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1 MISSÃO DA REVISTA 

A Revista dos Tribunais publica textos em português, de cunho académico-

científico, com o intuito de partilhar os resultados de pesquisas e estudos 

sobre diferentes matérias e diversos enfoques analíticos, promover o 

desenvolvimento do conhecimento acerca da justiça e do direito; além de 

divulgar trabalhos que tenham como propósito difundir ou suscitar debate 

em torno das técnicas, tecnologias e da praxe profissional dos tribunais 

judiciais, assim como da aplicação prática do conhecimento proveniente dos 

resultados dos estudos e pesquisas publicados. 

2. DESTINATÁRIOS 

2.1 Autores 

Podem publicar trabalhos na Revista dos Tribunais os Magistrados Judicias. 

Poderão igualmente ser aceites trabalhos feitos por magistrados do Ministério 

Público, Advogados inscritos na Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) 

e outros especialistas. 

2.2 Leitores 

Os destinatários principais da revista são os magistrados judiciais, podendo 

também interessar aos magistrados do Ministério Público, Oficiais de Justiça 

e funcionários das instituições da justiça de uma forma geral, advogados, 

docentes e estudantes de direito, ao Ministério da Justiça, outras instituições 

do Sistema de Administração da Justiça ou de ensino do direito, e ao público 

em geral. 

3. ÁREAS TEMÁTICAS  

A Revista dos Tribunais Judiciais poderá conter as seguintes áreas temáticas: 
 

a) Estudos e reflexões – Destinada a publicação de artigos diversos sobre 
a justiça e o direito, bem como dos relatórios parciais ou finais das 
pesquisas levadas a cabo por magistrados judiciais, bem como as 
comunicações que estes tenham feito em eventos científicos, cujo 
conteúdo tenha relevância para os tribunais judicias. Enquadram-se 
nessa secção os artigos científicos resultantes de pesquisas 
(bibliográfica, documental, experimental…), preferencialmente 
concluídas, destacando a fundamentação teórico-metodológica, 
procedimentos empregados na pesquisa e resultados alcançados; ou 
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ensaios, isto é, textos resultantes de reflexão teórica que aprofunda um 
tema ou nova abordagem de um tema importante para o debate na área 
da justiça e do direito.  

b) Prática dos Tribunais – Na qual serão publicados artigos de cunho 
técnico-profissional que apresentem relatos de experiências ou reflitam 
sobre o saber fazer, saber ser e/ou saber estar dos magistrados 
judiciais ou sobre o modus operandi dos tribunais judiciais.  

c) Memórias e reminiscências da Justiça – Onde serão publicados 
trabalhos que versem sobre a história, percurso, avanços e retrocessos 
no âmbito da justiça nacional e internacional, conjugando o passado, o 
presente e o futuro dos Sistemas de Administração da Justiça no país 
e no mundo, com destaque para os tribunais judiciais.  

d) Legislação ou jurisprudência comentada – Dedicada a publicação de 
artigos onde a legislação ou a jurisprudência (sentenças, deliberações e 
acórdãos dos tribunais superiores) nacional ou internacional (tratando-
se nesse caso de estudo comparado) serão objecto de análise, reflexão, 
comentários e anotações, críticas e sugestões. 

e) Actualidades – Na qual serão publicados textos que apresentem uma 
apreciação crítica de livros recém-editados nos campos da justiça e do 
direito; bem como os textos, discursos, palestras entre outros, que 
tenham sido apresentados em eventos pertinentes para os tribunais 
judiciais, mas que não estejam em forma de comunicação científica. 

f) Crónicas – Onde serão publicadas crónicas diversas da autoria de 
magistrados judicias e outros operadores da justiça e que tenham 
relação com os tribunais judiciais. 

 

4. PERIODICIDADE DA PUBLICAÇÃO  

A Revista dos Tribunais terá uma periodicidade semestral, preferencialmente 
de Janeiro a Junho e de Julho e Dezembro de cada ano. 

 

5. FORMA DE PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  

Como o principal propósito da revista é o de garantir a difusão do que há de 

mais recente e inovador no conhecimento técnico-científico e profissional para 

os tribunais judiciais, todos os números da Revista serão publicados na 

versão impressa e electrónica. A versão electrónica (digital) poderá ser 

disponibilizada na Página Web do Tribunal Supremo ou noutros canais a 

definir.  
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Os exemplares impressos de distribuição gratuita serão destinados aos 

tribunais judiciais e outras instituições ou individualidades a definir. 

