EDITORIAL

Ao editar o número 93 da Revista da SBDA é
prazeroso ato destacar que o lançamento deste número
está associado à comemoração do 60o aniversário da instituição, que tantos proveitos têm carreado para a ciência
jurídica no Brasil. Cabe também destacar que a edição do
primeiro número da Revista data de 1951, isto é, ela já está
tão vetusta quanto sua Editora, e prossegue sendo a única
no gênero em todo o hemisfério sul a produzir a divulgação dos conceitos, controvérsias, conexões, jurisprudência e evoluções tanto do direito aeronáutico como do direito espacial.
A crônica apresentada como artigo inicial deste número vem em boa hora realizar síntese do que a SBDA
representa no domínio jurídico, científico e de fonte de
irradiação de conhecimentos no contexto brasileiro, regional e internacional. O valor e influência da SBDA podem
ser aquilatado no segundo artigo onde o Presidente dá conta
de participação como conferencista no III Seminário Internacional da WALA (Associação Mundial de Juristas de
Direito Aeroportuário), realizado em Lisboa, reproduzindo
suas considerações sobre o estudo comparado do direito
aeronáutico e o direito ambiental no Brasil.
Matéria de cunho histórico é outra crônica sobre a
preparação, os bastidores e a adoção da Convenção de
Montreal de 1999, denominação resumida consagrada pelo
mercado da Convenção para a Unificação de Certas Re-
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gras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, denominação na contramão da prática atual de comunicação
pelo emprego de siglas e abreviaturas. Esse mesmo assunto será também abordado em outros artigos do presente número.
Como é usual, o trato de aspectos do direito do
espaço faz-se presente com artigos onde a cooperação internacional tem posição central. Entretanto, para o leitor
acostumado ao sistemático bloqueio norte-americano ao
debate sobre a evolução e atualização do ordenamento jurídico do cosmos, não deixa de ser auspiciosa a novidade
de tendências reversas daquele país.
Por fim, não menos interessante, é notar que como
espécie nobre de homenagem via cultura jurídica, à Casa
Mater, por seus 60 anos completados, dos nove artigos
apresentados nesta edição, seis deles são de autores ocupando posição na Diretoria ou no Conselho da Instituição.

NOTA PARA ATENÇÃO
A edição da Proposta de atualização do CBA
tornou-se tão dinâmica que o único meio de
transmiti-la é pelo portal da SBDA de modo a
não desperdiçar meios valiosos. Favor consultar
e contribuir com emendas e sugestões.
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