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direitos da criança e do adolescente, para, querendo, 
acompanhar as diligências e/ou contribuir com os 
objetivos da presente Portaria, de forma a assegurar 
que o retorno às aulas presenciais ocorram de forma 
segura e com ampla participação do Poder Legislativo 
estadual e municipal; 
 
OFICIAR a UNICEF-AM para que apresente relatório 
técnico sobre o possível retorno das aulas presenciais 
da rede pública do ensino fundamental, sobretudo na 
cidade de Manaus - AM;  
 
 OFICIAR, com as nossas homenagens, o movimento 
social “Todos pela Educação”, por meio do site: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/ objetivando 
informar sobre nossas ações e obter o parecer técnico 
atualizado, considerando a redução dos índices de 
contaminação pelo Novo Coronavírus no Estado do 
Amazonas e sobre a possibilidade de retorno às aulas 
presenciais na rede pública municipal e estadual de 
ensino fundamental. 
 
EXPEDIR RECOMENDAÇÃO sobre o direito 
fundamental à educação, destacando-se a 
universalidade e obrigatoriedade da obrigação. 
 
DETERMINO, ainda, que seja dada ampla divulgação 
deste PADAC, além do envio de cópia ao Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, a fim de dar-lhe a publicidade 
devida. 
 
Após, voltem conclusos para posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
Manaus, 02 de setembro de 2020. 
  

 
Mario Lima Wu Filho 

Defensor Público 
 

Clóvis Roberto Soares Muniz Barreto 
Defensor Público 

 

Juliana Linhares de Aguiar Lopes 
Defensora Pública  

 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto  

Defensor Público 
 
 

RESOLUÇÃO 021/2020-CSDPE/AM 

Regulamenta o Núcleo de Defesa 
do Consumidor da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas. 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções 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 Defen-
soria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 
004/2012-CSDPE/AM), por unanimidade de seus mem-
bros 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, parágrafo 
único da Lei Complementar Estadual nº 01/90, possui au-
tonomia administrativa para a organização de sua estru-
tura e para a gestão e execução de suas funções impostas 
constitucionalmente;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Estado prestar assis-
tência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes jurí-
dicos, exclusivamente através da Defensoria Pública, ins-
tituição indispensável ao exercício da cidadania, à manu-
tenção do regime democrático, a promoção dos direitos 
humanos e a orientação jurídica, em todos os graus, judi-
cial e extrajudicial, dos direitos individuais, direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores; 

CONSIDERANDO que a descentralização administrativa, 
através da criação dos Núcleos Especializados de Atendi-
mento, prima pela excelência e crescente aperfeiçoa-
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mento dos serviços prestados e tem como escopo a pres-
tação de atendimento cada vez mais eficaz aos hipossufi-
cientes, para efetiva concretização do acesso à Justiça;  

CONSIDERANDO que, consoante as normas enunciadas 
no art. 4º, inciso VIII da Lei Complementar nº 80/94, com 
as modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 
132/2009, e no art. 3º, VIII da Lei Complementar Estadual 
01/90, é função institucional da Defensoria Pública exer-
cer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, 
coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do con-
sumidor;  

CONSIDERANDO que o art. 82, inciso III da Lei nº 
8.078/90 atribui legitimidade aos órgãos da Administração 
Pública direta e indireta, ainda que sem personalidade ju-
rídica, destinados à defesa dos interesses e direitos pro-
tegidos pelo mesmo diploma legal para propositura das 
Ações Civis Coletivas para a defesa dos direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores;  

CONSIDERANDO a redação do art. 5º da Lei nº 7.347/85, 
dada pela Lei nº 11.448/2007, incluindo a Defensoria Pú-
blica como legitimada para a propositura da ação civil pú-
blica;  

CONSIDERANDO que, entre a coletividade de pessoas 
qualificadas como consumidores insere-se grande parcela 
da população juridicamente necessitada, submetida às 
práticas abusivas e desleais cometidas no mercado de 
consumo e que encontra proteção mais eficaz nas ações 
de caráter coletivo;  

