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INTRODUÇÃO 

As mudanças ocorridas no sistema de ' 
tucionalidade brasileiro a partir de 1988 altera 
relação que havia entre os controles concentra 
pliação do direito de propositura da ação direta 
declaratória de constitucionalidade vieram refo 
centrado em detrimento do difuso. Não obstan 
paço residual expressivo para o controle difuso 
não suscetíveis de exame no controle concenl 
direta de cláusulas constitucionais pelos juíze~ 
pré-constitucional, controvérsia constituciona 
vogadas, controle de constitucionalidade do d 
face da Constituição Federal). É exatamente 
à aplicação do sistema direto de controle de ( 
que tem sido responsável pela repetição de pro 
na definição das decisões sobre importantes c 
tucionais e pelo fenômeno social e jurídico da 
liminares". 

Foi em resposta a esse quadro de incomr 
ideia de desenvolvimento do chamado "incic 
cionalidade". Também foi nesse contexto que 
Professor Celso Bastos, passamos a indagar se, 
de descumprimento de preceito fundamental", 
§ I Q, da CF, não teria o escopo de colmatar 
identificadas no quadro de competências do 
Federal. 

O instituto, sem dúvida, introduziu profun< 
tema brasileiro de controle de constitucional ida 

Em primeiro lugar, porque permite a ante 
sobre controvérsias constitucionais relevantes, ( 
nham a ter um desfecho definitivo após longos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


