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PORTARIA N.º 485/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 230/2020, 
Ano 5, Edição 1.187, pág. 1, datada de 09/03/2020, que 
nomeou o Defensor Público de 2.ª Classe, Thiago Nobre 
Rosas, para exercer o Cargo de Confiança de Subdefensor 
Público Geral do Estado; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei; 
CONSIDERANDO o pleito popular objeto da Moção de 
Apelo à Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Re-
querimento nº 2527/2020), da Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas; 
 

RESOLVE: 
 
 

I – DESIGNAR, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação da presente Portaria, a Defensora Pública 
de 4.ª Classe Gabriela Ferreira Gonçalves para atuar no 
âmbito das demandas relacionadas aos serviços de comu-
nicação – telefonia e internet – prestados pelas operadoras 
atuantes no município de Carauari; 
II – DESIGNAR, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação da presente Portaria, o Defensor Público de 
4.ª Classe Luiz Gustavo do Nascimento Cardoso para 

atuar no âmbito das demandas relacionadas aos serviços 
de comunicação – telefonia e internet – prestados pelas 
operadoras atuantes no município de Carauari;  
III – DETERMINAR que a atuação dos Defensores Públi-
cos mencionados neste ato, não enseja qualquer remune-
ração e os trabalhos desenvolvidos serão considerados 
prestação de relevante serviço público e designação espe-
cial para fins do inciso V, art. 17, da Resolução n.º 
004/2018-CSDPE/AM, contando-se a cada 02 (dois) dias 
como uma designação especial para fins de pontuação; 
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 27 de julho de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 0487/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 9º, inciso X, da Lei Complementar n.º 01, de 
30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da 
Lei Promulgada nº 51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, 
inciso XI da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 31/2017-
CSDPE/AM, que cria e regula Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM; 
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CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 33/2017-
CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o teor da Processo nº 
20000.004158/2020-18; 
 

RESOLVE: 
I- REVOGAR, a contar de 30 de julho de 2020, a FGD-6 
(Coordenadoria do Interior), nos termos da Lei nº 4.831 de 
13 de maio de 2019, concedida à Defensora Pública Elâ-
nia Cristina Fonseca do Nascimento por meio da Porta-
ria nº 211/2020-GDPG/DPE/AM; 
II- DESIGNAR, a contar de 30 de julho de 2020, o Defen-
sor Público Murilo Rodrigues Breda como Coordenador 
do Polo do Alto Solimões (sede em Tabatinga), atribuindo-
lhe a FGD-6 (Coordenadoria do Interior), nos termos da 
Lei nº 4.831 de 13 de maio de 2019. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 27 de julho de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 015/2020-CSDPE/AM 

ALTERA a Resolução nº 011/2016-
CSDPE/AM, que regulamenta o 
recebimento de intimações por meio 
eletrônico no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e dá 
outras providências. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções legais previstas nos incisos I e II, do artigo 9.º  da Lei 
Complementar Estadual n.º  01, de 30 de março de 1990, 
conforme texto consolidado publicado no DOE de 21 de 
março de 2005, e no art. 14, III, do Regimento Interno do 
Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do Ama-
zonas  (Resolução n.º 004/2012-CSDPE/AM), por decisão 

unânime de seus membros presentes na Reunião Ordiná-
ria de 22 de julho de 2020, RESOLVE ALTERAR DISPO-
SITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 011/2016-CSDPE/AM, nos 
seguintes termos: 
 
Art. 1º O artigo 5º da Resolução nº 11/2016-CSDPE/AM, 
que regulamenta o recebimento de intimações por meio 
eletrônico no âmbito da DPE/AM, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
 

Art. 5º. O Defensor Público designado 
para atuar nas Defensorias Públicas Fo-
renses deverá informar à Corregedoria 
Geral, previamente ao seu desloca-
mento em remoção a pedido, ao tér-
mino do período de sua convocação, ou 
antes do início de gozo de suas férias/li-
cenças, acerca das pendências existen-
tes nos feitos judiciais em andamento, 
detalhando as intimações disponibiliza-
das e ainda não providenciadas, assim 
como a data final dos prazos e o ato pro-
cessual a cargo do órgão de atuação, 
observado o disposto nos artigos ante-
cedentes.   
 

Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM ela-
borará texto consolidado da Resolução n.º 011/2016-
CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente, e con-
solidará no sítio Eletrônico da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas. 

Manaus, 24 de julho de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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RESOLUÇÃO 016/2020-CSDPE/AM 

 

Regulamenta o Núcleo de Saúde da 

Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais previstas nos incisos I do artigo 18 da 
Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 
1990, §1°, do art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e 
no art. 1º do Regimento Interno do Conselho Superior da 
Defensoria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 
004/2012-CSDPE/AM), por unanimidade de seus 
membros presentes na Reunião Ordinária de 22 de julho 
de 2020, 

 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado, 
a teor do art. 134, §2º, da Constituição Federal, do art. 
102, §1o da Constituição do Estado do Amazonas, do art. 
97-A da Lei Complementar nº 80/94 e do art. 2º, pará-
grafo único da Lei Complementar Estadual nº 01/90, pos-
sui autonomia administrativa para a organização de sua 
estrutura e para a gestão e execução de suas funções 
impostas constitucionalmente  
 
CONSIDERANDO que à Defensoria Pública, como ex-
pressão e instrumento do regime democrático, compete, 
fundamentalmente, a promoção dos direitos humanos e 
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gra-
tuita, aos que se encontram em situação de vulnerabili-
dade; 
 
CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde 
(arts. 6º, 196 e ss. da Constituição Federal e art. 2º da 
Lei nº 8.080/1990) constitui direito humano primordial, in-
dissociável do direito à vida (art. 5º, caput, da 
CRFB/1988); 
 
CONSIDERANDO que o crescente número de deman-
das judiciais envolvendo o sistema único de saúde 

(SUS), a complexidade e a multidisciplinaridade do tema 
consolidaram o direito à saúde como uma disciplina jurí-
dica autônoma, dotada de caracteres próprios e especí-
ficos; 
 
CONSIDERANDO que, devido ao aumento das deman-
das de massa, também é crescente a propositura de 
ações coletivas como um instrumento de acesso efetivo 
à Justiça e de economia processual; 
 
CONSIDERANDO que em tal contexto, o Conselho Na-
cional de Justiça vem conferindo especial tratamento aos 
temas, recomendando não só a especialização dos ope-
radores do direito, a estruturação e a organização de ór-
gãos especializados nas áreas, como também a priori-
zação dos métodos de resolução coletiva dos conflitos; 
 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas possui forte atuação na esfera da saúde 
pública, e vem ganhando importante espaço na promo-
ção e defesa dos direitos coletivos lato sensu, razão pela 
qual é imperioso fomentar e aprimorar o serviço essen-
cial por ela prestado nessas áreas; 
 
CONSIDERANDO que a descentralização administra-
tiva, através da criação de Núcleos Especializados, con-
fere excelência, aperfeiçoamento e maior eficiência ao 
serviço público prestado pela Defensoria Pública aos ne-
cessitados; 
 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior o 
exercício do poder normativo no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1o Criar o Núcleo de Saúde no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas (Nudesa). 
 
Art. 2o O Nudesa será composto pelos órgãos de atuação 
especializados na matéria indicados na Resolução nº 
004/2019-CSDPE/AM e por uma coordenadoria. 
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Art. 3o A coordenadoria será exercida por membro titular 
de atuação especializado em saúde, a ser nomeado(a) 
pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral. 
 
Parágrafo único. A coordenadoria poderá contar com 
uma equipe de apoio composta por servidores e estagi-
ários. 
 
