
NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES 
DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA 

 1. A seleção dos trabalhos encaminhados 
para publicação é realizada por grupo 
de pareceristas, assim como por um 
comitê de ética, no qual se visa preser-
var o pluralismo, a imparcialidade e a 
independência na análise dos artigos 
encaminhados. Eventualmente, os tra-
balhos poderão ser devolvidos ao autor 
com sugestões de caráter científi co, o 
qual, caso as aceite, poderá adaptá-los 
e reencaminhá-los para nova análise. 
Não será informada a identidade dos 
responsáveis pela análise do conteúdo 
de autoria do colaborador.

 2. O envio de Conteúdo Editorial para 
publicação em qualquer produto edi-
torial da Editora Revista dos Tribunais 
implica aceitação dos termos e condi-
ções da Cessão de Direitos Autorais de 
Colaboração Autoral, por meio da qual 
o Autor cede globalmente os direitos 
autorais do Conteúdo Editorial enviado 
exclusivamente para a Editora Revista 
dos Tribunais e seus sucessores ou ces-
sionários, por todo o prazo de vigên-
cia dos direitos patrimoniais de Autor, 
previsto na Lei Autoral brasileira, para 
publicação ou distribuição em meio 
impresso ou eletrônico, fi cando autori-
zada a incluir esse Conteúdo Editorial, 
nos meios de divulgação impressos ou 
digitais, on-line, intranet, via internet e 
hospedagem, isoladamente ou em con-
junto com outras obras e serviços de 
informação eletrônica, em servidores 
próprios, de terceiros ou de clientes, 
podendo distribuí-la comercialmente 
e comercializá-la, por todos os meios 
eletrônicos existentes ou que venham 
a ser criados futuramente, inclusive 
através de armazenamento temporário 

ou defi nitivo em memória ou disco 
dos usuários ou clientes, em aparelhos 
móveis ou fi xos, portáteis ou não, ca-
bendo à Editora Revista dos Tribunais 
determinar todas as suas características 
editoriais e gráfi cas, preço, modos de 
distribuição, disponibilização, visuali-
zação, acesso, download, venda e reven-
da aos distribuidores, portais de inter-
net, banco de dados, bem como promo-
ções, divulgação e publicidade. Como 
contrapartida fi nanceira pela cessão 
onerosa o Autor recebera um exemplar 
da Revista impressa em que publicado 
o Conteúdo Editorial de sua autoria, 
dando quitação a Editora Revista dos 
Tribunais pelo valor de consideração 
correspondente ao preço de capa prati-
cado com o consumidor fi nal na data da 
primeira distribuição comercial da Re-
vista. A Editora Revista dos Tribunais 
fi ca autorizada a proceder modifi cações 
e correções para a adequação do texto 
as normas de publicação.

 3. O Conteúdo Editorial encaminhado 
para a Editora Revista dos Tribunais 
não pode ter sido publicado nem es-
tar pendente de publicação em outro 
veículo, seja em mídia impressa, seja 
em mídia eletrônica.

 4. O material recebido e não publicado 
não será devolvido.

 5. Os Conteúdos Editoriais devem aten-
der a todas as normas de publicação. 
A Editora Revista dos Tribunais não se 
responsabilizará por realizar qualquer 
complemento, tais como inserção de 
sumário, resumo ou palavras-chave 
(em português e em outra língua es-
trangeira), cuja elaboração é exclusiva 
do Autor do artigo.
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 6. O envio do material relativo aos Conte-
údos Editoriais deve ser feito por cor-
reio eletrônico para o endereço: aval.
artigo@thomsonreuters.com. Recomen-
da-se a utilização de processador de 
texto Microsoft Word. Caso seja usado 
outro, os arquivos devem ser gravados 
no formato .rtf (de leitura comum a to-
dos os processadores de texto).

 7. Não há um número predeterminado de 
páginas para os textos. Esse número 
deve ser adequado ao assunto tratado. 
Porém, para publicação nesta Revista, 
os trabalhos deverão ter um mínimo de 
15 laudas (cada lauda deve ter 2.100 
toques). Os parágrafos devem ser jus-
tificados. Não devem ser usados recu-
os, 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 a Times 
New Roman, corpo 12. Os parágrafos 
devem ter entrelinha 1,5; as margens 
superior e inferior, 2,0 cm e as laterais, 
3,0 cm. A formatação do tamanho do 
papel deve ser A4.