 

6. PUBLICIDADE 

 

Sempre que um novo número da revista for publicado, deve ser feito o 

lançamento e ampla divulgação do mesmo, com enfoque especial para as 

instituições que tenham interesse directo nos artigos publicados naquele 

número.  

Devem ser utilizados todos os meios para publicitar a revista: Página Web do 

Tribunal Supremo e das demais instituições do Sistema da Administração  da 

Justiça ou correlatas, páginas Web dos parceiros de cooperação, redes 

sociais, lançamento divulgado na TV, envio de emails e cartas, entre outras 

vias de difusão e divulgação.  

 

7. CANDIDATURA DE ARTIGOS 

A publicação de qualquer artigo na Revista dos Tribunais só é possível se 

cumpridos os seguintes requisitos:  

1) observância das normas de apresentação e estilo abaixo indicadas;  

2) revisão do trabalho pela comissão científica e revisão linguística; e  

3) aprovação do trabalho pelo Conselho Editorial da revista.  

 

7.1 Data de recebimento e de aceitação para publicação 

Na primeira e na última página de cada artigo deverá constar a data de 

recebimento e a data de aceitação para publicação. 

 

7.2 Normas de Apresentação e Estilo 

Todos os textos por publicar na revista devem ser apresentados em página A-

4, fonte Times New Roman, tamanho 12 (excepto nos casos abaixo indicados) 

e espaçamento simples (não utilizar espaçamento de 1,5 cm, espaçamento 

duplo ou outro). 
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No caso de artigos e comunicações científicas, é dever do(s) autor(es) do(s) 

original(is) do(s) artigo(s) científico(s) submetido(s) à apreciação do Conselho 

Editorial da revista, zelar pela observância das normas de apresentação e 

estilo que se seguem:  

1. A apresentação do texto deve ser corrida, sem espaços extra entre 

parágrafos, fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 

simples entre linhas e margens normais (2,5 cm inferior e superior - 3 

cm direita e esquerda), página tamanho A-4. 

2. Os originais enviados em português para publicação na revista devem 

ser inéditos e da autoria de quem os apresenta. 

3. Os trabalhos devem ser redigidos na língua portuguesa, devem conter 

um resumo – de até 10 (dez) linhas – e 3 (três) palavras-chave, todos em 

Português e Inglês e devem ser enviados em formato Word, com 

extensão mínima de 5.000 palavras (que equivalem a 10 folhas, ou 20 

páginas) e máxima de 15.000 palavras (aproximadamente 30 folhas ou 

60 páginas), salvo excepções aprovadas em sede do Conselho Editorial. 

4. Os originais devem incluir como cabeçalho o respectivo título em 

negrito, centralizado e apenas com a primeira letra em maiúsculo 

(excepto em caso de nomes próprios). Devem incluir ainda, no canto 

direito da página, o nome do autor (em negrito), profissão ou carreira e 

filiação institucional, tal como no exemplo a seguir: 

5. Quanto a normalização do trabalho, os autores devem, conforme o caso, 

aplicar as normas técnicas da área de documentação e informação 

aprovadas e publicadas pelo Instituto Nacional de Normalização e 

Qualidade (INNOQ), principalmente as abaixo indicadas. A Direcção de 

Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo 

pode prestar serviços de normalização de artigos científicos ao(s) 

Admissão de provas ilicitas em crimes de grande repercussão pública 

Joelma Mussa 
Presidente do Tribunal Provincial de X 
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magistrados judiciais, com o intuito de adequá-los às normas e estilos 

exigidos): 

 NM 573 - Ordem alfabética 

 NM 575 - Citações 

 NM 576 - Resumo 

 NM 577 – Sumário 

 NM 578 - Índice 

 NM 579 - Referência 

 NM 580 - Numeração progressiva 

 NM 671 - Trabalhos académicos 

 NM 952 - Relatório técnico e/ou científico 

 NM 953 - Projecto de pesquisa 

 NM 1003-2019 - Norma para datar - Procedimentos 

 NM 1005-2019 - Artigo em publicação periódica técnica e/ou 

científica - Apresentação 

 NM 1007-2019 - Abreviaturas de títulos de periódicos e publicações 

6. As referências que forem introduzidas ao longo do trabalho devem 

constituir o último tópico do trabalho, que deve ser intitulado como 

“Referências Bibliográficas”. Devem constar em ordem alfabética por 

apelidos e devem obedecer a norma do INNOQ (NM 579).  