CONSIDERANDO ainda o caráter transindividual e difuso 
das relações de consumo, que se traduzem em relações 
jurídicas de massa, impondo a necessidade de adoção de 
estratégias de solução de conflitos multitudinários, de pro-
positura de ações coletivas como um instrumento de 
acesso efetivo à Justiça e de economia processual; 

CONSIDERANDO que em tal contexto, o Conselho Naci-
onal 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 defesa do consumidor, 
razão pela qual afigura-se imperioso fomentar e aprimorar 
o serviço essencial por ela prestado nessas áreas; 

CONSIDERANDO que a descentralização administrativa, 
através da criação de Núcleos Especializados, confere ex-
celência, aperfeiçoamento e maior eficiência ao serviço 
público prestado pela Defensoria Pública aos necessita-
dos; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior o 
exercício do poder normativo no âmbito da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, nos termos do art. 102, §1° 
da Lei Complementar 80/94; 

RESOLVE: 

Art. 1º Criar o Núcleo de Defesa do Consumidor no âmbito 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Nu-
decon). 

Art. 2º O Nudecon será composto pelos órgãos de atua-
ção especializados na matéria indicados na Resolução nº 
004/2019-CSDPE/AM, por uma Coordenadoria e pelo 
Centro de Conciliação e Tratamento do Consumidor Su-
perendividado.  

Art. 3º A Coordenadoria será exercida por membro titular 
de atuação especializado em consumidor, a ser nomeado 
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 ao Consumidor. 

§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. 

§3º A Coordenadoria poderá contar com uma equipe de 
apoio composta por servidores(as) e estagiários(as). 

Art. 4º Compete ao Nudecon, além daquelas previstas na 
Resolução n. 004/2019, o exercício de atividades induto-
ras da política institucional, cumprindo-lhe as atribuições 
previstas no Regimento Interno da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, e ainda: 
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I - promover campanhas e ações voltadas à educação 
para o consumo consciente; 

II - Atendimento especializado aos consumidores supe-
rendividados;  

III - promover a assessoria especial permanente aos De-
fensores Públicos em atuação nos órgãos com atribuição 
em defesa do consumidor; 

IV- promover a atuação extrajudicial, especialmente atra-
vés de audiências de conciliação junto aos fornecedores 
de produtos e serviços no mercado de consumo de 
massa;  

V - promover a tutela dos direitos difusos, coletivos e indi-
viduais homogêneos do consumidor juridicamente hipos-
suficiente; 

VI -  atuar, na qualidade de órgão de atuação, na instau-
ração de procedimentos preparatórios e ações judiciais de 
natureza coletiva, ressalvada a atuação coletiva dos de-
mais órgãos de atuação. 

Art. 5º. Compete ao(à) Coordenador(a) do Nudecon: 

I - estimular a busca da solução extrajudicial dos litígios, 
difundindo e apoiando a adoção de técnicas de composi-
ção e administração de conflitos; 

II - fomentar a interiorização das ações de defesa coletiva 
em matéria consumerista; 

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, inclusive 
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 privados, 
em especial:  

a) manter permanente contato e intercâmbio com entida-
des públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, de-
diquem-se ao estudo ou proteção dos bens, valores ou in-
teresses relacionados com a área de atuação do Nu-
decon;  

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 atuação; 

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;  

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 co-
missões de trabalho relevantes; 

