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Uma nova visão do Direito Constitucional brasileiro se tornou imperiosa em tempos de
crises e incertezas. Diante da noção de que constituição e democracia são indissociáveis, o
professor Frederico Barbosa Gomes promove uma análise crítica da argüição de
descumprimento de preceito fundamental, com base no Paradigma do Estado Democrático
de Direito e inspirado pela Teoria Discursiva de Jürgen Habermas. Oriundo da academia
mineira do constitucionalismo da PUC Minas, o autor promove uma interlocução com a
filosofia política, com a ciência política e com a hermenêutica jurídica, trançando um
panorama que introduz as bases de uma nova compreensão do Controle de Constitucionalidade das Leis. Sua obra é dotada de um vasto conteúdo teorético que permite ao
leitor ter uma nova visão do fenômeno jurídico, com uma surpreendente profundidade,
sem perder de vista uma dogmática reinventada, ao analisar os aspectos procedimentais e
do procedimento da ADPF segundo a previsão da Lei nº 9.882/99. Com rigor científico,
mas com uma profunda sensibilidade, o autor traduz a complexidade do tema para uma
linguagem acessível aos alunos de graduação e pós-graduação. Argüição de Descumprimento
de Preceito Fundamental: uma visão crítica, uma obra inovadora, nos mostra dentro do contexto
de um pensamento pós-positivista como buscar as condições para a construção de uma
ordem jurídica legítima e democrática, sem que se tenha que renunciar às idéias de
segurança e certeza jurídicas.
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