7. As citações literais curtas – menos de 3 (três) linhas – são integradas 

no parágrafo, colocadas entre aspas e em itálico. As citações de mais de 

3 (três) linhas são destacadas no texto em parágrafo especial, a 4 cm 

da margem esquerda, sem aspas e com fonte Times New Roman 

tamanho 11. Em ambos os casos, devem ser acompanhadas dos 

elementos referenciais, conforme as regras de citação do INNOQ (ver 

NM 575). 

8. As notas devem ser referidas no rodapé da própria página em que se 

encontram, com fonte Times New Roman tamanho 10, não podendo 

consistir em simples referências bibliográficas ou citações, devendo 

essas constar no corpo do texto, conforme referido no item 6 acima.  

9. Ilustrações, figuras, tabelas, gráficos, quadros e outras imagens devem 

ter um título posicionado acima deles, justificado à esquerda, com fonte 
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Times New Roman, tamanho 11, em negrito (bold) e espaçamento 

simples entre o corpo do texto e a imagem ou ilustração. Havendo 

legendas, o título deve ser indicado em negrito (bold), fonte Times New 

Roman, tamanho 11 (onze). Se houver uma fonte bibliográfica, esta 

deverá constar 1,5 cm abaixo da imagem ou ilustração, com fonte Times 

New Roman, tamanho 10 e espaçamento simples entre linhas, conforme 

o exemplo abaixo: 

 

FIGURA 1 – Difusão da informação no espaço virtual 

 
Fonte:https://issuu.com/alexsandercarvalho54/docs/002__revista_jur_dica_consulex_469  

 

10. Todas as imagens ou ilustrações devem ser acompanhadas por 

indicação clara da fonte e dos respectivos direitos de autor, quando for 

o caso. Devem ser enviadas em ficheiros separados, numerados e com 

indicação do local de sua inserção no texto. Devem ainda ser 

fornecidas com qualidade de imagem (resolução de 300 dpi e um 

mínimo de 11 cm de largura) com extensão JPEG ou TIF; 

11. Serão aceites resenhas de livros publicados (ou reeditados). As 

resenhas obedecerão ao mesmo formato dos artigos. Deverão, ainda, 

apresentar a referência completa das obras analisadas. 

12. Todos os originais devem ser apresentados na forma definitiva e após 

a entrega, somente serão aceites alterações, caso venham a ser 

recomendadas pela Comissão Científica.  

13. Os trabalhos que não obedecam as normas acima serão devolvidos aos 

autores para a devida normalização. 
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8 REVISÃO DO TRABALHO 

 

Na fase de revisão e aprovação, os artigos passarão por diferentes tipos de 

análise, que têm por objectivo aferir se são passíveis de publicação, de acordo 

com os padrões e graus de exigência requeridos, e na seguinte ordem: leitura 

inicial para verificar conformidade/normalização; apreciação pela comissão 

científica; devolução do original ao autor se for o caso; entrega do original 

definitivo pelo autor; aprovação da publicação do artigo pelo conselho 

editorial.  

 

Os textos devem ser enviados em formato Word por correio eletrónico através 

do formulário disponível na Página Web da revista, ou para o endereço de email 

da revista, caso o formulário esteja indisponível. Nessa mensagem, os/as 

autores/as devem reconhecer expressamente que leram e aceitam a presente 

política editorial, conforme o texto abaixo: 

 

Eu, _____________________ na qualidade de autor/a do texto intitulado 
___________________________, declaro que li e aceito a “Política 

Editorial da Revista dos Tribunais.” 

 

8.1 Leitura inicial do original pelo Editor-chefe e Editor Técnico-
Científico 

 

Os originais são lidos inicialmente pelo Editor-Chefe e o Editor Técnico-

Científico da revista e, se considerados de acordo com a política editorial e as 

normas de apresentação e estilo serão remetidos para a revisão científica. 

Caso contrário serão devolvidos ao(s) autor(es) para a necessária adequação. 

 

8.2 Apreciação da comissão científica 

A primeira apreciação será feita por uma comissão composta por três 

membros, com excepção das resenhas que serão encaminhadas à apreciação 

de um revisor. Os trabalhos serão analisados quanto ao seu conteúdo e 

mérito, garantindo-se o anonimato de quem realiza a avaliação. 
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Os membros da comissão devem ser juízes conselheiros, dembargadores ou 

juízes de direito A e docentes com elevada competência científico-profissional, 

e com reputado conhecimento e experiência nas áreas temáticas dos artigos 

para as quais sejam chamados a dar a sua contribuição.  

