
Jurisdição 
ConstituCional demoCrátiCa

2ª edição

revista e ampliada

atualizada pela emenda ConstituCional n. 45/2004 
e pelas leis n. 11.417/2006 e 12.063/2009





Jurisdição 
ConstituCional demoCrátiCa

2ª edição

revista e ampliada

atualizada pela emenda ConstituCional n. 45/2004 
e pelas leis n. 11.417/2006 e 12.063/2009

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Mestre em Direito Econômico e Doutor em Direito Constitucional pela UFMG

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais

Vice-Presidente do Instituto Mineiro de Direito Constitucional
Membro do Instituto de Hermenêutica Jurídica/MG

Procurador da República em Minas Gerais

Belo Horizonte
2014



  Cruz, Álvaro Ricardo de Souza
 C957 Jurisdição constitucional democrática:  atualizada pela  Emenda Constitucional 
  n. 45/2004 e pelas Leis n. 11.417/2006 e 12.063/2009 / Álvaro Ricardo 
  de Souza  Cruz. – 2. ed. rev. e ampl. – Belo  Horizonte: Arraes Editores, 2014.
  
  594p.

  ISBN: 978-85-8238-062-8

  1. Direito constitucional – Brasil. I. Título.

   CDD: 341.20981
   CDU: 342(81)

Belo Horizonte
2014

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB/6-1047

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2014.

Coordenação Editorial: 
Produção Editorial e Capa: 

Revisão:  

Fabiana Carvalho
Danilo Jorge da Silva
Alexandre Bomfim e Fabiana Carvalho

Rua Pernambuco, 1408, Loja 03 – Savassi 
Belo Horizonte/MG - CEP 30130-151

Tel: (31) 3031-2330

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Carlos Augusto Canedo G. da Silva
Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Jamile Bergamaschine Mata Diz

Jean Carlos Fernandes
Jorge Bacelar Gouveia – Portugal

Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Roberto Correia da Silva
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire



V

À minha mulher Anamaria, 
companheira, amiga e confidente. 
Aos meus filhos Victor e Gabriel, 
que tudo representam para mim.



VI

Aos amigos 
Maria de Lourdes, Emílio, Flávia, Thereza, Carolina, 
Érica, Michelle, Polyana, Gisela e Gérson, 
pela colaboração na pesquisa e pelas sugestões 
para o aperfeiçoamento do trabalho. 

Ao amigo e orientador 
José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, 
pelo apoio e suporte. 

Aos meus irmãos Lúcio, Sávio e Luciana, 
companheiros de esperanças, aventuras e desilusões, mas, 
sobretudo, das lembranças daquilo que se passou. 

Mas, 
meus agradecimentos especiais vão para Deus, 
por permitir que meus pais Lúcio e Natalina 
vivessem para compartilhar este momento.



VII

lista de siglas e abreviaturas

ADC  Ação Declaratória de Constitucionalidade 
ADCT  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
ADI  Ação Direta de Inconstitucionalidade Comissiva 
ADPF  Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AGRRCL Agravo de Instrumento em Reclamação 
AI  Ato Institucional 
AI-I  Ato Institucional n. 01 
AI-II  Ato Institucional n. 02 
AI-III  Ato Institucional n. 03 
AI-IV  Ato Institucional n. 04 
AI-V  Ato Institucional n. 05 
AI-VI  Ato Institucional n. 06 
ARN  Aliança Renovadora Nacional 
BverfGE  Tribunal Federal Alemão 
CF  Constituição Federal 
CGT  Central Geral de Trabalhadores 
CIP   Conselho Interministerial de Preços 
CLS  Critical Legal Studies Movement 
CNPq  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
  Tecnológico 
CUT  Central Única de Trabalhadores 
DF  Distrito Federal 
DJ  Diário da Justiça 



