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APRESENTAÇÃO
Nesta data especial comemorativa dos 15 anos de instalação da
TPR na República do Paraguai, apresentamos a edição número 14,
que analisa os tópicos sobre a instalação do Tribunal em Assunção e
um cronograma, que aborda aspectos institucionais e jurídicos, a
Resolução de disputas e outras questões sobre o direito internacional
que, esperamos, contribuam para o desenvolvimento da integração na
região.
Há sete anos, a Revista da Secretaria do Tribunal Permanente
de Revisão, RSTPR, constitui-se em um espaço acadêmico para a
disseminação do direito no MERCOSUL e a integração regional que,
graças à sua versão eletrônica, é acessível a pesquisadores de todo o
mundo. A este respeito, vale a pena mencionar que o site recebeu mais
de 32.000 visitas.
Tópicos dos mais diversos têm sido discutidos em suas páginas,
devido à colaboração de autores que compartilham seus conhecimentos
com os leitores, em um espaço livre e aberto como o RSTPR. Nesta
jornada, a revista tornou-se uma ferramenta de trabalho e estudo, além
de fonte de conhecimento para pesquisadores, professores, estudantes e
cidadãos em geral.
Da mesma forma, durante esses 7 anos, sempre se procurou e se
procura manter uma proporcionalidade em termos de nacionalidades
dos autores que contribuíram e contribuem nos diferentes números,
tendo recebido trabalhos, não apenas de acadêmicos dos países do
MERCOSUL, mas também de outras nacionalidades. O número
de colaborações de autores soma um total de 192, a distribuição por
nacionalidades 24 e o número de trabalhos publicados 205.
Sempre apostando na qualidade, o RSTPR passou por várias
avaliações externas internacionais, atingindo os padrões exigidos em
termos de publicação científica, certificando índices em periódicos
como: Latindex, DOAJ, REDIB, Dialnet, Scielo Paraguai, Qualis,
garantindo rigor científico que deveria ter uma publicação como a
revista.
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Agradecemos aos autores, avaliadores e membros do Conselho
Editorial, que sempre nos deram e compartilharam seus conhecimentos
conosco.
Por fim, minha gratidão à equipe de trabalho do ST que com
profissionalismo desenvolve suas atividades para que a cada semestre a
instituição apresente uma nova edição da revista ao público.
A todos, muito obrigado.
Agosto, 2019.

Juan Emilio Oviedo Cabañas
Secretario del TPR
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