
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 037/2019-CSDPE/AM 

Institui e regulamenta o Núcleo Especializado de defesa 

dos direitos da criança e do adolescente da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. (NUDECA) 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso I, do artigo 18 e art. 
26 da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, conforme texto 
consolidado publicado no DOE de 21 de março de 2005, e no art. 14, III do Regimento 
Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do Amazonas (Resolução 
nº 004/2012-CSDPE/AM), 

 
CONSIDERANDO que os Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas são órgãos operacionais, de natureza permanente, responsáveis por uma 
determinada área especializada de atuação da Defensoria, nos termos da Resolução 
n° 004/2019 – CSDPE/AM;  
 
CONSIDERANDO que a criação de órgãos especializados de atendimento prima pela 
excelência e crescente aperfeiçoamento do serviço prestado e tem como escopo a 
prestação de atendimento cada vez mais eficaz aos hipossuficientes, para a efetiva 
concretização do acesso à Justiça;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de promover a mais ampla defesa dos interesses 
individuais e coletivos da criança e do adolescente, mediante atuação nos 
estabelecimentos de acolhimento institucional de familiar, do exercício da curadoria 
especial nos casos previstos na lei n° 8.069/90 e da atuação nos estabelecimentos de 
privação de liberdade de adolescentes; 
 
CONSIDERANDO que o art. 4°, inciso XI, da Lei Complementar n° 80/94, com redação 
dada pela LC n° 32/2009, estabelece como função institucional da Defensoria Pública 
exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente – 
sujeitos especiais de direitos – visando concretizar, sob quaisquer circunstâncias, o 
exercício pleno dos seus direitos e garantias fundamentais, amplamente assegurados 
por intermédio da normativa nacional e de tratados internacionais; 
 
CONSIDERANDO o teor da Convenção dos Direitos da Criança e respectivos 
Protocolos, assinados e ratificados pelo Brasil;   

 
CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação, regulamentação, otimização e 
uniformização da prestação da assistência jurídica às crianças e adolescentes; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de promoção, articulação e interlocução entre os 
órgãos de execução da Defensoria Pública em Primeira e Segunda Instância, bem 
como estimular a integração e o intercâmbio com organizações públicas e privadas 
legitimamente constituídas e atuantes na área de proteção e defesa da criança e 
adolescente; 
 
CONSIDERANDO a importância no aprimoramento do estudo, pesquisa e debate dos 
temas afetos à prestação do serviço de assistência jurídica às crianças e adolescentes; 
 



 

 

 

 
RESOLVE 

 
CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO 
 

Art. 1° Fica criado o Núcleo Especializado de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas que atuará sempre que a 
demanda apresentada referir-se direta ou indiretamente, a direitos específicos ou 
gerais de crianças e adolescentes segundo definições do art. 2º da Lei 8.069/90. 

 
Art. 2° O Núcleo Especializado de defesa dos direitos da criança e do adolescente será 
composto pelos órgãos de atuação relacionados no anexo IX da Resolução nº 
004/2019-CSDPE/AM e pelo: 

 
I – Coordenador; 
II – Secretaria; 
III – Analista Jurídico; 
IV – Psicólogo; 
V – Assistente social;  
VI - Motorista; 

 
CAPÍTULO II 

 DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO  
 

Art. 3° São atribuições do Núcleo Especializado de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente: 
 
I - Propor medidas judiciais e extrajudiciais, para a tutela de interesses individuais, 
coletivos e difusos de crianças e adolescentes, e acompanhá-las, agindo isolada ou 
conjuntamente com os Defensores Públicos; 
 
II - Atuar e representar, mediante comunicação ao Defensor Público Geral, junto ao 
Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, propondo as medidas judiciais 
cabíveis;  
 
III - promover a tutela dos interesses de crianças e de adolescentes no âmbito dos 
órgãos ou entes da administração estadual e municipal, direta ou indireta; 
 
IV- Realizar a orientação e a representação judicial das entidades civis que tenham 
dentre as suas finalidades a tutela de interesses de crianças e adolescentes, desde 
que não disponham de recursos financeiros para a atuação em juízo; 
 
