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BREVE 

U m texto nunca está tenninado. Por mais qu 
de o autor, qua lquer releitura mais paciente tcrr 
de fundo, alterações de 'stilo ou acrescentam 
O presente livro segue esta linha. Ele reúne vári 
em tomo da re lação entre Direito, Constituição c 
acessíveis para o leitor a formação e a estrutUJ 
eiona!. Alguns foram já publicados em revistas, 
col tivas ; outros ainda não saíram das suas gave 
e anexo). Mas todos foram amplamente revisado 
sente publicação. Mesmo os textos inéditos fora 
em alguns dos seus aspectos. Afinal, era necess; 
e aparar arestas que pudessem afetar a unidade c: 
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