 

As comissões científicas reservam-se o direito de aprovar a publicação ou não 

dos trabalhos recebidos. No caso de haver um parecer contrário, o Editor-

Chefe da revista enviará o trabalho a um quarto membro.  

 

Os autores podem indicar até quatro nomes e endereços de especialistas que 

possam actuar como membros de comissão científica para apreciação do seu 

trabalho. O Editor, reserva-se o direito de escolher e contactar estes ou outros 

membros, sem que nesse segundo caso, tenha que justificar a sua decisão 

aos autores. 

 

Os textos serão avaliados pela comissão científica a partir de um formulário 

de revisão próprio, que tem como principais critérios de avaliação a forma e o 

mérito do trabalho, estabelecendo quatro níveis de recomendações: a) 

publicar o texto na forma em que foi apresentado; b) publicar o texto depois 

de cumpridas pequenas correcções; c) publicar o texto após revisão 

substancial; (d) rejeitar o texto. 

 

A comissão científica pode sugerir aos autores revisões e modificações dos 

trabalhos, em benefício da clareza na comunicação das ideias e para sanar 

qualquer problema de coerência lógica, precisão ou clareza teórica ou 

empírica, fazendo-o, no entento, sem interferir no estilo dos autores. Uma vez 

assente o texto definitivo, não serão permitidas novas alterações. O editor-

chefe, o conselho editorial, a comissão científica e o revisor linguístico não se 

envolverão em posterior troca de correspondência a respeito dos textos não 

aceites. 
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À comissão científica será dado um prazo de no máximo 30 (trinta) dias 

seguidos, a partir da data de recebimento do trabalho, para a apresentação 

do parecer. Findo esse prazo, sem que haja manifestação da comissão 

científica devido a ausência de parecer de um ou mais membros, sem 

justificação, o trabalho será remetido a outro membro, conforme o caso, que 

terá(ão) novamente o prazo de 30 (trinta) dias seguidos para emitir o(s) seu(s) 

parecer(s).   

 

8.3 Devolução do original ao autor para acomodar as recomendações 

O parecer da comissão científica será encaminhado aos autores no prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da recepção do original. 

 

Os autores terão 30 (trinta) dias seguidos, a partir da data de recebimento do 

parecer da comissão científica para realizar os ajustes recomendados e 

remeter a versão final do artigo, na qual deverão ter sido acomodadas as 

recomendações constantes do parecer. 

 

9 APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

9.1 Aprovação científica 

De modo a garantir uma qualidade aceitável para divulgação ao público em 

geral, só receberão a aprovação do Conselho Editorial para publicação na 

revista os artigos que observem as normas e estilos acima referidos e que 

tenham sido aprovados pela comissão científica, ou que tenham sido 

ajustados de modo a acolher as recomendações constantes dos pareceres 

emitidos pelos revisores científicos e linguísticos acerca do trabalho.  

 

9.2 Aprovação da publicação do artigo pelo Conselho Editorial 

A versão final do original será apreciada pelo conselho editorial da revista ao 

qual compete aprovar para que seja publicado. 
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8.4 Produção da revista com os artigos aprovados 

 

Concluída a composição do original de cada número da Revista dos Tribunais, 

inicia-se o processo de produção a ser realizado por serviços gráficos 

contratados para o efeito e sob coordenaçáo editorial da Direcção de 

Documentação, Edição Judiciária e Biblioteca do Tribunal Supremo.  

 

Ao longo do processo de produção não são permitidos ajustes no original, 

salvo quando autorizadas pelo Conselho Editorial por razões ponderosas e 

excepcionalíssimas. 

 

O Processo de produção inclui: revisão do original; desenho gráfico 

(grafismo/maquetização); arte final (revisão da prova/preprint); impressão e 

acabamentos.  

 

a) Revisão do original 

Esta fase do processo de produção será realizada por um revisor contratado 

para o efeito. 

 

O revisor deverá realizar a revisão linguística (ortográfica, gramatical, 

semântica e sintática) dos manuscritos, bem como a sua adequação às 

normas e padrões de estilo (normalização científica) da revista.  

 

Os autores poderão ser chamados pelo revisor do original para esclarecer um 

ou outro aspecto, caso necessário.  

