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FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves*. Aspectos do
Direito Constitucional Contemporâneo. 2. ed. São Paulo,
SP: Saraiva, 2008. 315 p.
O livro que nos apresenta o ilustre professor mencionado: Aspectos do Direito
Constitucional Contemporâneo em sua segunda edição, neste final de ano de 2008,
é a demonstração da importância do estudo do Direito Constitucional visando a dirimir
os intrincados problemas dessa área do direito, cuja produção científica ainda deixa a
desejar, nessa imprescindível área do direito.
O Autor, sempre preocupado com as constantes transformações ocorridas no
âmbito da legislação constitucional, e procurando auxiliar os operadores e estudiosos
do direito em face delas, procurou, de forma didática, e com profunda reflexão,
reelaborar a primeira edição desta obra, dando a ela uma notável dimensão de
modernidade, apresentando a mais atualizada doutrina, jurisprudência e leitura indicada
que se possa encontrar nos compêndios de Direito Constitucional do país.
A obra Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo, além de estar
atualizadíssima, recebeu o acréscimo de mais um capitulo, sobre os aspectos do
controle jurisdicional da atividade política. Caracteriza-se ainda por sua simplicidade,
clareza e objetividade, porém, sobretudo, pela linguagem crítica, espontânea, profunda
e criativa. Ela corresponde a um instrumento teórico necessário e indispensável ao
conhecimento do direito constitucional atual.
Trata-se de obra com especificidade própria, com a finalidade de propiciar
apreensão direta e funcional das mais relevantes questões doutrinárias e
jurisprudenciais versando sobre as questões de direito constitucional tratadas no
texto, no mundo da modernidade naquela temática.
Enfim, é inconteste o valor da obra, quer para os operadores do direito, quer para
a comunidade acadêmica, dada a clareza, objetividade e didática com que a matéria
tratada é desenvolvida pelo autor.
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