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MISSÃO E FOCO

A política editorial do BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO INTER-
NACIONAL tem como missão e foco o aperfeiçoamento do estudo do Direito Internacional 
especialmente no aprimoramento da pesquisa acadêmica de alto nível, aberto a todos os pesquisa-
dores vinculados as mais diversas instituições do Brasil e do exterior, consolidado em Três eixos 
temáticos:

• Direito Internacional Público;
• Direito Internacional Privado;
• Direito Internacional Econômico e da integração.

A linha editorial é voltada essencialmente para a veiculação de artigos de alto nível que 
possam dialogar com o que tem sido produzido de mais avançado nas revistas jurídicas de Direito 
Internacional de outros países do mundo, e nesse diapasão, o que se espera é que seja um canal de 
divulgação no exterior das ideias produzidas a partir das reflexões da academia brasileira e instru-
mento de diálogo intelectual entre o global e o local.

CIRCULAÇÃO

Semestral.

OBJETIVOS

O BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO INTERNACIONAL entrou 
em circulação em 1915 e tem por objetivos:

I - Difundir a produção científica, especialmente em matéria de Direito Internacional;
II - Apontar temas inovadores para estudo do Direito Internacional;
III - Discutir as lacunas doutrinárias sobre o estudo do Direito Internacional no Brasil;
IV - Amadurecer a aprofundar o debate sobre questões doutrinárias de Direito Internacional;
V - Estudar a construção jurisprudencial pelos tribunais brasileiros e tribunais internacionais 
em matéria ligado ao Direito Internacional;
VI - Propor um novo pensamento para o estudo e compreensão do Direito Internacional, 
com fundamento nas transformações da sociedade internacional contemporânea;

linha editorial
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VII - Discutir os temas de Direito Internacional que ainda não são pacíficos na jurisprudên-
cia;
VIII - Estudar os mais variados aspectos do entendimento brasileiro sobre o Direito Interna-
cional (Público, Privado e Direito do Comércio, da Integração e Blocos Econômicos);
IX - Debater a legislação contida no ordenamento brasileiro que envolva matéria de Direito 
Internacional;
X - Estimular a necessária integração com outros pesquisadores do Brasil e do exterior;
XI - Publicar trabalhos científicos de reconhecido interesse no campo do Direito Interna-
cional.

INEDITISMO E EXCLUSIVIDADE
 

Os artigos submetidos a publicação devem ser inéditos e não devem estar sob consideração por 
outro periódico. Os trabalhos enviados para avaliação devem ser originais nos idiomas português, 
inglês, espanhol ou, francês, que se enquadrem nas seguintes categorias:

a) Artigos Originais: destina-se a divulgação de resultados de pesquisa original inédita de 
natureza empírica, experimental ou conceitual;
b) Artigo de Revisão: destina-se a avaliações críticas e ordenadas da literatura sobre um de-
terminado tema. Os artigos desta categoria são geralmente encomendados pelos editores, a 
autores com comprovada experiência no assunto. Revisões não encomendadas são também 
aceitas, desde que expresse experiência do(s) autor(es) na área e não apenas revisão da litera-
tura;
c) Resenhas: textos que possibilitem a leitura crítica e a difusão de obras de destaque lançadas 
recentemente no mercado editorial;
d) Traduções: textos que permitam a difusão em língua portuguesa de produção bibliográ-
fica originalmente escrita em outras línguas e que apresentem grande relevância científica;
e) Ensaios: textos em que os autores apresentem sua contribuição original à reflexão teórica 
acerca dos temas mais relevantes na área de atuação da revista;
f) pareceres;
g) decisões jurisprudenciais e jurisprudência comentada;
h) jurisprudência internacional comentada.

SUBMISSÃO

Os trabalhos devem ser enviados exclusivamente por correio eletrônico para o endereço 
boletim@direitointernacional.org. Os arquivos devem gravados no formato DOC (Documento 
do Microsoft Word). Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha na qual se fará constar 
impreterivelmente: título do trabalho, nome do autor (ou autores), qualificação (situação acadê-
mica, títulos e a principal atividade exercida), endereço completo para correspondência, telefone, 
fax, e-mail, relação da produção intelectual anterior, declaração de ineditismo (a autorização de 
publicação será solicitada posteriormente em caso de aprovação do artigo) e categoria temática e 
forma escolhidas.

Não há um número de predeterminado de páginas para os textos. Esse número deve ser ade-
quado ao assunto tratado. Porém, para publicação neste periódico, os trabalhos deverão ter um mí-
nimo de 15 (quinze) laudas. Os parágrafos devem ser alinhados à esquerda. Não devem ser usados 
recuos, deslocamentos, nem espaçamentos antes ou depois. Não se deve utilizar o tabulador <TAB> 
para determinar os parágrafos: o próprio <ENTER> já o determina. Como fonte, usar Times New 
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Roman, corpo 12. Os parágrafos devem ter entrelinha 1,5; as margens superior e inferior 2,0 cm e as 
laterais 3,0 cm. Para as notas de rodapé, usar corpo 10, sem espaço entre linhas. Não utilizar notas 
de fim. O tamanho do papel deve ser A4.

É necessária a indicação de autoria no trabalho que deve estar alinhada à direita, fonte 12, 
com asterisco, indicando breve curriculum em nota de rodapé.