Art. 4o Compete à coordenadoria do Nudesa o exercício 
de atividades indutoras da política institucional, cum-
prindo-lhe as atribuições previstas no Regimento Interno 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e ainda: 
 
I - estimular a busca da solução extrajudicial dos litígios, 
difundindo e apoiando a adoção de técnicas de compo-
sição e administração de conflitos; 
 
II - fomentar a interiorização das ações de defesa cole-
tiva; 
 
III – promover a integração entre os membros da Defen-
soria Pública, em especial:  
 
a) estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos 
de atuação que atuem na mesma matéria;  
 
b) promover a articulação entre os órgãos da Defensoria 
Pública e entidades públicas ou privadas;  
 
c) promover a articulação, integração e o intercâmbio en-
tre os órgãos de atuação da Defensoria Pública, inclu-
sive para o efeito de atuação conjunta, quando cabível; 
 
d) prestar suporte aos órgãos de atuação da Defensoria 
Pública na instrução de procedimentos preparatórios ou 
no curso de medidas processuais. 
 
IV - interagir com entes e/ou órgãos públicos ou priva-
dos, em especial:  
 
a) manter permanente contato e intercâmbio com entida-
des públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, 
dediquem-se ao estudo ou proteção dos bens, valores 

ou interesses relacionados com a área de atuação do 
Nudesa;  
 
b) sugerir a realização de convênios de interesse da De-
fensoria Pública;  
 
c) zelar pelo cumprimento das obrigações da Defensoria 
Pública decorrentes dos convênios firmados; 
 
d) colaborar junto aos setores públicos ou privados em 
campanhas educacionais relativas à sua área de atua-
ção; 
 
e) acompanhar a política nacional, estadual e municipal 
referentes à sua área de atuação, realizando estudos e 
oferecendo sugestões às entidades públicas e privadas 
com atribuições no setor;  
 
f) propor a edição ou alteração de leis e normas técnicas 
aos órgãos públicos que atuam na área do Nudesa;  
 
g) prestar auxílio ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral no 
permanente contato com o Poder Legislativo, inclusive 
acompanhando o trabalho das comissões temáticas en-
carregadas do exame de projetos de lei relativos à sua 
área de sua atuação;  
 
h) representar a Defensoria Pública, quando cabível e 
por delegação do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral do Es-
tado, nos órgãos que atuem na área do Nudesa; 
 
V) disponibilizar informações técnico-jurídicas relevantes, 
de ofício ou por provocação, desenvolver estudos e pes-
quisas, e, ainda, criar ou sugerir a criação de grupos e 

comissões de trabalho relevantes; 
VI) auxiliar no planejamento, desenvolvimento e avalia-
ção da atuação da Defensoria Pública, em especial: 
 
a) sugerir ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral a execução 
de planos especiais de atuação;  
 
b) sugerir a realização de cursos, palestras, audiências 
públicas e outros eventos, promovendo-os, se for o caso; 
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c) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral suges-
tões para a elaboração da política institucional e de pro-
gramas específicos pertinentes à área de saúde; 
 
d) responder pela efetivação dos planos e programas de 
sua área, em conformidade com as diretrizes fixadas; 
 
e) assistir ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral no desem-
penho de suas funções;  
 
f) divulgar atividades e trabalhos da Defensoria Pública, 
dentro de sua área de atuação;  
 
g) sugerir a edição de atos e instruções tendentes à me-
lhora dos serviços da Defensoria Pública;  
 
h) dar publicidade aos entendimentos da Administração 
Superior acerca de matérias relacionadas à sua área de 
atuação, quando autorizado;  
 
i) ser cientificado da instauração de procedimentos pre-
paratórios e proposituras de ações civis públicas da área 
de saúde, mantendo arquivo digital atualizado das peti-
ções iniciais e termos de ajustamento de conduta; 
 
j) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral relatório 
anual de suas atividades; 
 
k) desenvolver medidas e mecanismos que propiciem 
fluxos de trabalho e de informações objetivando a con-
secução dos planos e diretrizes institucionais, dentro de 
sua área de atuação; 
 
l) gerir a atuação do Núcleo, distribuindo equitativamente 
atividades e recursos entre os órgãos de atuação, de 
modo a manter a continuidade e eficiência da assistência 
jurídica prestada; 
 
m) atuar, na qualidade de órgão de atuação, na instau-
ração de procedimentos preparatórios e ações judiciais 
de natureza coletiva. 
 
