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MEMBROS DA COMISSÃO CIENTÍFICA 

1. Para a selecção ou manutenção de membros da comissão científica serão 

observados os seguintes critérios: 

a) Liderança como pesquisador da área, reconhecimento da comunidade, 

histórico de atuação como revisor e autor; 

b) Comprovada capacidade para produzir estudos e revisões de 

manuscritos com alta qualidade; 

c) Cordialidade em relação a novos pesquisadores e outros profissionais 

da área de conhecimento;  

d) Integridade e consistência como geradores, avaliadores e mentores de 

estudos de alta qualidade. 

e) Sensibilidade para comunicar as idéias, consistência dos seus 

comentários e sugestões; 

f) Observância das regras de aceitação da Revista dos Tribunais; 

g) Abertura a novas ideias (teorias, métodos etc.); 

h) A sua atuação pregressa, envolvendo seu histórico de publicação e, por 

outro, o seu comprometimento com os propósitos e filosofia da Revista 

dos Tribunais. 

2. 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. 



 

 

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA  

1. A comissão científica da Revista dos Tribunais são compostas do 
seguinte modo: 

a) Três membros, com excepção das resenhas que serão encaminhadas à 

apreciação de um revisor.  

b) Os membros devem ser juízes conselheiros, dembargadores ou juízes 

de direito A, com reputado conhecimento e experiência nas áreas 

temáticas dos artigos para as quais sejam chamados a dar a sua 

contribuição. 

 

PARECERES DA COMISSÃO CIENTÍFICA  

1. Os pareceres da comissão científica podem sugerir a aprovação dos 

trabalhos para  publicação ou não. Recomenda-se que nesse exercício, seus 

membros procurem: 

c) Havendo falhas, utilisar adjetivos encorajadores ao introduzir as 

recomendações aos autores, que podem ser de quatro níveis: 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. 

d) Nos casos em que esteja claro que os autores envidaram seus melhores 

esforços na preparação do trabalho, deve-se adoptar um tom positivo, 

cordial e construtivo na avaliação.  

e) Não emitir críticas desrespeitosas ou ofensivas; 

f) Sugerir revisões e modificações dos trabalhos aos autores, 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 entanto, sem interferir no estilo dos autores; 

g) Não se envolver em posterior troca de correspondência com os autores, 

a respeito dos textos não aceites. 

 



 

 

PRAZOS  

A comissão científica tem um prazo de no máximo 30 (trinta) dias de 

calendário para a apresentação do parecer e deve envidar esforços visando 

atender os prazos. 

 

V SUPERVISÃO DA ACTIVIDADE DAS COMISSÕES 

1. Compete ao conselho editorial realizar a supervisão do trabalho 

empreendido pela comissão científica e mediar a comunicação dessas com 

os autores. Para tal, o conselho editorial deve procurar pautar-se pela 

competência e cordialidade nos seguintes moldes:   

a) Competência - identificar falhas nos trabalhos apresentados pelos 

autores e intermediar a interacção desses com a comissão científica de 

forma construtiva, a fim de criar meios para corrigir as falhas e 

melhorar os  artigos. 

b) Cordialidade - atenuar críticas exageradas eventualmente feitas pela 

comissão científica e garantir que as ideias sejam comunicadas com 

sensibilidade. Emitir recomendações e sugestões consistentes com as 

regras de aceitação declaradas na política editorial da Revista.  

2. Para supervisionar o trabalho da comissão científica, os membros do 

conselho editorial devem estar actualizados relativamente à área de 

conhecimento e aos métodos de pesquisa nela utilizados. 

3. Compete ao conselho editorial rever os comentários ds comissão científica, 

de modo a garantir que cada autor receba uma avaliação construtiva e 

encorajadora, mesmo que seu trabalho não permaneça no processo de 

revisão para publicação, mantendo sempre o respeito e dignidade no trato 

com os autores. 
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