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III - promover a tutela jurisdicional do consumidor supe-
rendividado, através de todas as espécies de ações cabí-
veis, sempre visando à manutenção de sua dignidade 
como pessoa humana; 

IV - promover medidas de prevenção ao superendivida-
mento, mormente através de projetos de educação para o 
consumo consciente; 

V -ministrar palestras periódicas aos membros da Institui-
ção, com atribuição em matéria consumerista, a fim de 
oferecer suporte técnico (judicial e extrajudicial) para so-
luções de conflitos referentes a consumidores superendi-
vidados; 

VI - divulgação de estatística anual dos consumidores su-
perendividados assistidos pelo NUDECON, além de um 
ranking das empresas que possibilitam a solução dos con-
flitos como forma de combate ao superendividamento. 

Art. 7º Os casos omissos serão decididos pelo(a) Defen-
sor(a) Público(a)-Geral do Estado do Amazonas. 

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Manaus-AM, 10 de setembro de 2020 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior 

 
 

RESOLUÇÃO 022/2020-CSDPE/AM 

Regulamenta o Núcleo de Moradia 

e Fundiário da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas - NUMAF. 

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 

maioria/unanimidade de seus membros presentes na 

Reunião Ordinária de 9 de setembro 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 moradia 

(arts. 6º, 182 e ss. da Constituição Federal e art. 2º da 

Lei nº 10.257/2001) constitui direito humano primordial, 

indissociável do direito à vida (art. 5º, caput, da 

CRFB/1988) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III, da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que o crescente número de deman-

das judiciais envolvendo questões relacionadas ao di-

reito à moradia, a complexidade e a multidisciplinaridade 

do tema a abranger diversas questões de política urbana 

e agrária, consolidaram-no como uma disciplina jurídica 

autônoma, dotada de caracteres próprios e específicos; 

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; 
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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 prioriza-

ção dos métodos de resolução coletiva dos conflitos; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas possui forte atuação na esfera fundiária, e 

tem conquistado importante espaço na promoção e de-

fesa dos direitos coletivos lato sensu, razão pela qual é 

imperioso fomentar e aprimorar o serviço essencial 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 Moradia e Fundiário no âmbito 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (NU-

MAF). 

Art. 2o O NUMAF será composto pelos órgãos de atua-

ção especializados na matéria indicados na Resolução 

nº 004/2019-CSDPE/AM e por uma Coordenadoria. 

Art. 3o A Coordenadoria será exercida por membro titular 

de atuação especializada em matéria fundiária, a ser no-

meado(a) pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral. 

§1º O(A) Coordenador(a) será substituído(a) em seus 

afastamentos por um membro titular de Defensoria Pú-

blica Especializada de Atendimento fundiário. 

§2º Em caso de inexistência de membros titulares para 

assumir na hipótese do parágrafo anterior, o(a) Defen-

sor(a) Público(a)-Geral poderá designar coordenador(a) 

dentre os demais membros da carreira. 

Parágrafo único. A Coordenadoria poderá contar com 

uma equipe de apoio composta por servidores e estagi-

ários. 

Art. 4o Compete ao NUMAF o exercício de atividades in-

dutoras da política institucional, cumprindo-lhe as atribui-

ções previstas no Regimento Interno da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, e ainda: 

I - Promover a assistência jurídica às comunidades de 

baixa renda e coletividades em situação de vulnerabili-

dade do município de Manaus, nos conflitos referentes ao 

uso e ocupação do solo urbano e situações de violação 

dos direitos à moradia, atuando de forma  integrada com 

os órgãos de atuação da Defensoria Pública;  

II - Atender, orientar tecnicamente e assistir as referidas 

comunidades, prestando-lhes serviços de assessoria jurí-

dica, dirigindo a sua atuação de forma integrada com as 

comunidades, mediante articulações com as Associações 

Comunitárias, Sindicatos, Comunidades organizadas e 

outras afins;  

