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APRESENTAÇÃO

Aos inícios deste comemorativo 2016, em que celebra-se o 25° 
aniversário da assinatura do Tratado de Assunção que deu origem 
ao Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, tomei posse do cargo de 
Secretário do Tribunal Permanente de Revisão recebendo também, o 
reto de ser Editor Chefe da Revista da Secretaria do Tribunal. 

 Este desafio cobra uma verdadeira importância, ao converter-se 
a publicação numa ferramenta de difusão do direito internacional; além 
de se consolidar como ponte invisível, mas concreta, entre a academia e 
a Secretaria do Tribunal. Deste modo, a RSTPR, cumpre seu quarto ano 
de vigência como ferramenta de integração, sendo a única publicação 
de seu tipo no MERCOSUL, com certificações em índices de revistas 
internacionais1.

Permito-me fazer uma especial menção ao Dr. Raphael Carvalho 
de Vasconcelos – anterior Secretário do Tribunal – quem logrou 
concretizar o projeto da revista, e que se destacou como o primeiro 
Editor Chefe da mesma. Sem dúvida, continuar a labor iniciada pelo 
Dr. Carvalho de Vasconcelos é uma grande honra e um legado de 
responsabilidade com a publicação.

É meritório fazer alusão ao apoio e as orientações acadêmicas 
brindadas pelo Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano, Árbitro Titular pela 
República do Paraguai; que com sua guia e vasta experiência, ajudou 
grandemente a consolidar esta edição.

Este sétimo número da RSTPR, está dedicado ao Direito 
Internacional Privado. Como Secretário do Tribunal, faço 
agradecimentos a cada um dos autores que contribuíram com seus 
artigos para esta edição, e por cuja deferência a Secretaria do TPR se 
sente honrada. Não menos importante é agradecer à equipe do trabalho 
da RSTPR, suporte institucional para cada número.

Dar continuidade à revista é dar continuidade e manter latente 
o direito internacional no MERCOSUL. Continuar promovendo seu 
crescimento, uma prioridade desta gestão.

1 CrossRef, Latindex, SciELO, CAPES QUALIS Categoria B1, DOAJ, REDIB.
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