuras, herméticas, contraditórias etc., cujos 

comandos não podem ser devidamente apreendidos. 

 

A metodologia a ser utilizada é de caráter fundamentalmente dogmático. O objeto 

de análise será, essencialmente, o direito positivo brasileiro, a partir da própria 

Constituição Federal de 1988, artigos 1º, 5º, LIV, e 59, parágrafo único, bem como da lei 

que regulamentou esse último dispositivo (LC 95/98). O conteúdo dessa lei, no que tange 

ao estabelecimento de parâmetros para a elaboração, estruturação e redação de leis, será 

examinado com detalhamento (ressalve-se que a consolidação das leis, embora de 

indiscutível importância, foge ao âmbito do presente estudo). 

 

Outra questão que se impõe é saber em que medida os critérios fixados pela LC 

95/98 vinculam o legislador — ou se não o vinculam — e, igualmente, se a lei 

complementar em questão poderia atuar como parâmetro para a realização de controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos. 

 

Procuraremos demonstrar que a simples violação de critério contido nos 

dispositivos da LC 95/98 não tem o condão de caracterizar, por si só, o vício de 

inconstitucionalidade. 

 

Para macular o texto aprovado de inconstitucionalidade, o defeito contido na lei 

aprovada sem a observância das técnicas legislativas deve ser de tal gravidade a ponto de 

ocasionar a violação dos princípios constitucionais do devido processo legal ou da 

segurança jurídica. 

 

Assim, mostra-se imprescindível a análise da má formulação da lei sob o prisma 

dos princípios constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), da segurança 

jurídica (extraído do conteúdo normativo do Estado Democrático de Direito — CF, art. 1º), 

da separação entre os Poderes (CF, art. 2º) e da legalidade (CF, art. 5º, II). 
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Complementarmente à análise dogmática, eventuais enfoques zetéticos1 serão 

utilizados, especialmente aqueles fornecidos pela Ciência da Legislação, pela Sociologia 

do Direito e pela Ciência Política, com a finalidade de aprofundar a compreensão do tema 

e de suas implicações. Determinados e específicos temas exigem uma análise crítica da 

conformação constitucional que prevê a exigência de critérios para a elaboração de leis e 

da própria legislação que rege a matéria, de modo a ser sugerida a sua alteração, sempre 

com o objetivo de aperfeiçoá-las. 

 

Sob outro prisma, a abordagem será feita de forma analítica,2 muito embora 

verificações a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

de Justiça e dos tribunais e juízos federais e estaduais possam ser realizadas, propiciando-

se, assim, uma visão complementar, a partir da experiência prática, de modo a verificar se 

as normas de conformação legislativa previstas na LC 95/98 têm sido aplicadas pela 

jurisprudência nacional e, em caso positivo, em que medida isso tem ocorrido. 

 

Igualmente, doutrina e jurisprudência estrangeiras serão analisadas, com a 

finalidade de colher elementos, experiências e parâmetros que possam contribuir para a 

compreensão das boas técnicas de elaboração legislativa, bem como das consequências de 

sua inobservância, em especial quanto às medidas destinadas à prevenção da edição de 

legislação de má qualidade e à eventual aplicação de sanção de inconstitucionalidade às 

leis concebidas em dissonância com aquelas técnicas. 

 

O tema sugerido não foi objeto de análise mediante estudo específico, até onde se 

sabe, pela doutrina nacional, motivo pelo qual entendemos que o recorte pontual poderá 

contribuir, de forma original, para a ciência jurídica brasileira. 

 

Nos Estados Unidos da América, no Canadá, na França, na Itália, na Espanha, na 

Alemanha e em Portugal, por exemplo, os estudiosos e as cortes constitucionais têm se 

atido à matéria referente à má qualidade da lei e seu teor vago, reputando-os como causas 

de vício de inconstitucionalidade. 

                                                
1 Sobre a distinção entre enfoques teóricos zetéticos e analíticos, veja-se: FERRAZ JUNIOR, Tercio 
Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. São Paulo: Atlas, 1996, p. 39-51. 
2 Sobre a metodologia analítica e sintética, veja-se: REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 18. ed., 
São Paulo: Saraiva, 1991, p. 81-82. 
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Tal abordagem por nossos tribunais é, senão inexistente, raríssima, a demonstrar a 

necessidade do aprofundamento da pesquisa acerca do tema no cenário nacional. 

 

Enfim, temos como meta, talvez demasiado auspiciosa, mas sincera, produzir um 

estudo não só original, mas, sobretudo, útil à Ciência Jurídica pátria. 
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8 CONCLUSÃO 
 

Ao longo da história, a humanidade tem feito um constante esforço para garantir 

que o exercício do poder seja realizado de forma limitada. A lei escrita revelou-se, talvez, 

como o mais importante instrumento de limitação do poder, de forma a impedir o arbítrio 

dos governantes e garantir a igualdade entre os cidadãos.3 

 

A Magna Carta de 1215,4 por meio da qual os barões, o clero e o rei João Sem-

Terra acordaram restrições ao poder absoluto, é, sem dúvida, um marco quanto ao 

reconhecimento de limites ao exercício do poder, e constitui, por outro lado, a pedra 

angular da democracia moderna. De fato, se anteriormente o poder era limitado apenas por 

normas superiores, de cunho religioso ou costumeiro, a partir da Magna Carta passa a ter 

limites reconhecidos pelo próprio monarca em norma escrita, que atribui direitos subjetivos 

aos governados.5 

 

Documentos como a Magna Carta, a lei do Habeas-Corpus (Inglaterra, 1679), a 

Declaração de Direitos (Bill of Rights, Inglaterra, 1689), a Declaração de Direitos da 

Revolução Francesa (França, 1789) foram se multiplicando em toda a parte.  

 

Com as revoluções liberais do século XVIII, as Constituições passaram a ter um 

papel de relevo quanto ao reconhecimento do exercício moderado do poder. De fato, as 

