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APRESENTAÇÃO

É com renovada satisfação que voltamos a aprestar a Revista 
da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL 
- RSTPR, desta feita em sua Edição de número 12, com eixo central 
dedicado ao direito administrativo e ao direito da integração. Seis anos de 
vigência da presente publicação científica, com suas ininterruptas doze 
edições, merecem não apenas apresentação, senão ainda penhorados 
agradecimentos a todos os colaboradores para a empreitada, a superar 
o primeiro quinquênio com mais de oitocentos artigos científicos 
editados. 

Nesse sentido, cada autor, cada artigo enviado, cada usuário 
ingressado na plataforma em linha da RSTPR, www.revistastpr.com, 
todos são parte integrante deste logro. Apenas no primeiro semestre de 
2018, a página da revista registrou más de quatro mil e trezentos visitas, 
realizadas desde as mais diferentes zonas geográficas, da América do 
Sul, da América Central e da Europa.

O formato físico da RSTPR, chega a mais de novecentos pontos, 
dentre destinos nacionais e internacionais, em constante busca 
de aumentar seu alcance. A par disso, a Secretaria realiza esforços 
logísticos importantes para que a publicação chegue a maior quantidade 
de bibliotecas possíveis, e, por meio delas, sempre a maior número de 
interessados.

Não se pode omitir que os índices internacionais aos quais a 
RSTPR houve por bem conquistar exigem constante e permanente 
aperfeiçoamento, com a observância de normas do mais alto nível, a fim 
de permitir a consolidação do status conquistado. Atualmente a Revista 
é parte de Capes Qualis, Scielo Paraguay, Dialnet, DOAJ, Latindex, 
Crossref, REDIB e WorldCat.

Incumbe ademais fazer especial agradecimento aos generosos e 
competentes autores, aos revisores dedicados e pontuais, aos senhores 
membros do Conselho Editorial, sem olvidar os valiosos integrantes 
da equipe da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão do 
MERCOSUL, cujo trabalho é sine quo non a cada publicação. 

Cumpre, por derradeiro, consignar especial menção de 
agradecimento ao Professor Doutor Javier Parquet Villagra, Árbitro 
Titular do TPR, tanto pelo prólogo da presente edição, quanto pelo 
incondicional apoio que nos proporcionou no presente feito, mercê de 
sua vasta e competente trajetória no âmbito do direito administrativo.
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Em tempo de despedir-me, aproveito a ocasião para reiterar o 
convite à comunidade acadêmica em geral e demais interessados para 
encaminharem artigos, de forma a contribuírem com as vindouras 
edições da RSTPR.

Agosto, 2018.

Juan Emilio Oviedo Cabañas
Secretário do TPR


