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Editorial
A Revista Publicum chega a seu quinto número repleta de novidades. A partir de agora,
contaremos com duas novas seções especiais. São elas a Sala de Professores e o
Observatório de Direito Público.
A Sala de Professores é um espaço para entrevistas com professores de renome no
cenário jurídico brasileiro e internacional. Nessas entrevistas buscaremos aprender mais
sobre os professores que gostamos de ler, entender melhor suas ideias, suas escolhas
profissionais, pedir dicas de livros que todo estudante deveria ler, perquirir sobre a
importância do direito no dia a dia... Em última análise, buscaremos aqui apresentar as
perguntas jovens acadêmicos gostariam de formular.
A inauguração da Sala terá o Professor Ingo Wolfgang Sarlet como convidado, um
dos autores mais respeitados e lidos da nossa geração. Agradecemos a gentileza da
disponibilidade e reforçamos a honra que é tê-lo como referência.
O Observatório de Direito Público também será uma nova seção. Seu propósito é
funcionar como um espaço editorial para divulgação de julgamentos, livros e quaisquer
novidades no campo das áreas temáticas da revista.
Nosso primeiro conteúdo é a divulgação do Projeto “Casoteca da América Latina”,
desenvolvido pelas Professores Patrícia Perrone e Alessia Barroso Campos no âmbito do
Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). São
apresentados e comentados os principais aspectos de caso de relevo da jurisdição
constitucional da Colômbia e do Equador. Também agradecemos profundamente a
generosidade das Professoras que confiaram na Revista Publicum como meio de divulgação
desse trabalho rico e importante.
Além das novidades que apresentamos para a comunidade acadêmica, também
temos que manifestar nosso apreço por todos os autores que submeteram artigos para a
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Revista. A qualidade dos textos é notável e os temas que são trazidos para discussão
ocupam a pauta mais atual no mundo acadêmico.
Desejamos uma excelente leitura!
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