 

b) Desenho gráfico  

Concluída a revisão do original, este será remetido para a maquetização 

(desenho gráfico). A maquetização será realizada por técnico especialista 

(designer gráfico) e coordenada pelo Gabinete de Documentação, Edições 

Jurídicas e Biblioteca. 
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c) Arte final 

Concluída a maquete/prova (preprint), uma via será remetida ao revisor 

contratado para o efeito, que deverá proceder nova revisão comparando o 

original com a maquete, de modo a garantir a reprodução fidedigna e 

tipograficamente correcta dos textos seleccionados para publicação. Feita a 

revisão ou arte final, o revisor aprovará aquela versão e o Editor-Chefe 

autorizará a impressão.  

 

Somente em casos excepcionalíssimos, mediante pedido expressamente 

justificado e aceite pelo Conselho Editorial, serão remetidas as provas em 

formato impresso aos autores. 

 

A versão final será remetida ao Conselho Editorial para aprovação da 

publicação daquele número da revista.   

  

d) Impressão e acabamentos 

Aprovada a publicação, a versão final será remetida aos serviços gráficos 

contratados para o efeito.    

 

9.3 Trabalhos reprovados 

A Revista dos Tribunais está aberta a novas tentativas de publicação dos 

artigos recusados em números subsequentes, desde que esses tenham sofrido 

alterações que os tornem aptos a aprovação. 

 

10 ASPECTOS ÉTICOS 

10.1 Reconhecimento de autoria 

Os trabalhos enviados para publicação na revista devem ser da autoria de 

quem os apresenta. Quando os artigos estejam protegidos por direitos de 

propriedade intelectual, a obtenção da respetiva autorização para nova 

publicação na Revista dos Tribunais é da única e exclusiva responsabilidade 

dos seus proponentes, aos quais será exigida a assinatura de um acordo de 

transparência de direitos autorais para com a Unidade Editorial da revista. 
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Depois da aceitação do trabalho, o autor será solicitado a preencher o 

formulário de transparência de direitos de autor para com a Revista dos 

Tribunais. Este formulário poderá ser enviado por e-mail para o autor, 

mediante solicitação, ou obtido na Página Web do Tribunal Supremo. 

 

Até 20 dias antes da publicação, pedidos para remoção ou adição de autores 

ou reorganização do nome dos autores devem ser enviados ao Editor-chefe 

pelo autor correspondente. O pedido deve incluir: a) razão pela qual o nome 

do autor deve ser removido, adicionado ou reorganizado na lista de autores; 

b) confirmação escrita (por e-mail, fax ou carta) de todos os autores do artigo 

atestando a mudança. No caso de adição ou remoção de autores, esta deve 

incluir uma confirmação (por e-mail, fax ou carta) dos autores propostos para 

remoção ou para adição.   

 

As opiniões emitidas serão de exclusiva responsabilidade dos autores dos 

trabalhos, não expressando, necessariamente, a opinião do Tribunal Supremo 

ou do Conselho Editorial da revista. 

 

10.2 Boas práticas a serem observadas pelo autor 

Os autores deverão observar as seguintes recomendações:  

a) Apresentar trabalhos com relevância científica, correcção da linguagem, 

boa apresentação geral e adequação às normas e à política editorial da 

revista; 

b) Garantir a autoria do trabalho, referenciar e citar adequadamente as 

fontes utilizadas e jamais incorrer em plágio;  

c) Proteger a confidencialidade da informação individual, sempre que a 

praxe académico-científica assim o exiga e seja aplicável; 

d) Apresentar trabalhos que contribuam efectivamente para a área de 

conhecimento e não sejam mera reedição de ideias e conceitos; 

e) Apresentar solidez e rigor na fundamentação; 

f) Observar atentamente as normas e procedimentos editoriais; 
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g) Submeter manuscritos gramaticalmente revistos e estritamente de 

acordo com as normas para formatação, citação e referência 

estabelecidas na política editorial e demais normas aplicáveis; 

h) Apresentar claramente as ideias, incluindo a utilização adequada de 

ilustrações e referências; 

i) Não citar trabalhos de pertinência discutível, visando ampliar o 

respectivo impacto; 

j) Não submeter manuscritos com limitações que já conhece e que poderia 

perfeitamente corrigir;  

k) Não submeter manuscritos que já tenham sido apresentados ou 

publicados por outros editores sem que seja feita uma menção clara a 

essa circunstância e desde que a republicação não esteja impedida 

pelas regras do editor anterior; 

l) Lembrar-se de que a admissão do manuscrito ao processo de revisão 

não implica, necessariamente, a aceitação para publicação. 

