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Processo nº: 20000.010356/2019-87 

INTERESSADO: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - 

ESUDPAM  

ASSUNTO: Criação da revista jurídica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.   

 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DA REVISTA 

JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. NECESSIDADE 

DE CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS 

DEVIDAMENTE PUBLICIZADOS.    

 

 

 

Trata-se de sugestão de resolução apresentada pela Escola Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas – ESUDPAM, objetivando a criação e 

regulamentação de critérios objetivos e previamente definidos no tocante à Revista Jurídica 

da Defensoria Pública do Amazonas.   

Após sorteio, os autos foram distribuídos a minha relatoria.  

Em razão da mudança de direção da ESUDPAM, por prudência, 

determinei o envio dos autos para manifestação da nova diretoria, inclusive com a 

necessidade esclarecimentos quanto a eventuais custos financeiros da proposta 

apresentada.  

A nova direção da ESUDPAM analisou a minuta, tendo apresentado 

pequenas alterações no texto normativo, bem como apresentou proposta comercial, válida 

por 60 (sessenta dias), para impressão da revista pela “Imprensa Oficial do Estado do 

Amazonas”. 

É o relatório. 
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De acordo com o Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas, compete a Escola Superior da Defensoria Pública editar revistas, boletins 

periódicos e outros que abordem estudos jurídicos e multidisciplinares voltados à difusão 

dos assuntos e pesquisas de interesse institucional (Art. 70, VII, da Resolução n° 012/2020-

CSDPE/AM). 

Por sua vez o art. 71 do referido regimento, estabelece a competência 

do Conselho Superior da Defensoria Pública para editar regulamento com as normas de 

funcionamento da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, o que não ocorreu até 

o presente momento. 

Assim, considerando que até o momento não há resolução específica 

que trate do funcionamento da Escola Superior da Defensoria Pública a fim de possa 

viabilizar por ato próprio suas competências, bem como diante da ausência de orçamento 

específico direcionado à ESUDPAM, entendo que cabe ao Conselho Superior a análise da 

regulamentação proposta. 

Nos moldes do requerimento formulado, igualmente entendo ser 

importante a regulamentação de critérios objetivos e previamente definidos no tocante à 

Revista Jurídica da Defensoria Pública do Amazonas. 

Do exposto, manifesta-me favoravelmente pela criação e 

regulamentação da Revista Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

conforme proposta que segue anexa ao presente voto.  

 

Manaus, 08 de julho de 2020. 

 

 

 

Caroline Pereira de Souza 

Defensora Pública   

Conselheira Eleita 

 

CAROLINE PEREIRA DE 
SOUZA:70419051287

Assinado de forma digital por CAROLINE 
PEREIRA DE SOUZA:70419051287 
Dados: 2020.07.07 21:31:31 -04'00'