Art. 4o Os casos omissos serão decididos pelo(a) Defen-
sor(a) Público(a)-Geral do Estado do Amazonas. 

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
  

 Manaus-AM, 24 de julho de 2020 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior 
  

 

RESOLUÇÃO Nº 017/2020-CSDPE/AM 

 

CRIA A REVISTA DE DIRETO DA DEFEN-
SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMA-
ZONAS 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas no artigo 18, XVIII, da Lei Complementar 
nº 01, de 30 de março de 1990, artigo 6º do Regimento 
Interno da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
(Resolução nº 01/2013-CSDPE/AM-CONSOLIDADA II) 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 12/2020-
CSDPE/AM, em seu art. 70, incisos VII, atribui à Escola 
Superior da Defensoria Pública a edição da Revista Jurí-
dica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO que, até a presente data, ainda não foi 
criada a Revista Jurídica da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas; 

CONSIDERANDO a necessidade de difundir e incentivar a 
produção de trabalhos científicos produzidos especial-
mente pelos Defensores Públicos do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a forma de 
divulgação e de publicação de trabalhos técnicos no âmbito 
da Instituição; 

´ 

RESOLVE: 
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Art. 1º Fica criada a Revista de Direito da Defensoria Pú-
blica do Amazonas que será organizada e produzida 
pelo(a) Coordenador(a) da Revista e pelo Conselho Edito-
rial. 

§ 1º O(A) Coordenador(a) da Revista, indicado pelo(a) De-
fensor(a) Público(a)-Geral dentre os membros integrantes 
da carreira de Defensor(a) Público(a) do Amazonas e de 
reconhecida titulação acadêmica, será responsável pela 
captação dos trabalhos nela publicados. 

§ 2º O Conselho Editorial terá entre 8 (oito) e 16 (dezes-
seis) conselheiros, indicados pelo(a) Diretor(a) da Escola 
da Defensoria Pública do Amazonas, dentre membros da 
Defensoria Pública do Amazonas e/ou acadêmicos de re-
conhecido saber jurídico, sem prejuízo das atribuições fun-
cionais, sendo os nomes indicados submetidos ao refe-
rendo do Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 3º O conselho editorial deve, em sua maioria, ser com-
posto por portadores de título legalmente válido de Livre-
Docente, Mestre, Doutor ou Pós-Doutor em Direito ou em 
ciências correlatas, em curso credenciado pelo Ministério 
da Educação ou, se obtido no exterior, devidamente reco-
nhecido e revalidado nos termos da legislação federal vi-
gente. 

 

Art. 2º Compete ao(à) Coordenador(a) da Revista, com o 
auxílio da Escola Superior da Defensoria Pública do Ama-
zonas-ESUDPAM: 

I – Adotar as medidas necessárias ao registro do periódico 
junto ao órgão competente; 

II – Encaminhar os trabalhos enviados para publicação, 
pelo método double blind review (dupla  

revisão cega), à análise dos membros do Conselho Edito-
rial ou revisores previamente selecionados mediante edital 
próprio. 

III – Convocar expressamente as reuniões do Conselho 
Editorial, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas e indicação da matéria a ser apreciada.  

Parágrafo único. Compete, ainda, à Escola Superior da 
Defensoria Pública do Amazonas-ESUDPAM: 

I - Editar e Produzir a Revista; 

II - Promover a divulgação da Revista no sítio institucional 
e nos mais diversos meios de comunicação. 

 

Art. 3º São atribuições do Conselho Editorial, dentre ou-
tras:  

I – examinar e dar parecer com a recomendação, ou não, 
da publicação dos trabalhos enviados à Revista de Direito 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

II – fazer sugestões que visem ao aperfeiçoamento da Re-
vista; 

§ 1º As deliberações do Conselho Editorial dar-se-ão por 
maioria simples de votos, incluído o voto do(a) Coordena-
dor(a). 