                                                
3 Esclarece Fábio Konder Comparato que: “A lei escrita alcançou entre os judeus uma posição sagrada, como 
manifestação da própria divindade. Mas foi na Grécia, mais particularmente em Atenas, que a preeminência 
da lei escrita tornou-se, pela primeira vez, o fundamento da sociedade política. Na democracia ateniense, a 
autoridade ou força moral das leis escritas suplantou, desde logo, a soberania esta tida doravante como uma 
ofensa ao sentimento de liberdade do cidadão. Para os atenienses, a lei escrita é o grande antídoto contra o 
arbítrio governamental, pois, como escreveu Eurípedes na peça As Suplicantes (verso 432), ‘uma vez escritas 
as leis, o fraco e o rico gozam de um direito igual’.” COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica 
dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 12. 
4 “Redigida em latim bárbaro, a Magna Carta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannem et Barones 
pro concessione libertatum ecclesiae et regni Angliae (Carta Magna das Liberdades, ou Concórdia entre o 
Rei João e os Barões para a outorga das liberdades da igreja e do reino inglês) foi a declaração solene que o 
rei João da Inglaterra, também conhecido como João Sem-Terra, assinou, em 15 de junho de 1215, perante o 
alto clero e os barões do reino. Embora o texto tenha sido redigido sem divisões nem parágrafos, ele é 
comumente apresentado como composto de um preâmbulo e de sessenta e três parágrafos.” Ibidem, p. 57. 
5 “O sentido inovador do documento consistiu, justamente, no fato de a declaração régia reconhecer que os 
direitos próprios dos dois estamentos livres — a nobreza e o clero — existiam independentemente do 
consentimento do monarca, e não podiam, por conseguinte, ser modificados por ele. Aí está a pedra angular 
para a construção da democracia moderna: o poder dos governantes passa a ser limitado, não apenas por 
normas superiores, fundadas no costume ou na religião, mas também por direitos subjetivos dos governados.” 
Ibidem, p. 65. 
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Constituições Liberais adotaram, com a finalidade de impedir o abuso do poder e o 

arbítrio, a concepção de Montesquieu, atribuindo o seu exercício a três órgãos distintos, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.6 

 

A formulação do Barão de “La Brède” foi importante não apenas pela divisão das 

funções do Estado em três órgãos distintos — o que, na prática, não tem ocorrido de forma 

estanque —, mas, principalmente, pela concepção de que determinadas funções devem ser 

exercidas por órgãos distintos, dando ensejo a um mecanismo de controle de um pelo 

outro, isto é, um sistema de freios e contrapesos (checks and balances), que constitui a 

essência da proposta.7 

 

Após as Revoluções Liberais, houve momentos de predominância política de uma 

ou outra função, dentre as acima mencionadas. Em um primeiro momento, em meio ao 

Estado Liberal, sobressaiu a função Legislativa, a cargo do Parlamento. Em seguida, no 

contexto do Estado Social, emergiram questões sociais generalizadas e urgentes, a 

demandar uma atuação proativa por parte do Estado, passando, nesse contexto, o Poder 

Executivo a ter um papel de maior relevo. Para alguns, o século XXI será o momento da 

preponderância da função de controle, realizada pelo Poder Judiciário ou por órgãos 

incumbidos de tal tarefa, como as Cortes Constitucionais, dentre outros.8 

                                                
6 A formulação alcançou tal importância a ponto de a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 
aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte da França, em 26 de agosto de 1789, em seu artigo 16º, 
proclamar que: “Toda a sociedade onde a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos 
poderes determinada, não tem Constituição.” 
7 Karl Loewenstein sustenta, em sentido oposto, que a teoria da Separação dos Poderes estaria superada 
atualmente. Nos dias de hoje não haveria propriamente uma separação de Poderes, mas sim uma distribuição 
de funções a diferentes órgãos estatais — divisão do trabalho. Nos regimes Parlamentaristas, por exemplo, os 
Poderes Executivo e Legislativo não estariam separados nem pessoal nem funcionalmente. Assim, propõe 
outra forma de dinâmica do poder, que possuiria raízes fundadas na ideia de representação política, mediante 
outra divisão tripartite: a decisão política conformadora ou fundamental (policy determination); a execução 
dessa decisão (policy execution) e o controle político (policy control). Todavia, sustenta que o núcleo da nova 
divisão encontra-se na terceira função, de controle político. LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la 
Constitución. Tradução Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1964, p. 54-72. Acerca das funções 
do Estado após o advento da democracia social, veja-se, outrossim: RAMOS, Elival da Silva. Ação popular 
como instrumento de participação política. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 180-190. 
8 “Do que foi exposto, penso que é possível concluir que o Poder Judiciário brasileiro, que, neste final do 
século XX, apresenta- se como poder político, haverá de ser, no século XXI, um Judiciário que irá influir nos 
diversos segmentos da sociedade e nos negócios políticos. O século XXI, anotou o juiz e professor Américo 
Lacombe, será o século do Poder Judiciário. A afirmativa é de Karl Marx, no sentido de que as idéias não se 
impõem. As idéias, as doutrinas, vão sendo absorvidas e prevalecem no momento em que aqueles que as 
professam assumem poder de decisão. As doutrinas de direito público, linhas atrás mencionadas, que 
ampliam o raio de ação do controle judicial, estão sendo apreendidas pelos novos juízes. A jurisdição 
constitucional, de outro lado, tem sido ampliada, nos seus dois campos, o do controle de constitucionalidade 
e o da jurisdição da liberdade. O Poder Judiciário do século XXI haverá de ser, portanto, árbitro da política, 
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Por outro lado, também as formas de controle do exercício do poder têm se 

modificado ao longo do tempo. 

 

O desenvolvimento dos mecanismos de limitação e controle do exercício do poder 

pode ser demonstrado pela análise da evolução do controle de constitucionalidade, 

abordada em tópico próprio (capítulo 4). Em brevíssima síntese, em um primeiro 

momento, o controle de constitucionalidade incidiu sobre os aspectos materiais da lei, ou 

seja, o conteúdo ou matéria por ela tratados (inconstitucionalidade material). 

Posteriormente, passou-se a fazer o controle também do procedimento legislativo de 

aprovação das leis (inconstitucionalidade formal) e, ainda, a escrutinar se a matéria objeto 

da normatização encontrava-se no rol das competências do órgão que buscava a edição da 

lei (inconstitucionalidade orgânica ou por incompetência). 

 

Por fim, nos dias de hoje, percebe-se com maior clareza a necessidade de conferir 

um padrão de qualidade à legislação, com grau científico, cenário em que o controle da 

validade das leis — e, portanto, do exercício do poder de legislar — deve passar a abranger 

também esse aspecto. 

 

A boa redação legislativa permite a adequada compreensão das leis e, assim, a sua 

apreensão pelos seus destinatários. Como visto ao longo desse estudo, a lei mal redigida dá 

espaço a interpretações de toda a espécie, permitindo o abuso do poder e o arbítrio. 

 

A observância dos critérios formais de elaboração legislativa, longe de configurar 

mera filigrana, revela-se como uma importante medida, que permite a proteção da 

liberdade individual e impõe limites ao exercício do poder, sabendo-se que o seu exercício, 

em um Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º), deve ser realizado sempre em sintonia 

com a lei (princípio da legalidade, CF, art. 5º, II). Nesse sentido, o texto legal impõe, 

igualmente, limites ao intérprete. Tratando-se de lei bem redigida, segundo as regras de 

Legística, esses limites serão claramente percebidos e os destinatários da lei poderão saber 

previamente e com clareza quais são as condutas permitidas e quais são aquelas vedadas. 