V- Atuar nos estabelecimentos policiais, penais ou de internação, visando a assegurar 
ao adolescente privado de liberdade, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos 
direitos e garantias individuais, realizando, por meio de seus membros, no mínimo, 
visitas mensais a estas unidades com a produção de relatório a cada três meses, a ser 
encaminhado para o coordenador; 
 



 

 

 

VI – Atuar nas instituições de acolhimento da criança e adolescentes, visando 
assegurar aos acolhidos o exercício dos direitos e garantias individuais, realizando por 
meio de seus membros, no mínimo, visitas mensais nas unidades de acolhimento 
institucional, com a produção de relatório a cada três meses, a ser encaminhado para 
o coordenador; 
 
VII – Prestar orientação jurídica aos Conselheiros Tutelares, dirigentes das entidades 
de atendimento e outros atores da rede, em assuntos de ordem geral e em casos 
específicos que versem sobre atendimento de crianças e adolescentes;  
 
VIII – Fomentar banco de dados com modelos de petições, jurisprudência, legislação 
e artigos doutrinários para consulta dos membros e servidores da Defensoria Pública; 
 
IX – Realizar estudos no sentido de auxiliar na estruturação e acompanhamento de 
propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa na área dos direitos da 
criança e do adolescente; 
  
X - Compilar e remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos 
Defensores Públicos, sobre assuntos gerais ligados à área da criança e do 
adolescente, editando, para tanto, informativo periódico com notícias atualizadas, 
jurisprudência, legislação e doutrina, em colaboração com a Escola Superior da 
Defensoria Pública. 
 
XI - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, 
o intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento 
das atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas no 
que diz respeito ao Direito da Criança e do Adolescente. 
 
XII - prestar assessoria, quando solicitada, aos defensores públicos e a outros núcleos 
no que tange a assuntos e processos envolvendo o interesse de criança e adolescente; 
 
XIII - coordenar a realização dos atendimentos na área da criança e do adolescente 
bem como fiscalizar a execução das medidas socioeducativas do Estado do 
Amazonas. 
 
XIV - representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus 
membros, mediante designação do Defensor Público-Geral do Estado; 
 
XV – contribuir para a definição, do ponto de vista técnico, das ações voltadas à 
implementação e monitoramento do Plano de Atuação da Defensoria Pública naquilo 
que disser respeito à defesa dos direitos das crianças e adolescentes necessitados. 
 
§1º Com exceção da atividade prevista no inciso II, todas as demais são exercidas sem 
prejuízo da atuação do defensor natural. 
 
§2º As atribuições constantes dos incisos acima são meramente exemplificativas, não 
excluindo aquelas impostas pela legislação em geral e inerentes à função.  
 



 

 

 

§3º O núcleo é, ao lado do Defensor Público em exercício nesta, órgão de atuação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, incumbindo-lhe a prestação da 
assistência jurídica e integral na forma da legislação vigente e da presente resolução.  
 
Art. 4° Compete aos órgãos de atuação que compõem o presente núcleo as atribuições 
disciplinadas no anexo IX da Resolução n° 004/2019. 
 
Parágrafo único. O órgão de execução em atuação no núcleo poderá propor também 
perante a Segunda Instância e Tribunais Superiores as medidas judiciais cabíveis, bem 
como aqueles cuja atribuição esteja prevista em regramento próprio, sempre em 
caráter excepcional e fundamentada.     
 
Art. 5° O Núcleo Especializado de defesa dos direitos da criança e do adolescente tem 
âmbito de atuação estadual podendo seus integrantes serem designados, 
excepcionalmente, em demandas específicas, em qualquer comarca do Estado do 
Amazonas.  
 
Art. 6° A atuação do Defensor Público designado para coordenar o núcleo preservará 
a do Defensor Público natural, mediante acordo prévio, sendo que na ausência de 
anuência expressa deste último para atuação do núcleo, a questão será dirimida pelo 
Defensor Público Geral que, se for a hipótese, fundamentadamente, fará publicar 
designação especial para atuação concomitante.  
 
 

CAPÍTULO III 
DA COORDENADORIA DO NÚCLEO 

 
 
Art. 7° O coordenador do Núcleo Especializado de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente será designado pelo Defensor Público Geral do Estado, preferencialmente 
entre os Defensores Públicos titulares dos órgãos de atuação que compõe o núcleo. 
 