 8. O curriculum deve obedecer ao seguinte 
critério: iniciar com a titulação acadê-
mica (da última para a primeira); caso 
exerça o magistério, inserir os dados 
pertinentes, logo após a titulação; em 
seguida completar as informações adi-
cionais (associações ou outras institui-
ções de que seja integrante) – máximo 
de três; finalizar com a função ou pro-
fissão exercida (que não seja na área 
acadêmica). Exemplo: Pós-Doutor em 
Direito Público pela Universita Statale 
di Milano e pela Universidad de Va-
lencia. Doutor em Direito Processual 
Civil pela PUC-SP. Professor de Direito 
Processual Civil na Faculdade de Di-
reito da USP. Membro do IBDP. Juiz 
Federal em Londrina.

 9. Os Conteúdos Editoriais deverão ser 
precedidos por um breve Resumo (dez 
linhas no máximo) em português e em 
outra língua estrangeira, preferencial-
mente em inglês.

 10. Deverão ser destacadas as palavras-
-chave (com o mínimo de cinco), que 
são palavras ou expressões que sinte-
tizam as ideias centrais do texto e que 
possam facilitar posterior pesquisa ao 
trabalho; elas também devem apare-
cer em português e em outra língua 
estrangeira, preferencialmente em in-
glês, a exemplo do Resumo.

 11. A numeração do sumário deverá sem-
pre ser feita em arábico. É vedada a 
numeração dos itens em algarismos ro-
manos. No Sumário, deverão constar 
os itens com até três dígitos. Exemplo: 
Sumário: 1. Introdução – 2. Responsa-
bilidade civil ambiental: legislação – 
2.1. Normas clássicas – 2.2. Inova-
ções – 2.2.1. Dano ecológico – 2.2.2. 
Responsabilidade civil objetiva.

 12. As referências bibliográficas deverão ser 
feitas de acordo com a NBR 6023/2002 
(Norma Brasileira da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas – ABNT – 
Anexo I). As referências devem ser 
citadas em notas de rodapé ao final de 
cada página, e não em notas de fim.

 13. Todo destaque que se queira dar ao tex-
to deve ser feito com o uso de itálico. 
Jamais deve ser usado o negrito ou o 
sublinhado. Citações de outros Auto-
res devem ser feitas entre aspas, sem 
o uso de itálico ou recuos, a não ser 
que o próprio original tenha destaque 
e, portanto, isso deve ser informado 
(“grifo do autor”).

 14. As referências legislativas ou jurispru-
denciais devem conter todos os dados 
necessários para sua adequada identi-
ficação e localização. Em citações de 
sites, deve-se indicar expressamente, 
entre parênteses, a data de acesso.
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ÁREAS DO DIREITO: Processual; Civil; Penal

RESUMO: No presente artigo, destaca-se a 
problemática dos julgamentos do Tribunal do 
Júri, em que os jurados decidem por íntima 
convicção e em sigilo. Diante dessas peculia-
ridades, pretende-se analisar se as sentenças 
prolatadas nesse rito especial do processo 
penal podem repercutir no cível, em especial 
pela garantia da motivação das decisões ju-
risdicionais.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação – Garantias – Júri –  
Vinculação – Inconstitucionalidade.

ABSTRACT: The present work seeks to analyze 
this problem regarding Jury’s decisions, 
because they are con*dential and unjusti*ed. 
Such characters could prevent the application 
of the article 935 to obey the right of the parts 
to reasoned decisions.

KEYWORDS: Decisions – Rights – Jury – Binding –  
Unconstitutionality.

SUMÁRIO: 1. Introdução e delimitação do tema. 2. O conteúdo da garantia da motivação 
em um Direito Processual constitucionalizado. 2.1. O neoconstitucionalismo e seu im-
pacto no Direito Processual. 2.2. O princípio da motivação como garantia estrutural da 
prestação jurisdicional. 3. O artigo 935 do Código Civil e a in/uência do juízo penal no 
cível. 4. Os julgamentos no Tribunal do Júri: a peculiaridade do sigilo do voto e da sobe-
rania dos veredictos. 5. A inconstitucionalidade da incidência do artigo 935 do CC nos 
casos de Tribunal do Júri frente à garantia da motivação. 6. Conclusões. 7. Referências.
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1.  INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA

Ao longo do tempo, o exercício do poder jurisdicional já comportou 

relações diversas com a exigência da fundamentação de seus atos: a íntima 

convicção, a prova tarifada e o livre convencimento motivado. No Código 

de Processo Civil (CPC) atual, afloram críticas de que não haveria liber-

dade na formação do convencimento, de modo que nos encaminharíamos 

para um novo momento histórico, tendo em vista que o direito processual 

deve servir como mecanismo de controle às decisões judiciais.1

Seja como for, é induvidoso que, no atual estado de coisas, a motivação 

se tornou uma garantia estruturante do processo, que legitima o próprio 

exercício da jurisdição pelo agente público.
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