                                                                                                                                              
assim cada vez mais poder político.” VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Poder Judiciário como poder 
político no Brasil do século XXI. Revista do TST, v. 65, n. 1, out./dez. 1999. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/documents/1295387/1334340/01.+O+poder+judiciário+como+ 
poder+pol%C3%ADtico+no+Brasil+do+século+XXI>. Acesso em: 24 nov. 2013. 
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A inobservância dos parâmetros de boa conformação legislativa, por sua vez, pode 

dar ensejo à configuração de espécie de vício de inconstitucionalidade, pouco estudada 

entre nós, decorrente de graves deficiências intrínsecas da lei. Tais deficiências advêm, 

dentre outros fatores, da falta de clareza redacional ou de coerência interna ou externa (em 

relação ao ordenamento jurídico) da norma e se manifestam através de características como 

a obscuridade, a vagueza, a ilogicidade e o teor lacônico, contraditório ou incompreensível 

da lei. 

 

As leis obscuras, herméticas, vagas ou contraditórias impedem que seus 

destinatários saibam quais são as condutas exigidas, vulnerando, desse modo, a segurança 

jurídica (princípio extraído do conteúdo normativo do Estado Democrático de Direito, CF, 

art. 1º, como visto). Não se coadunam, outrossim, com o devido processo legal (CF, art. 5º, 

LIV), pois o exercício dessa garantia constitucional pressupõe o conhecimento da lei pelos 

seus destinatários, para que saibam aquilatar com clareza como agir e como se defender em 

eventual processo judicial ou administrativo (devido processo legal processual). Violam, 

finalmente, o critério da razoabilidade, extraída do conteúdo material da cláusula do devido 

processo legal, que pode, igualmente, ser utilizada como parâmetro para a aferição de 

validade de leis elaboradas sem a observância das normas de boa formação legislativa. 

 

Vícios dessa espécie podem atingir tal gravidade a ponto de tornar a lei imprópria 

às finalidades para a qual é destinada, mostrando-se incapaz de ser devidamente 

compreendida pelos seus destinatários, os cidadãos, e ensejando, assim, o perigo de arbítrio 

em sua aplicação. 

 

De fato, na medida em que a lei não é clara e os seus termos não podem ser 

compreendidos pelo cidadão — adotando-se para aferir a possibilidade de compreensão o 

critério do homem médio —, há de se reconhecer que os próprios agentes públicos 

incumbidos de aplicá-la não terão parâmetros razoavelmente precisos para fazê-lo. Desse 

modo, a lei acaba atribuindo uma margem muito grande de discricionariedade ao seu 

aplicador, podendo dar azo ao arbítrio. 

 

Ainda que se admita a criatividade na interpretação das leis (aceitando-se que a 

norma é também produto da atividade do intérprete, que a extrai do texto legal, criando a 
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norma específica para o caso concreto), deve-se reconhecer que interpretar é criar a partir 

de algo. Se o texto da lei não dá um supedâneo mínimo para ser interpretado, não propicia, 

igualmente, os elementos necessários para a sua aplicação. 

 

Em hipóteses como a aventada, a lei intrinsecamente defeituosa não deve 

prevalecer. A imprecisão deve ser corrigida, seja pelo legislador, por meio de lei 

revogadora, seja por meio de sua invalidação pelo órgão incumbido da realização do 

controle de constitucionalidade. 

 

Nesses casos, a aferição da constitucionalidade é realizada utilizando-se como 

parâmetro os princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica, 

como procuramos demonstrar ao longo deste trabalho. 

 

A declaração de inconstitucionalidade de leis eivadas de grave deficiência interna 

contribui para a preservação dos direitos individuais e coletivos, na medida em que extrai 

do ordenamento leis vagas, lacônicas, herméticas, contraditórias, ou eivadas de outras 

imperfeições, evitando, desse modo, interpretações arbitrárias no momento de sua 

aplicação. 

 

Com tal proposta, não se pretende desqualificar a atividade legislativa, nem 

tampouco o Poder Legislativo, mas sim valorizá-los. Realmente, se fosse possível admitir 

que o aplicador da lei — seja ele o administrador público, o policial, o juiz ou qualquer 

outro — pode, a partir de leis de dificílima compreensão, interpretá-las e aplicá-las, a 

despeito de suas graves deficiências, estar-se-ia, por via oblíqua, a permitir que o próprio 

aplicador da lei se transformasse no criador da norma. De fato, se o texto inicial era 

incompreensível, seria ele, aplicador, quem estaria criando a norma, sob o pretexto de 

interpretá-la. 

 

O reconhecimento dos vícios acima mencionados, seja durante o processo 

legislativo, seja após a aprovação da lei, preserva, portanto, a integridade e a competência 

do Poder Legislativo, devolvendo-lhe a matéria mal gestada para que possa ser 

adequadamente reformulada, se assim entender pertinente. Preserva, igualmente, a 

Constituição, na medida em que respeita o princípio da separação dos Poderes (tal como 

nela disposto) e o Estado Democrático de Direito, pois prestigia os princípios do devido 
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processo legal e da segurança jurídica. Preserva, por fim, os direitos fundamentais, pois 

impede que o cidadão seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em decorrência de uma 

ordem, decisão ou ato administrativo — ou mesmo um contrato — sem fundamento em 

norma primária que preveja claramente qual conduta é dele esperada. Portanto, impede o 

arbítrio. 

 

Dessa forma, no atual estágio de evolução da Ciência da Legislação, no qual os 

critérios de conformação legislativa indicados pela Legística são bastante conhecidos, 

difundidos e já observados nos Países de elevado nível de desenvolvimento, não se admite 

escusa alguma pela sua inobservância pelos órgãos encarregados da produção legislativa, 

podendo-se extrair claramente um dever constitucional de boa conformação legislativa, 

entre nós expressamente evidenciado pelo parágrafo único do artigo 59 da Carta Federal e 

normatizado pela LC 95/98, bem como por normas similares editadas pelos Estados-

Membros. 

 

Sendo a boa redação das leis um pressuposto para a sua observância, uma garantia 

do cidadão, imposta pelo Estado de Direito (princípio da segurança jurídica – CF, art. 1º) e 

pelos princípios da legalidade (CF, art. 5º, II), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e 

da separação dos Poderes (CF, art. 2º), o controle sob tal aspecto exsurge de igual maneira 

e de forma bastante clara como um dever, a ser exercido pelo próprio Poder Legislativo, no 

curso do processo legislativo ou mediante a revogação das leis imperfeitas, e pelos órgãos 

incumbidos do controle de constitucionalidade, por meio da declaração de 

inconstitucionalidade desses atos normativos. 

 

  



23 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
ALEMANHA. Bundesverfassungsgericht [Tribunal Constitucional Federal]. 2 BvL 4, 26, 
40/56, 1, 7/57. 