VIII

DJU  Diário da Justiça da União 
FGTS  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
IPMF  Imposto sobre Movimentação Financeira 
IPTU  Imposto Predial e Territorial Urbano 
JT  Justiça do Trabalho 
LOTC  Lei de Organização do Tribunal Constitucional Português 
LOTC   Lei de Organização do Tribunal Constitucional Espanhol 
MI  Mandado de Injunção 
MP  Medida Provisória
MSQO  Mandado de Segurança - Questão de Ordem 
OAB  Ordem dos Advogados do Brasil 
PGR  Procurador-Geral da República 
RclQO  Reclamação - Questão de Ordem 
RE  Recurso Extraordinário 
Rel.  Relator 
SFH  Sistema Financeiro de Habitação 
STF  Supremo Tribunal Federal 
STJ  Superior Tribunal de Justiça 
SUMOC Superintendência da Moeda e do Crédito 
SUNAB Superintendência Nacional de Abastecimento 
TFP   Tradição, Família e Propriedade
UNE   União Nacional dos Estudantes



IX

nota da 2ª edição

Caro(a) Leitor(a):

Volto ao tema da Jurisdição Constitucional dez anos depois. Essencial-
mente, procurei não alterar os pressupostos centrais do trabalho. Nesse sen-
tido, muito pouco se encontrará debates atuais sobre overide, capacidades 
institucionais e questões sobre a temática da última palavra. Espero em um 
futuro breve mencioná-los, mas nossas dificuldades pessoais impediram uma 
abordagem de mais qualidade.

Por conseguinte, optamos por uma atualização dogmática, trazendo a 
baila considerações sobre as legislações posteriores à Emenda Constitucional 
n. 45/2004. A obra traz também diversas decisões tomadas pelo STF sobre 
questões que na primeira edição se restringiam à jurisprudência estrangeira.

Espero que gostem!

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
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prefáCio

O livro Jurisdição constitucional democrática, de Álvaro Ricardo de Souza 
Cruz, é um dos mais importantes lançamentos do Direito Constitucional 
brasileiro nos últimos anos. 

A jurisdição constitucional brasileira passou, nos últimos anos, por 
transformações profundas. I 

A promulgação da Constituição de 1988 foi o primeiro fator de grande 
impacto sobre o tema. Houve uma importante reformulação do papel do 
Supremo Tribunal Federal, principalmente em decorrência da ampliação dos 
legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. 

Tal transformação possibilita que diversos setores da sociedade busquem 
a preservação da Constituição através do acesso direto ao Supremo Tribunal 
Federal. Possibilita também que novas autoridades públicas acionem aquela 
Corte com o mesmo propósito.  .’ 

Ocorre que as leituras possíveis das normas constitucionais são múlti-
plas e as visões que os diversos atores do controle abstrato buscam afirmar 
não são coincidentes. Daí a importância da reflexão jurídica acerca da juris-
dição constitucional. 

O fortalecimento do controle abstrato de normas se intensificou após 
a promulgação da Emenda Constitucional n. 3. A introdução da ação decla-
ratória de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito 
fundamental tornou o papel do Supremo Tribunal Federal ainda mais rele-
vante e a busca de afirmação do sentido da Constituição brasileira uma tarefa 
ainda mais complexa.

Em tal contexto, assistimos basicamente ao confronto entre duas vi-
sões: uma primeira visão busca fortalecer o controle abstrato como centro da 
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jurisdição constitucional brasileira. Uma das preocupações centrais dos defen-
sores de tal visão é a necessidade crescente de solucionar, a partir do sistema 
jurídico, uma diversidade de problemas constitucionais que têm consequências 
em massa. O controle abstrato – e os limites que ele pode impor a uma jurisdi-
ção constitucional difusa – é visto como um caminho para consolidar a atua-
ção do Poder Judiciário no sentido da afirmação das normas constitucionais.

Essa visão é expressa por diversos autores e também por Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, preocupados com o déficit de legitimação que a 
Corte e o Poder Judiciário como um todo têm sofrido. 

De outro lado, há os que veem o controle abstrato de normas e seu papel 
na jurisdição constitucional brasileira como um fenômeno que não pode ser 
analisado a partir de uma perspectiva massificadora, que reduz as potencia-
lidades de uma sociedade complexa e plural. O controle abstrato pode, sem 
dúvida, oferecer uma grande contribuição para a jurisdição constitucional 
brasileira. Não pode, entretanto, pretender engessar os debates em torno da 
Constituição, através dos múltiplos atores que por ela são afetados. 

