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PREFÁCIO 

A intuição. é tida co.mo. o. mais import 
no.scitivo.. Chega primeiro., fulminante, sem q 
pela situação.. É algo. que se apresenta peran 
pro.po.sições verdadeiras, trazendo. aquela cert 
que o. repo.uso. do. no.sso. espírito. na paz e na I 

Po.is bem. Sirvo.-me dessas palavras p 
Macedo. tem a vocação. para o. jurídico. o.U, di 
aguda intuição. para perceber as co.mplexida, 
em que medida a fo.rmação. para to.rnar-se o.f 
leira influiu nesse processo.. Mas, curio.sa coinc 
so.nho.s juvenis esteve muito. viva a vo.ntade ( 
Naval de Angra do.s Reis. Aco.ntece que fa 
Deus faz o.utro. ali e, certamente, este último. 

A chegada de Alberto. no. Pro.grama 
Faculdade de Direito. do. Largo. de São. FI 
tantas o.utras, resultado. de rigo.roso. processo. 
No. início. de sua trajetória, po.rém, seu emp~ 
sabilidade de seus ato.s, a sutileza de suas in 
namento. respeito.so. mantido. co.m co.legas, fuI 
já anunciavam o.S bo.ns ares acadêmico.s que I 

atenção. para seu particularíssimo. modo. de 
reco.nhecimento. de seu talento. e para a co. 
avante o. projeto. co.m que se co.mprometera i 
da, quase instantânea. E o. resultado. aparecI 
qualidade que já se esperava: ITEI - Aspectos 
constitucionais -, livro. que tenho. a satisfaçã< 

O po.nto. de partida, co.mo. o. título. su 
da República, disciplinando. as co.1l'lpetênci 
tributário., sempre de fo.rma rígida e minu 
o.S limites exato.s dentro. do.s quais poderãl 
po.líticas de direito. co.nstitucio.nal interno.. 
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