ALEMANHA. Bundesverfassungsgericht [Tribunal Constitucional Federal]. 2 BvL 2/75. 

ALEMANHA. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts: amtliche Sammlung 
[Decisões do Tribunal Constitucional Federal: coletânea oficial]. BVerfGE 9, 137 (147, 
149). 

ALEMANHA. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts: amtliche Sammlung 
[Decisões do Tribunal Constitucional Federal: coletânea oficial]. Bverf GE 49, 90. 

ALEMANHA. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts: amtliche Sammlung 
[Decisões do Tribunal Constitucional Federal: coletânea oficial]. Bverf GE 88, 203. 

ALEMANHA. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts: amtliche Sammlung 
[Decisões do Tribunal Constitucional Federal: coletânea oficial]. Bverf GE 84, 239. 

ALEMANHA. Sent. n. 7, 1996. 

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 5. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2010.  

AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória: edição e conversão em lei. 
2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 

AMARAL, Ana Maria Marcondes do. Dicionário jurídico italiano-português. Revisão 
jurídica: José Percival Albano Nogueira Jr. São Paulo: Federal, 2006. 

AMSTERDAM, Anthony G. The Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court. 
University of Pennsylvania Law Review, v. 109, n. 1, p. 67-116, nov. 1960. 

APÓS LIBERAR supersalários, Câmara estuda bônus de produtividade a inativo. O 
Estado de São Paulo, Caderno A, p. 19, 3 maio 2013. 

APPIO, Eduardo. Direito das minorias. São Paulo: RT, 2009. 



24 
 

 

ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. Processo legislativo e orçamento público. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no 
Direito Tributário. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 2012. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 7. ed., São Paulo, Malheiros, 2007. 

AZEVEDO, Luiz H. Cascelli de. Controle legislativo de constitucionalidade. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001. 

BARBOSA, Rui. Atos inconstitucionais. Atualização Ricardo Rodrigues Gama. 2. ed., 
Campinas: Russel, 2004. 

BARROS, Sérgio Resende de. Leis autorizativas. Disponível em: 
<http://www.srbarros.com.br/pt/leis-autorizativas.cont>. Acesso em: 31 ago. 2013. 

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 6. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 

BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história: a nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no Direito brasileiro. In: SILVA, 
Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Lei complementar: teoria e comentários. 2. ed., São Paulo: 
Celso Bastos, 1999. 

BENETON, Marco Antonio Hatem. O processo legislativo financeiro. 2007. 256 f., Tese 
(Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2007. 

BERNARDES JÚNIOR, José Alcione. O controle jurisdicional do processo legislativo. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

BITTENCOURT, C. A. Lúcio. O contrôle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 
2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1968. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução Ari Marcelo Solon. São 
Paulo: Edipro, 2011. 



25 
 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010: mais da metade dos 
emigrantes brasileiros são mulheres. Disponível em: <http://saladeimprensa.ibge.gov.br/ 
noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2017&busca=1&t=censo-2010-mais-metade-
emigrantes-brasileiros-sao-mulheres>. Acesso em: 11 dez. 2012. 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: 
uma análise das condições de vida. Disponível em: <http://www. 
ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicso
ciais2010/SIS_2010.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 276. Rel. 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13 nov. 1997, DJ 19 dez. 1997, p. 40, e. 1896-01, p. 
20, Informativo STF n. 97. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 766. Rel. 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 11 nov. 1998, DJ 11 dez. 1998, p. 1, e. 1935-01, p. 
1. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 774. Rel. 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 10 dez. 1998, DJ 26 fev. 1999, p. 1, e. 1940-01, p. 
33. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2666. Rel. 
Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 03 out. 2002, DJ 06 dez. 2002, p. 51, e. 2094-01, p. 177. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3176. Rel. 
Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 30 jun. 2011, DJe 150, d. 04 ago. 2011, p. 05 ago. 2011, e. 
2560-01, p. 26. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 
592327. Rel. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 24 ago. 2010, DJe 179, d. 23 set. 2010, p. 24 set. 
2010, e. 2416-06, p. 1250. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Suspensão de Segurança 
n. 327. Rel. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 01 jul. 1991, DJ 05 jun. 1992, p. 8427, e. 
1664-01, p. 106, RTJ 137-03, p. 1053. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 
474.708. Rel. Gilmar Mendes (decisão monocrática), j. 17 mar. 2008, DJE 18 abr. 2008. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 3601. Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09 set. 2010, DJe-244, 
d. 14 dez. 2010, p. 15 dez. 2010, e. 2451-01, p. 1, RTJ 217, p. 230. 



26 
 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 483. Rel. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 22 ago. 2001, DJ 05 
out. 2001, p. 57, e. 2046-01, p. 1. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 82.959/SP. Rel. Marco Aurélio. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID= 
79206>. Acesso em: 15 ago. /2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 20257. Rel. Décio 
Miranda. Rel. p\ Acórdão: Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 08 out. 1981, p. 1304, e. 
1201-02, p. 312, RTJ 99-03, p. 1031.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 22503. Rel. Marco 
Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 08 maio 1996, DJ 06 jun. 
1997, p. 24872, e. 1872-03, p. 385, RTJ 169-01, p. 181. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 24268. Rel. Ellen 
Gracie, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05 fev. 2004, DJ 17 set. 2004, 
p. 53, e. 2164-01, p. 154, RDDP 23, 2005, p. 133-151, RTJ 191-03, p. 922. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 24356. Rel. Carlos 
Velloso, Tribunal Pleno, j. 13 fev. 2003, DJ 12 set. 2003, p. 29, e. 2123-02, p. 319. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 32.326. Decisão liminar, 
DJE 173, d. 03 set. 2013. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/ 
verProcessoAndamento.asp?incidente=4456613>. Acesso em: 30 set. 2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 1158. Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 19 dez. 1994, DJ 
26 maio 1995, p. 15.154, e. 1788-01, p. 51. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/ 
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346863>. Acesso em: 30 ago. 2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 2367. Rel. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 05 abr. 2001, DJ 
05 mar. 2004, p. 13, e. 2142-02, p. 339. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 2667. Rel. Celso De Mello, Tribunal Pleno, j. 19 jun. 2002, DJ 
12 mar. 2004, p. 36, e. 2143-02, p. 275. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 605. Rel. Celso De Mello, Tribunal Pleno, j. 23 out. 1991, DJ 05 
mar. 1993, p. 2897, e. 1694-02, p. 252. 