§ 2º Em caso de empate caberá, ainda, o voto do(a) Dire-
tor(a) da Escola Superior da Defensoria Pública do Ama-
zonas-ESUDPAM. 

§ 3º As reuniões e deliberações do Conselho Editorial po-
derão ser realizadas por meio eletrônico ou telefônico, 
sendo atestadas pelo Coordenador. 

 

Art. 4° A Revista, que será veiculada por meio digital, terá, 
no mínimo, um número regular por ano, podendo, ainda, 
serem editados outras edições, temáticas ou especiais. 

§ 1º Cada número regular, temático ou especial poderá ter 
sua versão impressa, desde que haja autorização do(a) 
Defensor Público(a)-Geral e exista disponibilidade orça-
mentário-financeira. 

§ 2º A Revista terá como linha editorial temas da área jurí-
dica e conexas, relacionadas às funções institucionais e o 
fortalecimento da Defensoria Pública, do acesso à justiça, 
dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, a defesa 
dos necessitados e vulneráveis e outros temas afetos à De-
fensoria Pública e a assistência jurídica integral e gratuita. 

§ 3º Os trabalhos a serem publicados pela Revista Jurídica 
da Defensoria Pública deverão, preferencialmente, ser iné-
ditos, salvo se o tema for de considerável relevância jurí-
dico-social, assim entendido pelo Conselho Editorial. 
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§ 4º O(A) Coordenador(a) fará publicar edital para inscrição 
de artigos, em periodicidade a ser definida com o Conselho 
Editorial, estabelecendo as espécies de trabalhos técnico-
científicos aceitos para publicação, os respectivos limites, 
número mínimo e máximo de páginas, a possibilidade de 
inclusão de tabelas, mapas, gráficos e demais informações 
não textuais. 

§ 5º Os trabalhos submetidos ao Conselho Editorial deve-
rão observar as normas vigentes da ABNT — Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e as Normas de Apresenta-
ção Tabular do IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 

§ 6º Poderão submeter trabalhos à avaliação e publicação 
pela Revista, além de membros, servidores, residentes ju-
rídicos e estagiários da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, os colaboradores permanentes, entendidos 
aqueles que integraram a carreira de Defensor(a) Pú-
blico(a), ou especiais, incluídos os integrantes de carreiras 
profissionais jurídicas ou não, mediante correspondente 
autorização. 

§ 7º Caberá à assessoria técnica da Escola Superior da 
Defensoria Pública do Amazonas-ESUDPAM desidentifi-
car os trabalhos recebidos e remetê-los aos integrantes do 
Conselho Editorial ou revisores selecionados para análise 
e parecer quanto à sua publicação, de modo a assegurar a 
análise conforme o método double blind review (dupla re-
visão cega); 

§ 8º O envio espontâneo de trabalho técnico-científico para 
publicação implica a cessão dos respectivos direitos auto-
rais à Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

§ 9º Os artigos doutrinários não poderão conter referências 
que levem à identificação da autoria. 

§ 10. A Revista, a critério do Conselho Editorial, poderá 
convidar autores para publicações especiais. 

 

Art. 5˚ As regras para inscrição e envio do trabalho técnico-
científico serão definidas em edital, observando-se o dis-
posto nesta Resolução. 

§ 1º A priorização da publicação dos artigos enviados de-
verá decorrer de critérios estabelecidos pelo Conselho Edi-
torial, a serem divulgados no edital de inscrição. 

§ 2º No caso do autor enviar mais de um trabalho simulta-
neamente, o Conselho Editorial escolherá qual será publi-
cado, podendo reservar o outro para publicação no volume 
seguinte do periódico, atendidas as regras editalícias. 

 

Art. 6º Depois de desidentificado pela Escola Superior da 
Defensoria Pública, cada trabalho será submetido ao Con-
selho Editorial que enviará, por sorteio, cópia a dois conse-
lheiros para a elaboração do parecer de que trata o inciso 
I do artigo 3º, sendo reidentificado somente ao final das 
avaliações. 

