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ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL ESDEP Nº 066/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
CHAMADA  DE  ARTIGOS  PARA  A  REVISTA  JURÍDICA  DA  DEFENSORIA
PÚBLICA.
O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, no uso das suas atribuições legais, e para
melhor  cumprir  as  funções  de  estímulo  à  produção  científica  dos  membros,  servidores  e
estagiários da Defensoria Pública, bem como de difusão da cultura jurídica, previstas no art. 75,
incisos VII, e XVI da Lei Complementar estadual nº 26/2006, bem como a previsão contida no
Capítulo 3 da Resolução nº 004/2020 de 06 de agosto de 2020, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Defensoria Pública, publica a presente chamada de artigos para a Revista Jurídica da
Defensoria Pública, nos seguintes termos:
A  Revista  Jurídica  da  Defensoria  Pública  é  um  periódico  científico  destinado  a  publicar
trabalhos, inéditos ou não, de Defensores (as) públicos (as), servidores (as) e estagiários (as) da
Defensoria Pública da Bahia, bem como do público externo.
A presente  edição da  Revista  Jurídica  integra  a  série  “Defensoria  Pública e  Minorias”  cujo
segundo  volume  versará  sobre  o  tema:  Defensoria  Pública:  População  de  rua,  Saúde
Mental, Pessoas com Deficiência e Pessoa Idosa.
2. O presente edital veicula chamada geral de  Artigos Científicos, Relatos de experiência,
Estudo de caso, Boas Práticas e Resenha para os (as) defensores (as),  servidores (as) e
estagiários (as) da Defensoria Pública da Bahia, bem como para o público externo.
2.1  Do  total  de  artigos  aprovados  pelo  Conselho  Editorial  em  obediência  ao  item  11  do
presente Edital, isto é, o mínimo de 07 e máximo de 20 artigos, deverá ser obedecida a seguinte
divisão de espaços:
2.2. No mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos textos (as) defensores (as) públicos (as) da
Bahia, incluindo os do corpo editorial;
2.3.  No mínimo,  10% (dez  por  cento)  dos  textos  dos  (as)  servidores  e  estagiários  (as)  da
Defensoria Pública da Bahia.
2.4. No máximo, 40% (trinta por cento) dos textos do público externo;
2.5.  Serão  reservados  do  total  de  textos  aprovados,  um  percentual  de  80%  para  artigos
científicos e de 20% para as demais categorias:  relatos de experiências, estudo de caso, boas
práticas e resenha, devendo contar pelo menos uma de cada, desde atendam aos requisitos deste
edital e sejam aprovados pelo Conselho Editorial.
3.  Se  não  houver,  entre  os  textos  submetidos,  e  considerados  aptos  à  publicação,  número
suficiente para atender ao item 2.2, o percentual dos textos de defensores (as) públicos (as)
poderá ser fixado em, no mínimo, 30% (trinta por cento) do total.
4.  Se  não  houver,  entre  os  textos  submetidos,  e  considerados  aptos  à  publicação,  número
suficiente para atender ao item 2.3, os percentuais serão remanejados, primeiro, para os textos
dos (as) defensores (as) públicos (as) da Bahia e, em seguida, para os textos do público externo.
5.  Os  textos  submetidos  ao  Conselho  Editorial  da  Revista  Jurídica  da  Defensoria  deverão
conter:
6. Categoria Artigos
6.1 Os textos submetidos deverão conter entre 20 (vinte) e 30 (trinta) laudas, espaço 1,5, fonte
Times New Roman, tamanho 12, em folha A4, com margens superior e esquerda de 3,0 cm e
inferior e direita de 2,0 cm, seguindo, no que o edital  for omisso, as normas da Associação
Brasileira  de Normas Técnicas.  Os textos devem conter título,  resumo e palavras-chave em
português e em um idioma estrangeiro à escolha do autor, dentre os seguintes: inglês, francês,
espanhol, italiano ou alemão.
7. Categoria Relatos de experiência
7.1 Os textos submetidos deverão ter entre 10 (dez) e 15 laudas (quinze) além de: Título em que
consiste  a  prática  (experiência,  vivência)  a  ser  relatada;  em  que  contexto  (social,  cultural,
ambiental,  econômico)  ocorre;  a  que  público  se  direciona;  procedimentos  adotados
(metodologia) na prática a ser relatada; resultados alcançados com a prática até o momento; o
que se aprendeu com a experiência e registros fotográficos das atividades
8. Categoria Estudo de caso
8.1 Os textos submetidos deverão conter entre 10 (dez) e 20 (vinte) laudas; Título do estudo de
caso (português  e  inglês);  resumo do caso;  resumo da(s)  decisão(ões);  comentários  sobre  a
relevância jurídico-social do caso.