Observação do padrão para envio do curriculum do autor: iniciar com a titulação acadêmica 
(da última para a primeira); caso exerça o magistério, inserir os dados pertinentes, logo após a 
titulação; em seguida completar as informações adicionais (associações ou outras instituições de 
que seja integrante) – máximo de 3 (três); finalizar com a função ou profissão exercida (que não 
seja na área acadêmica). Exemplo: Pós-doutor em Direito Internacional pela Universidade de São 
Paulo (Itália). Doutor em Direito Internacional pela PUCSP. Mestrado em Direito Internacional 
pela PUC-SP. Professor Titular em Direito Internacional pela USP e PUC-SP. Membro da SBDI e 
da ABDI. Árbitro da OMC. Advogado.

Os trabalhos deverão conter Título e um Resumo (10 linhas no máximo) nos idiomas por-
tuguês e inglês. No trabalho deverá constar a data em que foi escrito. Deverão ser destacadas as 
Palavras-Chave limitadas ao número de 5 (cinco) nos idiomas português e em inglês (palavras ou 
expressões que expressem as ideias centrais do texto), as quais possam facilitar posterior pesquisa 
ao trabalho.

As citações ao longo do texto devem ser feitas no formato (AUTOR, ano, p.), sendo que a 
indicação completa deve constar nas referências bibliográficas ao final do trabalho. As referências 
bibliográficas deverão conter: sobrenome do autor em letras maiúsculas; nome do autor com a 
primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas; título da obra em itálico; número da edição 
(a partir da segunda); local; editora (não usar a palavra editora); ano da publicação; número do 
volume (arábico), tomo (romano) ou série, quando for o caso. Exemplo: SILVEIRA, Pedro. Direito 
internacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2005, vol. 4, t. IV. 

AVALIAÇÃO

O processo de avaliação de artigos submetidos à publicação no Boletim consiste em duas 
etapas: Na primeira fase se examina a adequação do trabalho à linha editorial e aos pré requisitos 
da linha editorial do Boletim trabalho que é feito por dois revisores para seus pareceres. Todos os 
trabalhos serão remetidos, direta e indistintamente, aos revisores previamente selecionados e que 
não sejam Conselheiros deste periódico (neste processo, o anonimato dos autores e dos revisores 
é garantido), mas que possuam reconhecida produção científica na área específica em questão. O 
rigoroso processo de avaliação e revisão adotado por este periódico é o double-blind peer review. 
Caso haja discrepância superior a 3 (três pontos) (avaliação de zero a dez) ocorrerá uma terceira 
avaliação. Os avaliadores são professores de importantes instituições brasileiras, com formação e 
publicação de destaque na área. A avaliação dos trabalhos implica na realização de comentários e 
no oferecimento de sugestões.

DIREITOS AUTORAIS 

Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução passam a 
ser de propriedade da Sociedade Brasileira de Direito Internacional – SBDI. É permitida a citação 
parcial de artigos publicados, sem autorização previa, desde que seja identificada a fonte. A repro-
dução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, solicitamos consultar o Conselho editorial 
(boletim@direitointernacional.org).
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editorial

Com muita alegria e júbilo, recoloco em circulação o histórico e tradicional Boletim da Socie-
dade Brasileira de Direito Internacional, que foi veiculado pela primeira vez em 1915, sob a direção 
e presidência de Amaro Cavalcanti, sendo, por isso, a revista jurídica mais antiga do Brasil e tradicio-
nalmente mais importante. 

O Boletim sempre representou a forma de pensar da Academia Brasileira de Direito Internacio-
nal, publicando textos dos mais eminentes internacionalistas do Brasil e do mundo, e é reconhecido, 
por isso, como o expediente de ideias jusinternacionalistas de vanguarda, de pensamento brasileiro 
mais avançado em matéria de Direito Internacional.

Recolocá-lo em circulação foi um trabalho árduo e de muita responsabilidade. Primeiro porque 
grandes nomes do mundo jurídico e da diplomacia me antecederam na direção desta importante revis-
ta, como Antônio Augusto Cançado Trindade, J. R. Franco da Fonseca, Paulus da Silva Castro  e G. E. 
do Nascimento e Silva; segundo porque me foi recomendado que buscasse publicar uma revista dentro 
dos mais altos padrões de publicação, de acordo com o critério SciELO Brasil e QUALIS da CAPES. 
Isso demandou a formação de um Conselho Editorial de primeira grandeza, pesquisa, estudo dos cri-
térios e análise de todos os volumes anteriormente publicados, bem como inovadora implantação de 
sistema de avaliação eletrônica dos artigos por sistema double-blind peer review. 

A academia finalmente tem aqui novamente o seu principal veículo de circulação de ideias e 
teses. Já neste primeiro volume, são publicados artigos de importantes professores, entre eles o me-
morável Héctor Gross Espiell; coletânea de jurisprudência dos Tribunais brasileiros, coordenada pela 
professora Carmem Tibúrcio; análise de jurisprudência de tribunais internacionais realizada pelo 
NETI – Núcleo de pesquisa em tribunais internacionais da USP; e resenhas que analisam importantes 
obras lançadas no mercado editorial brasileiro.

O desafio é editar uma revista semestral que circule doravante ininterruptamente, que continue 
expressando importantes ideias direcionadas para universidades brasileiras e estrangeiras, e que, a 
partir do seu aperfeiçoamento, no momento oportuno, receba a mais alta qualificação de uma revista 
jurídica produzida no país, mérito que historicamente lhe pertence.

Vida Longa ao Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional! 

Boa leitura a todos!

Agosto-dezembro de 2013.

Wagner Menezes
Diretor – Editor-chefe
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