


 

 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS: 

REGULAMENTO DO CONSELHO EDITORIAL 

 

Artigo 1 

Conselho Editorial da Revista dos Tribunais  

1. O presente regulamento visa estabelecer a organização e 

funcionamento do conselho Editorial da Revista dos Tribunais; 

 

Artigo 2 

Composição do Conselho Editorial da Revista dos Tribunais 

1. A Revista dos Tribunais será administrada por um Conselho Editorial 

de forum consultivo e deliberativo composto da seguinte forma: 

a) 03 (trés) Juízes Conselheiros ou Desembargadores; 

b) 02 Juízes de Direito;  

c) 01 Oficial de Justiça; 

d) O Director de Documentação, Edições Jurídicas e Biblioteca. 

2. Os membros do Conselho Editorial serão designados pelo Presidente do 

Tribunal Supremo. 

3. O Conselho Editorial da revista será presidido por um Juíz Conselheiro 

ou Desembargador.  

4. O Presidente do Conselho Editorial será eleito entre seus membros. 

5. Entre os demais Juízes Conselheiros ou Desembargadores que não 

estejam a presidir o Conselho Editorial, um será o Editor-Chefe e o 

outro será o Editor Técnico-Científico da revista. 
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Artigo 3 

Mandato do Conselho Editorial da Revista dos Tribunais  

1. O mandato dos membros do Conselho Editorial da Revista dos 

Tribunais é de 02 (dois) anos, podendo ser renovado por períodos 

sucessivos.  

2. Na indisponibilidade do Editor-Chefe e/ou do Editor Técnico-Científico, 

o Conselho Editorial da Revista dos Tribunais elegerá entre seus 

membros o Editor-Chefe e o Editor Técnico-Científico. 

 

Artigo 4 

Atribuições do Conselho Editorial da Revista dos Tribunais 

1. São atribuições do Conselho Editorial da Revista dos Tribunais: 

a) Definir e alterar, quando necessário, as normas para publicação da 

revista; 

b) Definir critérios de prioridade de publicação a serem aplicados nos 

casos em que os artigos aceitos para publicação excedam o número de 

páginas do número a ser editado estabelecidas na Política Editorial da 

revista; 

c) Rever os critérios para a divulgação da revista, quando necessário; 

d) Zelar pela qualidade científica e pela periodicidade da revista; 

e) Estabelecer estratégias para a manutenção da revista e a melhoria do 

seu posicionamento junto aos indexadores nacionais e internacionais; 

f) Deliberar sobre os casos omissos neste regulamento.  

2. O Conselho Editorial da revista se reunirá, ordinariamente, em cada 

semestre judicial e, extraordinariamente, quando necessário, por 

convocação do seu Presidente, ou ainda por solicitação dos editores da 

revista ou de dois terços, no mínimo, de seus membros. 

3. O Conselho Editorial da revista funcionará com a presença de dois 

terços, no mínimo, de seus membros, deliberando por maioria simples 

dos presentes, não impedindo o seu funcionamento a ausência de 

determinada classe de representantes. 
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Artigo 5 

Reuniões do Conselho Editorial da Revista dos Tribunais 

 

1. As reuniões ordinárias do Conselho Editorial da revista serão 

convocadas com 03 (três) dias de antecedência e as extraordinárias com 

02 (dois) dias de antecedência. 

2. É substituído o membro do Conselho Editorial da revista que, sem 

causa justificada e aceita pelo Conselho, faltar a 02 (duas) reuniões 

consecutivas ou a 03 (três) alternadas. 

3. A justificativa de ausência deve ser apresentada ao Conselho Editorial 

da revista, que deliberará sobre a justificativa, por maioria simples. 

 

Artigo 6 

Competências do Presidente do Conselho Editorial da Revista dos 

Tribunais 

 

1. Ao Presidente do Conselho Editorial da Revista dos Tribunais compete: 

a) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Editorial; 

b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho Editorial; 

c) Exercer, nos casos de empate, o voto de qualidade; 

d) Acompanhar o processo de edição de cada número da revista. 

 

Artigo 7 

Atribuições do Editor-Chefe da Revista dos Tribunais 

1. São atribuições inerentes ao cargo de Editor-Chefe: 

a) Cumprir as deliberações do Conselho Editorial; 

b) Representar a Revista dos Tribunais junto ao público e agências 

financiadoras; 

c) Propor ao Conselho Editorial, estratégias para manutenção da revista e 

a melhoria do seu posicionamento junto aos indexadores nacionais e 

internacionais; 
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d) Actuar para proteger tanto os direitos do(s) autor(es) como os dos 

membros do Conselho Científico, contribuindo para a comunicação 

objectiva e profissional entre as partes; 

e) Coordenar os trabalhos de compilação dos números e volumes; 

f) Acompanhar o processo de edição de cada número; 

g) Supervisionar a publicação, divulgação e distribuição da revista; 

h) Zelar pelo património utilizado pela revista; 

i) Informar os autores, num prazo razoável, da decisão a que tenha 

chegado acerca da aceitação, ou não, para publicação dos trabalhos por 

eles apresentados. 

j) Substituir o Presidente do Conselho Editorial. 

 

Artigo 8 

Atribuições do Editor Técnico-Científico da Revista dos Tribunais 

1. São atribuições inerentes ao cargo de Editor Técnico-Científico: 

a) Organizar, cadastrar e manter actualizado o banco de membros das 

comissões científicas e linguísticas da revista; 

b) Controlar o recebimento e o fluxo dos artigos recebidos para publicação 

na revista; 

c) Verificar previamente se os artigos recebidos para a apreciação das 

comissões científicas se encontram formatados dentro das normas para 

apresentação de originais; 

d) Encaminhar os artigos às comissões científicas e linguísticas, bem 

como as directrizes básicas para o procedimento do parecer; 

e) Zelar pelo anonimato no processo de distribuição dos artigos; 

f) Encaminhar ao Presidente do Conselho Editorial, após a publicação de 

cada número, arquivo em meio magnético de todas as informações 

daquele número; 

g) Providenciar o backup de todas as informações de cada número; 

h) Entregar ao Presidente do Conselho Editorial, após publicação de cada 

número, envelope lacrado com todos os pareceres para fim de 

arquivamento e posterior abertura, caso seja necessário auditoria, 

preservando-se a não identificação do parecerista no referido parecer; 
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i) Auxiliar o Editor-Chefe na execução de tarefas relativas à edição da 

revista; 

j) Substituir, em impedimentos eventuais, o Editor-Chefe da revista; 

k) Acompanhar o processo de distribuição da revista. 

 

Artigo 9 

Serviços de apoio técnico e administrativo à Revista dos Tribunais 

1. O Gabinete de Documentação, Edições Jurídicas e Biblioteca 

(GADEJUB) do Tribunal Supremo disponibilizará apoio técnico e 

administrativo à administração da Revista dos Tribunais para: 

a) Auxiliar nas correspondências; 

b) Auxiliar o Editor-Chefe e o Editor Técnico-científico da Revista dos 

Tribunais na execução de tarefas inerentes à editoração, divulgação e 

distribuição; 

c) Realizar trabalhos de digitação/editoração, maquetização e design 

gráfico; 

d) Redigir as actas das reuniões do Conselho Editorial; 

e) Manter controle das actas das reuniões ordinárias e/ou extraordinárias 

do Conselho Editorial; 

f) Manter controle da distribuição e arquivo técnico da Revista dos 

Tribunais. 
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