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Há alguns anos, quando nos propusemos, 
junto com a Editora Fórum, a dar continuidade e sedi-
mentação à nossa Revista, vivíamos, segundo a� r-
mamos, um misto de excitação e esperança.

Com efeito, a A&C – Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional, criada com o claro 
objetivo de divulgar o Direito Administrativo e o 
Direito Constitucional, além de propiciar o surgimento 
de novos talentos, jamais se olvidou de seu com  pro-
misso com a seriedade e a excelência.

Repensando os institutos jurídicos já exis-
tentes e procurando dirimir as controvérsias em 
torno daqueles que vão sendo paula tinamente 
criados, procuramos instigar os ingentes estudos 
da doutrina especializada e, sobretudo, analisar os 
pronunciamentos do Poder Judiciário, mediante a 
seleção de artigos jurídicos, lavrados por juristas do 
mais elevado conceito, sobre temas que possam gerar 
perplexidade.

Rea� rmamos a con� ança de transformação, 
sempre para melhor, do nosso Brasil. O amplo 
acesso à jurisdição, a defesa dos direitos e garantias 
fundamentais, a pro� ssionalização da função pública, 
o direito a uma boa administração são ingredientes 
indis pensáveis à valorização da pessoa humana e 
sua dignidade. Esses e outros temas de indiscutível 
importância haverão de estar sempre em nossa pauta 
de publicações.
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