27 
 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Mandado de Segurança n. 
30495. Rel. Luiz Fux, j. 10 maio 2011, DJe 88, d. 11 maio 2011, p. 12 maio 2011. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Mandado de Segurança n. 
31444. Rel. Rosa Weber, j. 25 jun. 2012, DJe 126, d. 27 jun. 2012, p. 28 jun. 2012.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 377457. Rel. Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, j. 17 set. 2008. Repercussão Geral: mérito. DJe 241, d. 18 dez. 
2008, p. 19 dez. 2008, e. 2346-08, p. 1.774. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 84.994/SP. RTJ 87-204. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 31412 AgR, 
Relator:  Min. Celso dE Mello, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 14-11-2013 PUBLIC 18-11-2013, grifo nosso 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=31412&classe
=MS-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em 
04/12/2013. 

CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e eleitoral. São Paulo, 
Manole, 2004. 

CALIMAN, Auro Augusto; JEHA, Pedro Rubez. Ordenamento jurídico brasileiro: a 
consolidação das leis como método reorganizador e simplificador da legislação. Revista 
da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São Paulo: 
Imprensa Oficial, v. 3, 2004. 

CANADÁ. Suprema Corte. Nova Scotia Pharmaceutical Society. Disponível em: 
<http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/901/1/document.do>. Acesso em: 
15 ago. 2013 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 
2. ed., Coimbra: Coimbra, 2001. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. 
ed., Coimbra: Almedina, 2003. 

CARRAZA, Roque Antonio. O regulamento no Direito Tributário brasileiro. São 
Paulo: RT, 1981. 



28 
 

 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Técnica legislativa. 5. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 
2010. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16. ed., São Paulo: Saraiva, 
2004. 

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e os direitos fundamentais. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O devido processo legal e os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de inconstitucionalidade no direito 
brasileiro. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. 16. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 556.053. Rel. Alfeu 
Machado, j. 14 dez. 2011, WEB 14 dez. 2011.  

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 561.134. Rel. Alfeu 
Machado, j. 25 jan. 2012, Web 25 jan. 2012.  

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 561.138. Rel. Alfeu 
Machado, j. 25 jan. 2012, Web 25 jan. 2012. 

DUTRA, Carlos Roberto de Alckmin. Controle abstrato de constitucionalidade: análise 
dos princípios processuais aplicáveis. São Paulo: Saraiva, 2012. 

DUTRA, Carlos Roberto de Alckmin. O controle estadual de constitucionalidade de leis 
e atos normativos. São Paulo: Saraiva, 2005. 

DUTRA, Carlos Roberto de Alckmin. O federalismo e o modelo brasileiro de distribuição 
territorial do poder. Revista de Direito Educacional. São Paulo: RT, v. 4, jul. 2011. 



29 
 

 

ESPANHA. Tribunal Constitucional. Sentença n. 46/1990. Disponível em: 
<http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/pt/Resolucion/Show/1471>. Acesso em: 31 jul. 
2013. 

ESTADOS UNIDOS. Constituição. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/ 
index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-das-Nações-até-
1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.html>. Acesso em: 03 jun. 2013. 

ESTADOS UNIDOS. Geórgia. Constituição. Disponível em: <http://sos.georgia.gov/ 
elections/GAConstitution.pdf>. Acesso em 07 nov. 2012. 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Lambert v. California. 355 U.S. 225, 1957. 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/355/225/case.html>. Acesso 
em: 17 jun. 2013. 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Lanzetta v. New Jersey. 306 U.S. 451, 1939. 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/306/451/case.html>. Acesso 
em: 05 jun. 2013. 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Memoirs v. Massachusetts. 383 U.S. 413, 1966. 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/413>. Acesso em: 05 jun. 
2013. 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Miller v. California. 413 U.S. 15, 1973. Disponível 
em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/413/15/case.html>. Acesso em 
05/06/2013. 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Papachristou v. City of Jacksonville. 405 U. S. 
152, 1972. Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/405/156/ 
case.html>. Acesso em: 09 jun. 2013 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Rose v. Locke. 423 U.S. 48, 1975. Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/cases/federal/us/423/48>. Acesso em: 17 jun. 2013. 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Roth v. United States. 354 U.S. 476, 1957. 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/354/476/case.html>. Acesso 
em: 05 jun. 2013. 

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. United States v. Reese. 92 U.S. 214, 1875. 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/92/214/case.html>. Acesso em: 
22 maio 2013. 



30 
 

 

EUGÊNIO, Paulo Eduardo Campanella. Breves considerações a respeito da lei 
complementar 95/98. Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: RT, v. 27, 
p. 199-225, abr. 1999. 

EUROPA. Comissão Europeia. Aplicação do direito da União. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/welcome_pt.htm>. Acesso em: 19 mar. 2013. 

EUROPA. Comissão Europeia. Better Regulation: simply explained. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/smart-
regulation/better_regulation/documents/brochure/brochure_en.pdf>. Acesso em: 19 mar. 
2013. 

EUROPA. Comissão Europeia. Legislação. Disponível em: <http://ec.europa.eu/ 
legislation/index_pt.htm>. Acesso em: 19 mar. 2013. 

EUROPA. Comissão Europeia. Mandelkern Group on Better Regulation Final Report. 
Disponível em: <http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/ 
mandelkern_report.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2013 

EUROPA. Conselho Europeu. O Conselho Europeu: uma instituição oficial da EU. 
Disponível em: <http://www.european-council.europa.eu/the-institution?lang=pt>. Acesso 
em: 19 mar. 2013. 

EUROPA. Parlamento Europeu; Conselho Europeu; Comissão Europeia. Guia Prático 
comum. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/pt/techleg/pdf/pt.pdf>. Acesso em 19 de 
março de 2013. 

FAVOREU, Louis. As cortes constitucionais. Tradução Dúnia Marinho Silva. São Paulo: 
Landy, 2004. 

FAVOREU, Louis; GAÏA, Patrick; GHEVONTIAN, Richard; MESTRE, Jean-Louis; 
PFERSMANN, Otto; ROUX, André; SCOFFONI, Guy. Droit constitutionnel. 13. ed., 
Paris: Dalloz, 2010. 

FAVOREU, Louis; PHILIP, Loïc. Les grandes decisions du Conseil Constitutionnel, 15. 
ed., Paris: Dalloz, 2009. 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 
dominação. São Paulo: Atlas, 1996. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 32. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2006. 