VI) auxiliar no planejamento, desenvolvimento e avaliação 
da atuação da Defensoria Pública, em especial: 

a) sugerir ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral a execução 
de planos especiais de atuação;  

b) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral suges-
tões para a elaboração da política institucional e de pro-
gramas específicos pertinentes à defesa do consumidor; 

c) responder pela efetivação dos planos e programas de 
sua área, em conformidade com as diretrizes fixadas; 

d) assistir o(à) Defensor(a) Público(a)-Geral no desempe-
nho de suas funções;  

e) divulgar atividades e trabalhos da Defensoria Pública, 
dentro de sua área de atuação;  

f) sugerir a edição de atos e instruções tendentes à me-
lhoria dos serviços da Defensoria Pública;  
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g) dar publicidade aos entendimentos da Administração 
Superior acerca de matérias relacionadas à sua área de 
atuação, quando autorizado;  

h) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral relatório 
anual de suas atividades; 

i) desenvolver medidas e mecanismos que propiciem flu-
xos de trabalho e de informações objetivando a consecu-
ção dos planos e diretrizes institucionais, dentro de sua 
área de atuação; 

j) 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; 

VII - representar, quando designado pelo(a) Defensor(a) 
Público(a)-Geral do Estado, a Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas nos eventos que versem sobre defesa 
do consumidor;  

VIII - representar, quando designado pelo(a) Defensor(a) 
Público(a)-Geral do Estado, a Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, nos encontros com autoridades e for-
necedores em assuntos de interesse institucional que ver-
sem sobre matéria consumerista;  

IX - agendar reuniões de trabalho no âmbito do NU-
DECON;  

X - fomentar a uniformização da atuação dos órgãos da 
Defensoria Pública, com atribuição em matéria consume-
rista, através da elaboração de enunciados, ressalvada a 
independência funcional dos Defensores Públicos;  

XI - organizar, promover e apoiar congressos, seminários, 
palestras, publicações de livros e revistas relacionados ao 
direito do consumidor em conjunto com a ESUDPAM; 

XII - organizar e estimular grupos de estudos e produção 
acadêmica no âmbito do NUDECON;  

XIII - organizar forças tarefas e outras atuações extraordi-
nárias, sempre que se demonstrar necessária, útil e eficaz 
para a resolução de conflitos relacionados à proteção e 
defesa do consumidor juridicamente hipossuficiente;  

XIV - buscar e promover convênios e parcerias visando o 
fortalecimento do sistema de proteção e defesa do consu-
midor, a serem firmados pela Defensoria Pública Geral do 
Estado;  

XV - elaborar e encaminhar ao(à) Defensor(a) Público(a)-
Geral do Estado minutas e projetos de leis de interesse 
institucional da Defensoria Pública, sempre que a matéria 
envolver a defesa e proteção do consumidor juridicamente 
hipossuficiente; 

XVI - providenciar, junto aos órgãos da Administração da 
Defensoria Pública do Estado, o aparelhamento do NU-
DECON com os recursos materiais e humanos indispen-
sáveis ao regular exercício de suas atividades;  

XVII - expedir circulares para informes gerais dirigidos aos 
Defensores Públicos, servidores, residentes e estagiários 
lotados no NUDECON; 

XVIII - indicar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral os mem-
bros do NUDECON para a composição dos Conselhos de 
Defesa do Consumidor em que a Defensoria Pública te-
nha assento, em âmbito municipal, estadual e federal; 

XIX - indicar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral os mem-
bros do NUDECON para participação das reuniões técni-
cas realizadas no âmbito das Agências Reguladoras; 

XX - convocar e presidir audiências públicas relacionadas 
à defesa do consumidor e participar de outras porventura 
convocadas por outros órgãos, sempre de acordo com a 
conveniência e oportunidade para tanto. 

Art. 6º Compete ao Departamento de Conciliação e Trata-
mento do Consumidor Superendividado: 

I - identificar o estado de superendividamento, através do 
preenchimento de questionário próprio, no qual deverá 
conter planilha com todos os dados econômico-financei-
ros do consumidor; 

II - buscar soluções extrajudiciais, notadamente através 
de audiências de conciliação, seja individualmente, seja 
em conjunto com todos os credores do consumidor; 

Assinado digitalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=09461647000195, OU=Certificado PJ 
A1, CN=DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura 
aqui
Data: 2020-09-14 15:40:31
Foxit Reader Versão: 10.0.1

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.303 Pág. 16/24 

 

 

 

 

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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