 

10.3 Plágio 

A comissão científica deve manter-se atentas à possibilidade de plágio.  

 

Os casos de plágio identificados no momento de revisão dos originais deverão 

ser imediatamente denunciados e implicarão a recusa do trabalho para 

publicação, até que a situação seja sanada.  

 

Caso ocorra plágio e este só venha a ser descoberto após a publicação do 

artigo, esta informação será difundida no próximo número da revista e em 

todos os meios digitais nos quais aquele número tenha sido publicado, sem 

prejuízo das sansões cabíveis nos termos da lei. 

 

10.4 Conflitos de interesse 

Os autores de um artigo jamais poderão participar na revisão ou aprovação 

de seus próprios trabalhos. 
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10.5  Responsabilidades dos autores, editores e revisores na preparação 
e envio dos artigos 

 

Os autores devem proceder a entrega dos originais por meios seguros de modo 

a garantir o sigilo e segurança das informações antes da sua publicação. Ao 

enviarem por email, devem fazê-lo em formato criptografado.  

10.6 Liberdade editorial e confidencialidade da informação 

O Conselho Editorial da revista reserva-se o direito de publicar ou não os 

trabalhos recebidos, comprometendo-se a informar os autores, num prazo 

razoável, da decisão a que tenha chegado e que será sempre apoiada nos 

pareceres das comissões científica e linguística e na decisão final do conselho 

editorial.   

 

Os originais não publicados não serão devolvidos, mas o conselho editorial da 

revista compromete-se a não fazer uso do conteúdo deles constante. 

 

10.7 Educação e elegância na comunicação com as partes envolvidas  

As partes devem estabelecer comunicação cortez e educada, tanto verbal 

como oficiosamente.  

 

Quando recomendar a rejeição de um manuscrito, o revisor deve apontar as 

razões com objetividade e clareza. 

 

Por seu turno, os autores devem saber aceitar as recomendações ou mesmo 

a rejeição do trabalho, analisar as suas razões e considerar a possibilidade de 

revisão ou ajustes ao documento ou de um novo documento ser criado a partir 

daquele que não foi aceite. 

 

10.8 Respeito aos prazos estabelecidos durante o processo editorial  

Todos os actores do processo editorial da revista devem observar o 

cumprimento cabal dos prazos previstos nesta política editorial ou 
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estabelecidos pelo Conselho Editorial e pelo Editor-chefe, no exercício de suas 

funções.  

 

10.9 Remunerações dos autores e revisores científicos 

Pela publicação de artigo na Revista dos Tribunais, não serão devidos aos 

autores quaisquer remunerações ou honorários, mas o(s) autor(es) terá(ão) 

direito a 3 (três) exemplares da revista. No caso dos textos publicados na 

“Secção Actualidades” o autor receberá 2 (dois) exemplares. 

 

Os autores que tiveram seus artigos publicados receberão carta de 

agradecimento do Tribunal Supremo pela contribuição com a publicação do 

artigo naquele número da revista. 

 

Na ficha técnica de cada número da Revista dos Tribunais irão constar 

informações sobre o corpo editorial: Conselho Editorial, Editor-Chefe, Editor 

técnico-científico, membros da comissão científica, revisores linguísticos do 

referido número e Serviços de apoio técnico e administrativo. 

 

Não serão devidas remunerações pela revisão científica dos trabalhos, mas 

serão emitidas cartas de agradecimento do Tribunal Supremo, pelo trabalho 

e auxílio intelectual prestados a revista. 

 

10.10 Remuneração dos revisores 

Quanto a revisão (do original e da prova), não existindo pessoal pertencente 

ao quadro do Tribunal Supremo disponível e com qualificações suficientes 

para assumir a tarefa, serão contratados especialistas responsáveis por 

garantir uma elevada qualidade ortogáfica e gramatical, semântica e 

sintáctica dos trabalhos por eles revistos para publicação na revista, bem 

como a observância das normas e padrões de estilo da revista. 
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11 REVISÃO E ALTERAÇÃO DA POLÍTICA EDITORIAL 

Cabe ao Conselho Editorial da Revista dos Tribunais definir e alterar, quando 

necessário, as normas para publicação da revista. 
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