§ 1º Salvo urgência determinada pelo(a) Coordenador(a) 
ou Diretor(a) da ESUDPAM, cada Conselheiro(a) terá o 
prazo improrrogável de 30 dias, contados do recebimento 
do trabalho, para análise e elaboração de parecer. 

§ 2º O parecer observará os aspectos formais, o conteúdo, 
a relevância do trabalho e sua pertinência com a linha edi-
torial da Revista, devendo indicar se o trabalho foi “Apro-
vado para publicação”, “Aprovado com ressalvas ou Repro-
vado. 

§ 3º Caso o parecer seja pela aprovação com ressalvas, 
caberá ao autor a sua adequação no prazo de 30 dias, para 
publicação, após reapreciação. 

§ 4º Em caso de divergência entre os dois pareceres, o 
Coordenador submeterá o trabalho ainda desidentificado 
ao terceiro conselheiro, também por sorteio, para proferir 
novo parecer, que poderá ser homologado pelo(a) Coorde-
nador(a), com o desempate da divergência. 

§ 5º O Conselho Editorial poderá reenviar os originais ao 
autor, com recomendação de que esclareça dúvidas por-
ventura existentes ou adapte seu trabalho às normas edi-
toriais. 

§ 6º As alterações de cunho meramente formal poderão ser 
efetuadas pela Conselho Editorial, independentemente de 
autorização do autor. 
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§ 7º Em caso de serem aprovados artigos em número que 
extrapole os limites previamente fixados da edição, o Con-
selho Editorial fará a seleção com base, entre outros, nos 
critérios:  

a) atualidade e relevância do tema;  

b) ineditismo;  

c) equilíbrio, dentro da Revista, entre as diversas áreas do 
direito.  

§ 8º Os artigos aprovados, porém não selecionados para 
publicação, poderão ser publicados em outra edição, a cri-
tério do Conselho Editorial. 

§ 9º Ao final das avaliações, aí incluída a eventualidade de 
parecer desempatador, compete ao(à) Coordenador(a) de-
signar reunião, que poderá ser eletrônica, para resolução 
das questões pendentes e seleção dos trabalhos a serem 
publicados, caso se apresente a possibilidade de aprova-
ção de trabalhos em número superior aos limites previa-
mente fixados da edição.  

§ 10. O relatório geral do(a) Coordenador(a) listará os tra-
balhos submetidos ao Conselho e as respectivas avalia-
ções, e, caso se apresente a possibilidade de aprovação 
de trabalhos em número superior aos limites previamente 
fixados da edição, formular-se-á, para deliberação do Con-
selho, por maioria simples, proposta de seleção dos traba-
lhos a serem publicados, levando-se em conta, entre ou-
tros critérios, a pontuação recebida pelos trabalhos e o 
equilíbrio, dentro da edição, entre as diversas áreas do co-
nhecimento. 

 

Art.7º A publicação de artigos não implicará nenhuma 
forma de remuneração ao seu autor, sendo permitida a re-
produção total ou parcial dos trabalhos, desde que citada 
a fonte. 

Art.8º Somente serão aceitos trabalhos devidamente assi-
nados, sendo que a responsabilidade pelo seu conteúdo e 
por opiniões expressas no texto é exclusiva de seus auto-
res 

Art.9º A critério do(a) Coordenador(a) da Revista e do Con-
selho Editorial, poderão ser aceitas e publicadas colabora-
ções de operadores das várias áreas do conhecimento. 

Art. 10. Ficará a cargo da Escola Superior da Defensoria 
Pública estabelecer contatos com bibliotecas de Institui-
ções e Tribunais para fins de permuta e/ou doação de 
exemplares da Revista. 

Art. 11. Eventuais despesas decorrentes da presente re-
solução dependerá de prévio impacto orçamentário e auto-
rização do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral. 

Art. 12. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Defen-
sor(a) Público(a)-Geral do Estado. 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 

Manaus, 24 de julho de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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