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RESOLUÇÃO Nº 017/2020-CSDPE/AM 

CRIA A REVISTA DE DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

 

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 de Direito da Defensoria Pública 
do Amazonas; 

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

CONSIDERANDO a necessidade de difundir e incentivar a produção de trabalhos científicos 
produzidos especialmente 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: 

 

Art. 1º Fica criada a Revista de Direito da Defensoria Pública do Amazonas que será 
organizada e produzida pelo(a) Coordenador(a) da Revista e pelo Conselho Editorial. 

§ 1º O(A) Coordenador(a) da Revista, indicado pelo(a) Defensor(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 (dezesseis) conselheiros, indicados pelo(a) 
Diretor(a) da Escola da Defensoria Pública do Amazonas, dentre membros da Defensoria 
Pública do Amazonas e/ou acadêmicos de reconhecido saber jurídico, sem prejuízo das 
atribuições funcionais, sendo os nomes indicados submetidos ao referendo do Conselho 
Superior da Defensoria Pública. 

§ 3º O conselho editorial deve, em sua maioria, ser composto 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 reconhecido e revalidado nos termos da legislação federal vigente. 

 

Art. 2º Compete ao(à) Coordenador(a) da Revista, com o auxílio da Escola Superior da 
Defensoria Pública do Amazonas-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 Editorial ou revisores previamente 
selecionados mediante edital próprio. 
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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 outras:  

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 Revista; 

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

§ 2º Em caso de empate caberá, ainda, o voto do(a) Diretor(a) da Escola Superior da Defensoria 
Pública do Amazonas-ESUDPAM. 

§ 3º As reuniões e deliberações do Conselho Editorial poderão 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 orçamentário-
financeira. 

§ 2º A Revista terá como linha editorial temas da área jurídica 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 Defensoria Pública e a assistência jurídica integral e gratuita. 

§ 3º Os trabalhos a serem publicados pela Revista de Direito da Defensoria Pública deverão, 
preferencialmente, ser inéditos, salvo se o tema for de considerável relevância jurídico-social, 
assim entendido pelo Conselho Editorial. 

§ 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 deverão observar as normas vigentes da 
ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas e as Normas de Apresentação Tabular do 
IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

§ 6º Poderão submeter trabalhos à avaliação e publicação pela Revista, além de membros, 
servidores, residentes jurídicos e estagiários da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
os colaboradores permanentes, entendidos aqueles que integraram a carreira de Defensor(a) 
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Público(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 desidentificar 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 revisão cega); 

§ 8º O envio espontâneo de trabalho técnico-científico para publicação implica a cessão dos 
respectivos direitos autorais 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 disposto nesta Resolução. 

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

§ 2º No caso do autor enviar mais de um trabalho simultaneamente, o Conselho Editorial 
escolherá qual será publicado, 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 Conselho Editorial que enviará, por sorteio, cópia a dois conselheiros 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 editorial da Revista, devendo indicar se o trabalho foi “Aprovado para 
publicação”, “Aprovado com ressalvas ou Reprovado. 

§ 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) Coordenador(a), com o desempate da divergência. 

§ 5º O Conselho Editorial poderá reenviar os originais ao autor, com recomendação de que 
esclareça dúvidas porventura existentes ou adapte seu trabalho às normas editoriais. 

§ 6º As alterações de cunho meramente formal poderão ser efetuadas pela Conselho Editorial, 
independentemente de autorização do autor. 

§ 7º Em caso de serem aprovados artigos em número que extrapole os limites previamente 
fixados da edição, o Conselho Editorial fará a seleção com base, entre outros, nos critérios:  

a) atualidade e relevância do tema;  
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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 critério do Conselho Editorial. 

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

§ 10. O relatório geral do(a) Coordenador(a) listará os trabalhos submetidos ao Conselho e as 
respectivas avaliações, 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 
Conselho, por maioria simples, proposta de seleção dos trabalhos a serem publicados, levando-
se em conta, entre outros critérios, a pontuação recebida pelos trabalhos e o equilíbrio, dentro 
da edição, entre as diversas áreas do conhecimento. 

 

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

Art.8º Somente serão aceitos trabalhos devidamente assinados, sendo que a responsabilidade 
pelo seu conteúdo e por opiniões expressas no texto é exclusiva de seus autores 

Art.9º A critério do(a) Coordenador(a) da Revista e do Conselho Editorial, poderão ser aceitas 
e publicadas colaborações de operadores das várias áreas do conhecimento. 

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

Art. 11. Eventuais despesas decorrentes da presente resolução dependerá de prévio impacto 
orçamentário e autorização do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral. 

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

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

 

Manaus, 31 de julho de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 

 

*Republicada por conter erro na publicação no Diário Eletrônico do dia 28.07.2020, edição nº 
1.273, págs. 5/6 


