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existentes na atual idade - Seção 
teórico-prático da realidade: 
Considerações concl usivas
processua I e das ações cor 
referentes a processos Sun<;p('ãol 

I Seção I. Introdução 

1. Nota introdutória 

Ao ensejo da promulgação 
cumprimos o dever I de publicar as 
encontram o seu vértice.2 

2. As ações constitucionais são 

Partimos da constatação de 
com as alterações subsequentes, 
formada pela ação de 
atos e pela arguição de descumDrint 

1. Todos têm o dever de depor e 
cientes de que a nossa par6quia tem 
de interpretar, como, aliás, o de 
que exige daqueles que nele tomam 
a repetição sem vida de uma rotina 
direito deve ser estável, não pode, 

2. Com as alterações posteriores, decorrei 
de nova legislaçãO, introduzimos 
tanto quanto possível, assinalar as 

MANDADO DE 30 
e outras Ações Constitucionais Típicas 
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