III - Promover, na forma prevista no inciso I, as ações que 

tratam dos interesses coletivos decorrentes dos conflitos 

de posse da terra, ou, atuar em defesa das comunidades 

nos processos em que as mesmas integrem o litígio;  

IV - Promover as ações que visem à regularização fundi-

ária coletiva de áreas carentes localizadas na Capital, pre-

vistas no ordenamento jurídico, em especial na Lei n° 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade), Medida Provisória n° 

2.220/2001 (Concessão de Uso Especial para fins de mo-

radia) e na Lei n.º 13.465/2017 (Reurb), tendo em vista o 

caráter fundamental do direito à moradia e o caráter pre-

ventivo quanto a eventual conflito possessório;  
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V - Promover a educação em direitos e conscientizar os 

cidadãos a respeito de seus direitos e garantias funda-

mentais, especialmente no que concerne à moradia, por 

meio de palestras, materiais com conteúdo didático e in-

formativo, com ampla divulgação, entre outros meios,  a 

ser realizado em parceria com a Diretoria de Comunica-

ção; 

VI - Estabelecer articulações permanentes com núcleos 

especializados ou equivalentes de Defensorias Públicas 

de outros Estados, na área da habitação, moradia e urba-

nismo, para definição de estratégias comuns em assuntos 

de âmbito nacional, bem como para intercâmbio de expe-

riências e práticas exitosas; 

VII - Contribuir no planejamento, elaboração e proposição 

de políticas públicas que visem a erradicar a pobreza e a 

marginalização, bem como a reduzir as desigualdades so-

ciais, visando garantir o acesso da população carente à 

moradia digna; 

VIII - Propor e acompanhar propostas de elaboração, re-

visão e atualização legislativa na área de moradia, habita-

ção e urbanismo; 

IX - Promover o intercâmbio da Defensoria Pública com 

entidades públicas e privadas relacionadas à área da mo-

radia, habitação e urbanismo;  

X - Representar a instituição perante conselhos de direitos 

relativos à moradia, habitação, urbanismo e regularização 

fundiária, mediante designação do Defensor Público-Ge-

ral do Estado;  

XI - Propor medidas judiciais e extrajudiciais para a tutela 

de interesses individuais, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos relativos ao direito à moradia digna e à solu-

ção de conflitos fundiários; 

XII - Atuar como custus vulnerabilis nas intimações prove-

nientes do §1.º, do art. 554, do CPC, bem como em outras 

demandas, na mesma qualidade, desde que identificado 

interesse de assistidos da DPE/AM em âmbito coletivo na 

área de moradia, habitação e fundiário;  

XIII - Atuar na mediação e conciliação de conflitos fundiá-

rios, referentes ao uso e ocupação do solo e situações de 

violação dos direitos à moradia e à segurança da posse, 

envolvendo comunidades carentes e coletividades em si-

tuação de vulnerabilidade do município de Manaus/AM. 

XIV - Reunir-se com as comunidades na busca de solu-

ções pacíficas dos conflitos fundiários, garantindo-lhes di-

reito de voz, por meio de audiências públicas e outros ins-

trumentos adequados; 

XV - Proceder à visitação das áreas de conflito, especial-

mente nas demandas relativas à posse e propriedade de 

terras, de modo a evitar situações de violência e prisões 

ilegais de possuidores, ocupantes e usucapientes. 

Art. 4o Compete ao(à) Coordenador(a) do NUMAF: 

I - estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos 

de atuação que atuem na mesma matéria; 

II - promover a articulação entre os órgãos da Defensoria 

Pública e entidades públicas ou privadas; 

III - promover a articulação, integração e o intercâmbio 

entre os órgãos de atuação da Defensoria Pública, inclu-

sive para o efeito de atuação conjunta, quando cabível; 

IV - prestar suporte aos órgãos de atuação da Defensoria 

Pública na instrução de procedimentos preparatórios ou 

no curso de medidas processuais; 