31 
 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 7. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O poder constituinte. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 
2007. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Decisão n. 2003-475-DC: Lei referente à reforma da 
eleição de Senadores, 24 jul. 2003. Journal Officiel, 31 jul. 2003, p. 13.038. Disponível 
em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/ 
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2003/2003-475-dc/decision-n-2003-475-dc-du-24-
juillet-2003.863.html>. Acesso em: 28 ago. 2013. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Decisão n. 2004-500-DC, 29 jul. 2004. Journal 
Officiel, 30 jul. 2004, p. 13.562. Disponível em: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959/2004/2004-500-dc/decision-n-2004-500-dc-du-29-juillet-2004.894.html>. 
Acesso em: 20 dez. 2013. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Decisão n. 2005-530-DC: Lei de finanças para 2006, 
29 dez. 2005. Journal Officiel, 31 dez. 2005, p. 20.705. Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2005/2005-530-dc/decision-n-2005-530-dc-du-29-
decembre-2005.975.html>. Acesso em: 20 dez. 2013. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Decisão n. 2008-567-DC: Lei de Finanças para a 
Iniciativa Privada, 24 jul. 2008. Journal Officiel, 29 jul. 2008, p. 12.151. Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2008/2008-567-dc/decision-n-2008-567-dc-du-24-juillet-
2008.17226.html>. Acesso em: 20 dez. 2013. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Decisão n. 98-401-DC: Lei de orientação e indicação 
relativa à redução do tempo de trabalho, 10 jun. 1998. Journal Officiel, 14 jun. 1998, p. 
9.033, Recueil, p. 258. Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1998/98-401-
dc/decision-n-98-401-dc-du-10-juin-1998.11764.html>. Acesso em: 20 dez. 2013. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Decisão n. 99-421-DC: Lei autorizando o Governo a 
proceder, por ordenações (decretos), a adoção da seção legislativa de certos códigos, 16 
dez. 1999. Journal Officiel, 22 dez. 1999, p. 19.041, Recueil, p. 136. Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/1999/99-421-dc/decision-n-99-421-dc-du-16-decembre-
1999.11851.html>. Acesso em: 20 dez. 2013. 



32 
 

 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Decisão n. 99-424-DC, 22 dez. 1999. Journal Officiel, 
29 dez. 1999, p. 19.041, Recueil, p. 136. Disponível em: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959/1999/99-424-dc/decision-n-99-424-dc-du-29-decembre-1999.11857.html>. 
Acesso em: 20 dez. 2013. 

FREIRE, Carlos Coelho de Miranda. Teoria da legislação: aspectos materiais. João 
Pessoa: A União, 1982. 

FREIRE, Natália de Miranda. Técnica e processo legislativo: comentários à Lei 
Complementar n. 95/98, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 107/01. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 

GALVÃO, Rodrigo. (Org.). Elementos de técnica legislativa. Porto Alegre: Sérgio A. 
Fabris, 1995. 

GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo. La Constitucion como norma y el tribunal 
constitucional. 3. ed., Madri: Civitas, 1985; 3ª reimpressão, 1991. 

GARGANO, Antonio. La Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri. Disponível 
em: <http://www.iisf.it/scuola/filangieri/filangieri.htm>. Acesso em: 26 nov. 2012. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 

GRAU, Eros Roberto. Porque tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito 
e os princípios. 6. ed., São Paulo, Malheiros, 2013. Refundida do Ensaio sobre a 
interpretação/aplicação do direito. 

HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da 
Alemanha. Tradução Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. 

HOUAISS, Antonio. Grande dicionário da língual portuguesa. Versão eletrônica. 
Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br>, para assinates. Acesso em: 20 dez. 2013. 

JEFFRIES, John Calvin. Legality, Vagueness, and the Construction of Penal Statutes. 
Virginia Law Review, v. 71, n. 189, p. 189-245, 1985. Disponível em: 
<http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/hein/jeffries/71va_l_rev189_1985.pdf>. Acesso 
em: 20 dez. 2013. 

KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. Tradução Alexandre Krug, Eduardo Brandão, 
Maria Ermantina Galvão. Revisão técnica Sérgio Sérvulo da Cunha. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 



33 
 

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed., Tradução João Baptista Machado. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. 

LAURENTIIS, Lucas Catib. Interpretação conforme a Constituição: conceitos, técnicas, 
efeitos. São Paulo: Malheiros, 2012. 

LEAL, Victor Nunes. Leis complementares da Constituição. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 7, p. 379-394, jan./mar. 1947. Disponível em: 
<http://www.ivnl.com.br/download/leis_complementares_da_constituição_rda_v.7.pdf>. 
Acesso em 03 dez. 2012. 

LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Tradução Alfredo Gallego Anabitarte. 
Barcelona: Ariel, 1964. 

MADER, Luzius. Painel 2: Legística: história e objeto, fronteiras e perspectivas. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEGÍSTICA: qualidade da lei e desenvolvimento. 
Belo Horizonte, 10-13 set. 2007. In: Legística: qualidade da lei e desenvolvimento. Belo 
Horizonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2009. 

MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas: 1787-
1788. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

MALBERG, Raymond Carré de. La legge espressione della volontà generale. Milão: 
Giufrè, 2008. 

MÁRQUEZ, Piedad García-Escudero. Técnica legislativa y seguridad jurídica: ¿hacia el 
control constitucional de la calidad de las leyes? Cizur Menor, Espanha: Thomson Reuters, 
2010. 

MARRAFON, Marco Aurélio; ROBL FILHO, Ilton Norberto. Controle de 
constitucionalidade no projeto de lei de conversão de medida provisória em face dos 
“contrabandos legislativos”: salvaguarda do Estado Democrático de Direito. FELLET, 
André; NOVELINO, Marcelo (Orgs.). Constitucionalismo e democracia. Salvador: 
Podium, 2013. 

MATHIEU, Bertrand. La loi. Paris: Dalloz, 2010. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, 
Malheiros, 18. ed., 2005. 



34 
 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Controle abstrato de constitucionalidade: ADI, ADC e 
ADO: comentários à Lei n. 9.868/99. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 4. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2005. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Questões fundamentais de técnica legislativa. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, v. 2, jan. 1993. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Teoria da legislação e controle de constitucionalidade: 
algumas notas. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/ 
Rev_01/teoria.htm>. Acesso em: 16 maio 2012. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO , Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 

MILANO, Laure. Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi. Revue du Droit 
Public. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, n. 3, p. 637-671, maio/jun. 
2006. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0055773-78.2011.8.13.0625. 
Rel. Maurílio Gabriel, j. 12 abr. 2012, Web 17 abr. 2012. 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: t. 4: inconstitucionalidade e 
garantia da Constituição. 3. ed., Coimbra: Coimbra, 2008. 

MORAES, Alexandre de. A evolução da atuação do Presidente da República no processo 
legislativo brasileiro nesses 20 anos de Constituição. In: MORAES, Alexandre de 
(Coord.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo, Atlas, 2001. 

MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da constitucionalidade do 
processo legislativo. São Paulo: Dialética, 1998. 

MORAIS, Carlos Blanco de. As leis reforçadas. Coimbra: Coimbra, 1998. 



35 
 

 

MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça constitucional: t. 1: garantia da Constituição e 
controle de constitucionalidade. 2. ed., Coimbra: Coimbra, 2006. 

MORAIS, Carlos Blanco de. Manual de Legística. Lisboa: Verbo, 2007. 

MÜLLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4. ed. revista, atualizada e 
ampliada da obra “Métodos de trabalho do Direito Constitucional”. São Paulo: RT, 2011. 