Uma visão não massificadora da jurisdição constitucional, em uma so-
ciedade que busca e valoriza o pluralismo, é o melhor modo de afirmar a 
força e o sentido da Constituição. 

O controle abstrato deve, nessa visão, exercer um papel complementar, 
sem reduzir a formulação de diversos discursos em torno da Constituição. 

Algumas experiências constitucionais contemporâneas comprovam exa-
tamente a força que uma visão não massificadora da jurisdição constitucio-
nal, através do incentivo ao pluralismo e à construção de diversas teorias 
constitucionais, pode possuir. 

A experiência norte-americana é uma das mais significativas. E a força 
da Constituição americana está exatamente em comportar diferentes leituras. 

Não estamos falando aqui apenas do aspecto simbólico que o texto norte-
-americano possui, pois muitos constitucionalistas daquele país buscam superar 
essa perspectiva limitadora e olham a Constituição como um texto a ser inter-
pretado por diferentes atores, em diferentes contextos, com diferentes interesses. 

Esta última visão, assumindo inclusive os riscos que ela comporta e que 
são inerentes à busca de uma democracia radical, é a de Álvaro Ricardo de 
Souza Cruz, expressa até mesmo no título de sua obra: Jurisdição constitucio-
nal democrática. O autor analisa a evolução da jurisdição constitucional no 
Brasil desde seus primórdios, conferindo maior atenção às mudanças ocorri-
das ao longo da década de 1990. 

A partir de um grande número de autores e de diversas decisões do Su-
premo Tribunal Federal, o autor consegue demonstrar a inadequação de uma 
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leitura reducionista da jurisdição constitucional no Estado Democrático de 
Direito, levando em conta inclusive algumas incongruências identificáveis 
nos próprios julgados do Pretório Excelso. 

Ao desenvolver o trabalho dessa forma, Álvaro Ricardo Souza Cruz traz 
duas importantes contribuições. 

Permite uma profunda reflexão no plano da Teoria da Constituição, 
acerca dos fundamentos da jurisdição constitucional. Afirma como marco 
teórico a teoria discursiva do direito, utilizando os mais importantes autores 
contemporâneos.

Uma segunda contribuição importante diz respeito a uma análise crítica 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e consolida essa atividade 
como uma das mais relevantes na sua produção intelectual. Temos no Brasil 
reflexões críticas muito escassas acerca da jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, em que pese sua importância cada vez maior na jurisdição 
constitucional de nosso País. 

Para cumprir a tarefa a que se propôs, o autor analisa os primórdios da 
jurisdição constitucional no mundo e em particular no Brasil, para então ana-
lisar a jurisdição constitucional de filiação positivista. Uma importante análise 
do normativismo kelseniano tem lugar nesse momento da obra, que segue sua 
trajetória analisando o comunitarismo e, por fim, o modelo procedimentalista/
discursivo de jurisdição constitucional, que é, como demonstra o autor, o que 
melhor cumpre os propósitos democráticos da jurisdição constitucional. 

Após analisar a história do Supremo Tribunal Federal no exercício da 
jurisdição constitucional, Álvaro Ricardo de Souza Cruz contempla as inova-
ções trazidas pelas Leis n. 9.756/98, 9.868/99 e 9.882/99 na década de 1990. 

A trajetória é trilhada com maestria, comprovando que o autor é um ju-
rista que, após vários anos de exercício da função de Procurador da República 
e de magistério jurídico, alcança o momento de sua maturidade intelectual, 
que lhe permitirá promover reflexões capitais para o aperfeiçoamento da ju-
risdição constitucional no Brasil. 

Tive o grato privilégio de orientar a tese de doutorado de Álvaro Ricardo 
de Souza Cruz. Nossas discussões resultaram em profícuo aprendizado recí-
proco. Além da amizade, tenho hoje a alegria de poder debater com um autor 
que muito tem a oferecer para a afirmação de uma jurisdição constitucional 
democrática em nosso País. 

JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO JÚNIOR
Professor dos cursos de graduação e  

pós-graduação da UFMG e da PUC Minas.