V - manter permanente contato e intercâmbio com enti-

dades públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, 

se dediquem ao estudo ou proteção dos bens, valores ou 

interesses relacionados com a área de atuação do NU-

MAF; 
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VI - sugerir a realização de convênios de interesse da 

Defensoria Pública; 

VII - zelar pelo cumprimento das obrigações da Defenso-

ria Pública decorrentes dos convênios firmados; 

VIII - colaborar junto aos setores públicos ou privados em 

campanhas educacionais relativas à sua área de atua-

ção; 

IX - 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; 

X - 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; 

XI - 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 NUMAF; 

XII - disponibilizar informações técnico-jurídicas relevan-

tes, de ofício ou por provocação, desenvolver estudos e 

pesquisas, e, ainda, criar ou sugerir a criação de grupos 

e comissões de trabalho relevantes; 

XII - 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; 

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 atuação do 

NUMAF; 

d) responder pela efetivação dos planos e programas de 

sua área, em conformidade com as diretrizes fixadas; 

e) assistir o(à) Defensor(a) Público(a)-Geral no desem-

penho de suas funções relacionadas à área de atuação 

do NUMAF; 

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-

lhoria 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, man-

tendo arquivo digital atualizado das petições iniciais, ter-

mos de ajustamento de conduta e recomendações; 

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. 5o Considerar-se-á comunidade, para delimitação da 

atribuição coletiva do Núcleo de Moradia e Fundiário 

(NUMAF), a reunião em um mesmo processo, seja ad-

ministrativo ou judicial, de 15 (quinze) ou mais famílias;  
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Art. 6o Os casos omissos serão decididos pelo(a) Defen-

sor(a) Público(a)-Geral do Estado do Amazonas. 

Art. 7o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus-AM, 10 de setembro de 2020.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 19 

DE AGOSTO DE 2020 
 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil 

e vinte, às 14:00h, por videoconferência, reuniu-se, em 

Sessão Ordinária, o Conselho Superior, eleito em 29 de 

novembro de 2019 e empossado em 10 de janeiro de 

2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. 

Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, 

Dr. Thiago Nobre Rosas e Dra Melissa Souza Credie Bor-

borema, pela 1ª Classe:  Dr. Marco Aurélio Martins da 

Silva e Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar (em suplên-

cia à Exma. Sra. Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, 

em férias); pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro 

Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª Classe: 

Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e 

Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: 

Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dr. Diego Luiz Cas-

tro Silva (em suplência a Exma. Sra. Conselheira Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda, em férias). Presente o Re-

presentante da Associação dos Defensores Públicos do 

Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 

Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho. Constatado o quó-

rum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi de-

clarada aberta a Reunião e o Conselho passou a delibe-

rar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 15ª RO 

– 2020. Aprovada por unanimidade. II - COMUNICAÇÕES 

DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O Presi-

dente iniciou a reunião declarando: “Eu tenho duas comu-

nicações. Serei bem breve. A primeira delas é no sentido 

de que essa semana tivemos aqui na sede administrativa 

a retomada do atendimento presencial na área de família. 

Então a implantação do protocolo, toda a observação per-

mitiu que os assistidos já começassem a ser atendidos 

presencialmente, não detectamos, não tivemos nenhuma 

intercorrência, acredito que saiu tudo dentro daquilo que 

estava planejado e nós temos percebido, inclusive que os 

assistidos têm preferido o atendimento não-presencial. 

Significa dizer que a quantidade de vagas ofertadas não 

tem sido preenchidas presencialmente na medida que os 

assistidos têm optado pelo atendimento virtual. E hoje se-

ria a votação da LDO, mas a Assembleia adiou para ama-

nhã, acredito que eles têm algum impasse, faltam definir 

alguns pontos e hoje nem teve nenhuma votação na As-

sembleia. Ficaram todas as votações para amanhã e a 

gente espera que amanhã ocorra a votação e que nós 

consigamos ganhar a aprovação da Emenda que nós con-

seguimos e o aumento, a ampliação do orçamento da De-
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