MUNÕZ, Jaime Rodríguez-Arana. Principio de seguridad jurídica y técnica normativa. 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, n. 4, 2007. 

NEGRI, André del. Controle de constitucionalidade no processo legislativo. Belo 
Horizonte: Fórum, 2003. 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 6. 
ed., São Paulo: RT, 2008 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
comentado. 10. ed., São Paulo: RT, 2007. 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O “contrabando” operado no sistema legislativo, as 
garantias constitucionais, os limites para o legislador e o direito do consumidor. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/ABCdoCDC/92,MI144417,101048-O+ 
contrabando+operado+no+sistema+legislativo+as+garantias>. Acesso em: 04 dez. 2013. 

OBAMA ASSINA lei que impede fechamento de prisão de Guantánamo. O Estado de São 
Paulo, Caderno A, p. 14, 5 jan. 2013. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle dos atos de governo pela jurisdição. São Paulo: RT, 
2004. 

PASQUINO, Pasquale. Sieyès et l’invention de la constitution en France. Paris: Odile 
Jacob, 1998. 

PEREIRA, Ruitemberg Nunes. O princípio do devido processo legal substantivo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. 

PINHEIRO, Hésio Fernandes. Técnica legislativa e as Constituições e leis 
constitucionais do Brasil. Rio de Janeiro, Livraria Jacinto, 1945. 



36 
 

 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 
com a Emenda n. 1, de 1969. 2. ed., São Paulo: RT, 1970. 

PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão n. 460/99, 13 jul. 1999. Disponível 
em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990460.html>. Acesso em: 20 
dez. 2013. 

RAMOS, Elival da Silva. A exigência de proporcionalidade no controle abstrato de normas 
brasileiro. Revista Mestrado em Direito: Direitos Humanos Fundamentais, v. 10, n. 1, 
2010. Disponível em: <http://intranet.unifieo.br/legado/edifieo/index.php/rmd/article/view/ 
423/471>. Acesso em: 26 nov. 2012. 

RAMOS, Elival da Silva. A ação popular como instrumento de participação política. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. 

RAMOS, Elival da Silva. A inconstitucionalidade das leis: vício e sanção. São Paulo: 
Saraiva, 1994. 

RAMOS, Elival da Silva. A proteção dos direitos adquiridos no direito constitucional 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. 

RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial. Parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de 
evolução. São Paulo: Saraiva, 2010 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 18. ed., São Paulo: Saraiva, 1991. 

REZENDE, Renato Monteiro de. O regime diferenciado de contratações públicas: 
comentários à Lei n. 12.462, de 2011, Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/ 
bdsf/item/id/242410>. Acesso em: 12 nov. 2012. 

RIBEIRO, Marc. Limiting Arbitrary Power. Vancouver, Canadá: UBC Press, 2004. 

RIZEK JÚNIOR, Rubens Naman. O processo de consolidação e organização legislativa. 
2009. 354 f., Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2009. 

ROUSSEAU, Dominique. Droit du contentieux constitutionnel. 8. ed., Paris: 
Montchrestien, 2008 



37 
 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social e outros escritos. 15. ed., São Paulo: 
Cultrix, 2005. 

RRAPI, Patricia. La mauvaise qualité de la Loi: vagueness doctrine at the french 
Constitutional Council. Disponível em: <http://works.bepress.com/patricia_rrapi>. Acesso 
em: 06 maio 2013. 

RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino. Lineamenti di giustizia costituzionale. 
Torino: G. Giappichelli, 2009. 

SAMPAIO, Nelson de Souza. O poder de reforma constitucional. Salvador: Livraria 
Progresso, 1954. 

SAMPAIO. Nelson de Souza. O processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 1968. 

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 7.200.746-2. Rel. Franco 
de Godoi, 23ª Câm. Direito Privado, v.u., j. 16 abr. 2008, DJ 9 jun. 2008. 

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 7.073.259-3. 23ª Câm. Direito Privado, 
v.u., j. 20 ago. 2008. 

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 7.142.052-3. Rel. Oseas Davi Viana, 23ª 
Câm. Direito Privado, v.u., j. 20 jun. 2007, DJ 24 set. 2007. 

SCHWABE, Jüngen (Coletânea original). Cinqüenta anos de jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Alemão. Organização e introdução Leonardo Martins. Berlin: 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005. 

SILVA FILHO, Derly Barreto. Controle dos atos parlamentares pelo Poder Judiciário. 
São Paulo: Malheiros, 2003. 

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2009. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2005. 

SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. 2. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2007. 



38 
 

 

SOUZA, Hilda de. Processo legislativo: linhas jurídicas essenciais. Porto Alegre: Sulina, 
1998. 

SPROESSER, Andyara Klopstock. Direito Parlamentar - Processo Legislativo. São 
Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2000. 

STUBBS, William. Germany in the Early Middle Ages. New York: AMS Press, 1908. 

TELLES, Ignacio da Silva. A experiência da democracia liberal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1977. 

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 24. ed., São Paulo: Malheiros, 
2012. 

TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. 2. ed., Minelola: The Foundation 
Press, 1998. 

VALEMBOIS, Anne-Laure. La  constitutionnalisation de l’exigence de sécurité 
juridique en droit français. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A., 
2005, p. 125. 

VATTEL, Emer de. O direito das gentes. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações 
Internacionais; Universidade de Brasília, 2004. 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Poder Judiciário como poder político no Brasil do 
século XXI. Revista do TST, v. 65, n. 1, out./dez. 1999. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/documents/1295387/1334340/01.+O+poder+judiciário+como+pode
r+pol%C3%ADtico+no+Brasil+do+século+XXI>. Acesso em: 24 nov. 2013. 

VIANA, Felipe Benedito. O controle de constitucionalidade finalístico. 2010. 185 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. 

WALDRON, Jeremy. Legilslation and the Rule of Law. Legisprudence. United Kingdom: 
Hart, v. 1, n. 1, 2007, p. 91-124(34), 2007. 

ZAGREBELSKY, Gustavo; MARCENÒ, Valeria. Giustizia costituzionale. Bologna: Il 
Mulino, 2012. 

  



39 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008. 

ALLEN, Carleton Kemp. Law in the Making. Nova Iorque: The Legal Classics Library, 
1992. 

AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Incidente de arguição de 
inconstitucionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

ANDRADE, Auro Soares Moura. Elaboração legislativa. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília: Senado Federal, a. III, número 12, out./nov./dez. de 1966, p. 27-44. 

ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 2004. 

BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Coimbra: Livraria 
Almedina, 1994. 