§1º Os eventuais conflitos havidos entre os Defensores Públicos e/ou destes com a 
Coordenação do Núcleo, decorrentes de atribuição respectiva de cada um, serão 
dirimidos pelo Defensor Público Geral, sem prejuízo da interposição de recurso ao 
Conselho Superior, na forma do art. 102, §1º, parte final, da Lei Complementar 80/94. 
 
§2º O Defensor Público Geral poderá, durante as ausências e impedimentos do 
coordenador, designar um substituto para dirigir o núcleo. 
 
Art. 8° São atribuições do coordenador do Núcleo Especializado de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, sem prejuízo das demais atribuições constantes na 
presente resolução.  
 
I – Atuar e representar, mediante comunicação ao Defensor Público Geral, junto às 
Cortes Internacionais, propondo as medidas judiciais cabíveis em relação a casos de 
violação de direitos de crianças e adolescentes; 
 
II – Promover a integração entre os órgãos de atuação da Defensoria Pública através 
da realização de encontros visando à atualização profissional e a extração de 



 

 

 

enunciados, com escopo de uniformizar o atendimento prestado às crianças e 
adolescentes em todo o Estado; 
 
III – Manter banco de dados com modelo de petições, jurisprudência, legislação e 
artigos doutrinários para consulta dos Defensores Públicos e demais colaboradores, 
disponível mediante solicitação através de endereço eletrônico ou na parte restrita do 
sítio da Defensoria Pública; 
 
IV – Estabelecer permanente articulação com coordenadorias e núcleos especializados 
ou equivalentes de Defensorias Públicas de outros Estados, na área da infância e 
juventude, para definição de estratégia comum em assuntos de âmbito nacional e para 
intercâmbio de experiências; 
 
V – Fornecer subsídios aos órgãos de planejamento quanto aos recursos humanos e 
materiais necessários ao cumprimento pleno das atribuições da Defensoria Pública na 
defesa da criança e adolescente, zelando pela observância, no âmbito da instituição, 
do princípio da prioridade absoluta; 
 
VI – Convocar e presidir audiências públicas para discutir matérias atinentes à 
especialização da coordenadoria; 
 
VII – Elaborar e enviar ao Defensor Público Geral relatórios das atividades 
desempenhadas pelo núcleo, com cópia à Corregedoria Geral, a cada três meses; 
 
VIII – Assegurar a implantação da estrutura necessária ao funcionamento dos órgãos 
que compõem o núcleo; 
 
IX – Convocar os defensores públicos em atuação no núcleo e convidar os defensores 
públicos em geral para reuniões ordinárias e extraordinárias de trabalho no âmbito do 
núcleo, divulgando, sempre que possível, a sua pauta. 
 
X – Representar o núcleo em atos, encontros, eventos e solenidades perante quaisquer 
poderes, instituições, órgãos da administração pública em geral e entidades privadas, 
ou quando convocado pelo Defensor Público Geral, podendo delegar a atividade a 
outro defensor com atuação no órgão. 
 
XI – Buscar e promover parcerias e convênios com quaisquer órgãos, entidades ou 
instituições, colimando a maior eficiência na prestação de assistência jurídica integral 
prestada às crianças e aos adolescentes pelo núcleo; 
 
XII – Atuar, em conjunto com os Defensores Públicos do núcleo, nas representações 
ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao 
Conselho Nacional e Estadual de direitos da criança e do adolescente e aos demais 
conselhos congêneres, quando se tratar de matéria de interesse institucional, 
comunicado o Defensor Público Geral; 
 
XIII – Propor ação civil pública, termo de ajustamento de conduta ou a instauração de 
procedimentos preparatórios na prestação de assistência jurídica integral prestada às 
crianças e aos adolescentes pelo núcleo, sem prejuízo da atuação do defensor público 
natural; 



 

 

 

    
XIV - Receber e responder às solicitações de apoio técnico-científico dos membros da 
Defensoria Pública; 
 
XV - Instaurar os procedimentos administrativos por portaria ou despacho em pedido 
de providências; 
 
Art. 9º O Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
contará com assessores jurídicos e estagiários, a serem distribuídos a critério da 
administração, sendo ouvido antes o Coordenador do Núcleo acerca da necessidade. 
 

CAPÍTULO IV  
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos por ato do Conselho Superior. 
 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Manaus (AM), 17 de dezembro de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
 
 


