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Aceitei o convite para escrever este prefácio 
gitimidade do Direito e do Poder Judiciário: l' 
cionalismo ou Poder Constituinte Permanente?" 
Monteiro Mariano, e por boas razões. Procura 
convencer o leitor a seguir para além deste prefáf 
próximas páginas é que residem as boas surpresas 
Atrevo-me a discorrer brevemente sobre essas. AI 
de deixar registrado que conheço a Autora de 10J 

e tenho acompanhado sua trajetória acadêmica, se 
aluna do Programa de Pós-Graduação da FacuJdac 
da Universidade Federal do Ceará; seja no tambél 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade c 
No primeiro, concluiu ela seu mestrado em direi! 
do sua dissertação sobre controle da constitucio 
instigante território do direito tributário. No segu 
ela o grau de doutora em direito. Da mesma forr 
nhei a carreira docente de Cynara Mariano, semI 
pelo compromisso com a reflexão científica séria e 
investigação dos objetos de suas pesquisas e publi 
tanto, não incorro em generosidade alguma qual 
os pontos positivos desta obra, reconhecendo ql 
teórico da Autora foi plenamente recompensado. 

A obra se divide em seis capítulos a enfrenta 
sempre recorrente do constitucionalismo nacíona 
que não se trata somente de problema a desafiar: 
jurídica brasileira: significa um ponto controverso 
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