BARBOSA SOBRINHO, Osório Silva. Comentários à Lei n. 9.868/99: processo do 
controle concentrado de constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 2004. 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: 
Saraiva, 1996. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. São Paulo: 
Celso Bastos, 1997. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Peculiaridades justificantes de uma hermenêutica constitucional. 
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 5, n. 21, p. 40-53, out./dez. 1997. 

BASTOS, Celso Ribeiro; MEYER-PFLUG, Samantha. Desenvolvimento e atualização das 
normas Constitucionais. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 145-164. 

BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Tradução de Renato Aguiar. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2010. 



40 
 

 

BENTHAM, Jeremy. Rationale of judicial evidence, specially applied to English practice. 
Londres: Hunt & Clarke, 1827. Disponível em: <http://books.google.com.br/ 
books?ei=Muy7SpGADZautgfPntXDDQ&ct=result&q=Rationale+of+judicial+evidence:+
especially+applied+to+English+practice,+Volume+1&spell=1&oi=spell>. Acesso em: 05 
jan. 2010. 

BERNARDES, Juliano Taveira. Controle abstrato de constitucionalidade: elementos 
materiais e princípios processuais. São Paulo: Saraiva, 2004. 

BIERRENBACH, Flávio Flores da Cunha. Quem faz as leis. Revista Justitia. São Paulo, 
a. 42, v. 110, jul./set. de 1980 , p. 146-153. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed., São Paulo: Malheiros, 
1997. 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1958. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Democracia e direito. 2. ed., São Paulo: Max 
Limonad, 2000. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São 
Paulo: Max Limonad, 2002. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. 1. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais; 2. ed., Coimbra: Coimbra, 2008. 

CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito 
comparado. 2. ed., Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 1999.  

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 

COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sérgio A. 
Fabris, 1997. 

COSTA, Jorge José da. Técnica legislativa: procedimentos e normas. Rio de Janeiro: 
Destaque, 1994. 



41 
 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. 

DANTAS, Ivo. Constituição e processo. 2. ed., Curitiba: Juruá, 2007. 

DUARTE, David; PINHEIRO, Alexandre Sousa; ROMÃO, Miguel Lopes; DUARTE, 
Tiago. Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos. 
Coimbra: Almedina; Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento, 
2002. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

ELY, John Hart. Democracia e desconfiança: uma teoria do controle judicial de 
constitucionalidade. Tradução Juliana Lemos. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

ENDICOTT, Timothy A. O. Vagueness in law. Oxford, UK: Oxford University Press, 
2000. 

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
5. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional 
contemporâneo. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira. 4. ed., 
São Paulo: Saraiva, 1983. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: 
Saraiva, 1995. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O sistema constitucional e as recentes inovações 
no controle de constitucionalidade (Leis n. 9.868, de 10 de novembro e n. 9.882, de 3 de 
dezembro de 1989). Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 220, p. 1-17, 
abr./jun. 2000. 

FERREIRA, Pinto. Técnica legislativa como arte de redigir leis. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 23, n. 89, jan./mar. de 1986, p. 169-198. 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 5. 
ed., São Paulo: RCS, 2007. 



42 
 

 

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. 
Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 1997. 

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 1991. 

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1974. 

HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 
1995. 

LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo: Martins 
Fontes, 1993. 

LANGROD, Georges. O processo legislativo na Europa ocidental. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1954. 

LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira (Coords.). Ação 
declaratória de constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 1995. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999. 3. ed., São Paulo, 
Saraiva, 2009. 

MATHIEU, Bertrand; VERPEAUX, Michel (sob a direção de). La réforme du travail 
legislatif. Paris: Dalloz, 2006. 

MCLEOD, Ian. Principles of legislative and regulatory drafting. Oregon: Oxford and 
Portland, 2009. 

MELLO FILHO, José Celso de. Aspectos da elaboração legislativa. Revista Justitia. São 
Paulo, a. 42, v. 108, jan./mar. de 1980, p. 58-62. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 



43 
 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e 
políticos. São Paulo: Saraiva, 1990. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no 
Brasil. São Paulo: Celso Bastos, 2000. 

MENDES, Gilmar Ferreira. O Poder Executivo e o Poder Legislativo no controle de 
constitucionalidade. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 20, jul. 1997; 
Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional: v. 5. São Paulo: RT, 2011. 

MEYER-PFLUG, Samanta. Desenvolvimento e atualização das normas constitucionais. In: 
SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 145-164. 

MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra: 
Coimbra, 1996. 

MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. Tradução Cristina Murachco. 
3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais: garantia 
suprema da Constituição. São Paulo: Atlas, 2000. 

MORAIS, Antão de. A má redação de nossas leis: juristas e jurisprudência. In: RT, n. 762, 
abr. 1999. 

NASCIMENTO FILHO, Firly. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade: 
atuação da Mesa da Assembléia Legislativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996. 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal 
comentada e legislação constitucional. São Paulo: RT, 2006. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. 
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

RAMOS, Elival da Silva. O direito de ação como direito político. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coords.). 
Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. 



44 
 

 

ROSA, Edgard Lincoln de Proença. Aspectos da técnica jurídico-legislativa aplicáveis à 
interpretação do regime jurídico das leis complementares à Constituição Federal. Revista 
de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, ano 18, número 70, abr. a jun. de 
1981, p. 97-114. 

ROTHENBURG, Walter Claudius. Argüição de descumprimento de preceito fundamental. 
In: ROTHENBURG, Walter Claudius; TAVARES, André Ramos (Orgs.). Argüição de 
descumprimento de preceito fundamental à luz da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 
2001, p. 198-236. 

ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sergio 
Fabris, 2003. 

SARMENTO, Daniel. Apontamentos sobre a argüição de descumprimento de preceito 
fundamental. In: TAVARES, André Ramos; ROTHENBURG, Walter Claudius (Orgs.). 
Arguição de descumprimento de preceito fundamental: análises à luz da Lei n. 
9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 85-108. 

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: v. 2: as questões clássicas. São 
Paulo: Atlas, 1994. 

SCHMITT, Carl. O guardião da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 

SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1955. 

SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Qu’est-ce que lê Tiers État? 3. ed., Organização Aurélio 
Wander Bastos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. 

SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, v. 798, p. 23-50, 2002. 

SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras. Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais, n. 1, p. 607-630, 2003. 

SOARES, Rosinethe Monteiro. A prática da elaboração legislativa. Revista de 
Informação Legislativa, ano 29, n. 114, abr./jun. 1992, p. 41-58. 

TAVARES, André Ramos. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: 
análise à luz da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001. 

TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. 



45 
 

 

TAVARES, André Ramos. Tratado da arguição de preceito fundamental. São Paulo: 
Saraiva, 2001. 

TAVARES, André Ramos. Tribunal e jurisdição constitucional. São Paulo: Celso 
Bastos, 1998. 

VILHENA, Oscar. Supremo Tribunal Federal: jurisprudência política. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1994. 

WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 