9. Categoria Boas Práticas
9.1 Os textos submetidos deverão conter entre 10 (dez) e 20 (vinte) laudas além de; Título da
boa prática (português e inglês); justificativa; equipe do projeto; descrição e objeto do projeto
(inclusive indicação de financiamento, quando aplicável); obstáculos e desafios encontrados na
execução  do projeto;  resultados  da  ação (quais  os  produtos  ou serviços  foram entregues  à
comunidade/público-alvo);
10. Resenha
10.1 Os textos submetidos deverão conter até 7 páginas; Cabeçalho: Referência bibliográfica da
obra original (autor, título,  local,  editora, ano, páginas);  Nome do(s) autor(es):  indicação por
extenso depois  do título,  alinhado à esquerda),  antecedido da preposição “por”.  Não serão
aceitas resenhas de obras com mais de cinco (5) anos e de manuais.

11. A Revista Jurídica da Defensoria Pública terá, no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 20 (vinte)
artigos.
12. Os textos deverão ser encaminhados no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Defensoria Pública da Bahia.
13.  A submissão dos  textos  à  Revista  Jurídica  da  Defensoria  Pública  implica  renúncia  aos
direitos  autorais  em favor  da Defensoria  Pública  da Bahia,  mas  não impede os autores  de
publicá-los  em outro  livro  ou  periódico,  desde  que  façam  referência  à  Revista  Jurídica  da
Defensoria Pública nas publicações subsequentes.
14 Os (As) autores (as) receberão, no mínimo, 03 (três) exemplares da edição da Revista Jurídica
da Defensoria  Pública em que seus  trabalhos  forem publicados,  independentemente de sua
condição  de  defensor  (a),  servidor  (a),  estagiário  (a)  ou  não  integrante  da  comunidade
defensorial.
15. No caso de textos não inéditos, já publicados em livros ou em outros periódicos, é dever do
autor:
16. Comunicar o fato à ESDEP, informando o nome, o volume, o número de série, se houver, o
ano, e os demais dados da publicação, para que isso conste da Revista Jurídica da Defensoria
Pública.
16.1. Declarar que possui autorização para publicar o texto, eximindo a Defensoria Pública de
qualquer  responsabilidade  perante  a  editora  ou  instituição  detentora  dos  direitos  autorais
correspondentes.
17. Os textos serão encaminhados de forma anônima e aleatória, respeitada a afinidade temática,
para um dos membros do Conselho Editorial, que emitirá parecer de aptidão ou inaptidão do
artigo à publicação, atribuindo, aos trabalhos aptos, uma nota entre 7,0 (sete) e 10,0 (dez).
18. Os pareceres e as notas não serão publicados pela Escola Superior da Defensoria Pública,
mas estarão à disposição dos autores por, no mínimo, 06 (seis) meses, contados da publicação
da edição da Revista Jurídica da Defensoria Pública a que os trabalhos foram submetidos.
19. Caso algum, abrangido pela presente chamada, e considerado apto pelo Conselho Editorial,
deixe de ser publicado, terá prioridade de publicação na edição imediatamente subsequente da
Revista Jurídica da Defensoria Pública.
20. Os de convidados e dos membros do Conselho Editorial não serão submetidos à seleção,
desde  que  não  haja,  por  edição,  mais  de  dois  trabalhos  de  convidados,  nem mais  de  três
trabalhos de conselheiros. 
21. Caso tenham sido submetidos, à mesma edição, mais de dois os textos  de convidados ou de
três artigos de conselheiros, respeitar-se-á a ordem de chegada, e os artigos excedentes poderão
ser  publicados  na  edição  subsequente  da  Revista  Jurídica  da  Defensoria  Pública,  ou,  a
requerimento do conselheiro ou convidado, submetidos ao procedimento comum de avaliação,
de forma anônima e aleatória, por outro membro do Conselho Editorial.
22. Caso apresentem afinidade teórica suficiente, os textos submetidos e considerados aptos à
publicação poderão ser reunidos em Edições Temáticas, observados os limites do item 11 do
presente edital.
23. Para garantir a impessoalidade das avaliações, os trabalhos deverão ser encaminhados, sem
qualquer identificação da autoria no corpo do artigo, por meio do e-mail do autor, ao endereço
da Escola Superior da Defensoria Pública:  biblioteca@defensoria.ba.def.br, servindo como
prova de entrega a confirmação de recebimento emitida pela Biblioteca, em resposta ao e-mail
do autor.
Salvador, 24 de novembro de 2021.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACEDO
Diretor da ESDEP

DIRETORIA GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RETIFICAÇÃO RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2020 
PROCESSO Nº 103.0036.2021.0005924-15. CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado
da Bahia. CONTRATADA: Multipla Locação de Mao de Obra EIRELI. 
Retifica-se o resumo do 2º termo aditivo ao Contrato nº 31/2020, publicado no Diário Oficial
da Defensoria na edição nº 609, página 02, data 23/11/2021, de modo que onde se leu: “(...)
passando  a  vigorar  de  18.11.2021  a  17.05.2022  (…)”,  leia-se  “(…)  passando  a  vigorar  de
18.11.2021 a 17.02.2022(…)”. 
Rafson Saraiva Ximenes 
Defensor Público Geral
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