
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 038/2019-CSDPE/AM 

Institui e Regulamenta em âmbito estadual, o Núcleo 

Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da 

Mulher (NUDEM) da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas e dá outras providências. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições 

institucionais conferidas pelo inciso XIV do artigo 16 da Lei Complementar Estadual no 

01/1990, combinado com o artigo 102, § 1o, primeira parte, da Lei Complementar 

Federal no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar Federal no 132/2009, 

ouvido o CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, em reunião realizada 

no dia 13 de dezembro de 2019 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública, nos termos do artigo 134, caput, da 

Constituição Federal, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, das 

pessoas carentes, na forma da lei; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública reconhece seu papel e responsabilidade 

como integrante da rede de atendimento à mulher, tendo como finalidade prestar 

atendimento jurídico, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência 

doméstica; 

CONSIDERANDO a necessidade da Defensoria Pública fortalecer os serviços 

especializados de atendimento à mulher, bem como desenvolver ações para a 

promoção e defesa dos direitos da mulher; 

CONSIDERANDO ser imprescindível a integração entre os órgãos de execução da 

Defensoria Pública na capital e nos polos, bem como a necessidade de interlocução e 

intercâmbio com organizações governamentais e não governamentais legitimamente 

constituídas e atuantes na área e proteção e defesa da mulher em situação de 

violência; 

CONSIDERANDO que o reconhecimento e o respeito irrestrito aos direitos da mulher 

são condições indispensáveis para o seu desenvolvimento individual e social; 

CONSIDERANDO que a Lei no 11.343/2006 (Lei Maria da Penha) assegura a toda 

mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços públicos 

para defesa de seus direitos, mediante atendimento específico e humanizado; 

CONSIDERANDO a necessidade de criação de um apoio multidisciplinar de âmbito 

estadual para prestar assistência ao desempenho das funções dos órgãos de 

execução da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o teor do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres, cuja adesão pelo Estado do Amazonas ocorreu em 5 de março de 2009; 

 



 

 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1° Visando a atuação harmônica, aperfeiçoamento, uniformidade dos trabalhos e 

função primordial de prestar orientação jurídica e assistência jurídica integral e gratuita 

às mulheres em situação de violência de gênero, instituir, no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, o Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Mulher (NUDEM), composto pelos seguintes órgãos: 

I - Coordenadoria; 

II - Defensorias de Atendimento às Mulheres em situação de violência de gênero; 

III – Defensorias Forenses de Defesa das Mulheres em situação de violência de 

gênero. 

Art. 2º Considera-se violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, psicológico, sexual ou patrimonial 

que, no âmbito público ou privado: 

I - tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação 

interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a 

mulher e que compreenda: constrangimento ilegal, violência, maus-tratos e crimes 

contra a dignidade sexual, entre outros; 

II - tenha ocorrido na comunidade e envolva: violência, maus tratos, tortura, tráfico de 

mulheres, prostituição forçada, sequestro, assédio ou abuso sexual no local de trabalho 

ou qualquer outro lugar;  

III - seja perpetrada ou tolerada por entidades do Estado ou seus agentes, onde quer 

que ocorra. 

Art. 3º O NUDEM possui caráter cooperativo, consultivo e operacional. 

§1º Para a promoção e defesa dos direitos da mulher em situação de violência de 

gênero, sem prejuízo das atribuições do Defensor Público natural, todos os órgãos de 

atuação que integram o NUDEM poderão prestar assistência jurídica suplementar em 

qualquer área de atuação da Defensoria Pública do Estado. 

§2º O Núcleo, enquanto órgão de atuação, sempre garantirá a promoção e defesa dos 

direitos da mulher em situação de violência de gênero, ainda que o Defensor natural 

não atue ou denegue o atendimento. 

§3º 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. 

 



 

 

 

Art. 4º 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 I 

Da Coordenadoria do Núcleo Institucional 

 

Art. 5° O coordenador do Núcleo será designado pelo Defensor Público Geral do 

Estado, preferencialmente, do sexo feminino e entre os Defensores Públicos titulares 

dos órgãos de atuação que compõem o núcleo. 

§1º O exercício das atribuições da Coordenação é incompatível com a substituição em 

outro órgão de atuação, ressalvado o caso de férias do titular do órgão de atuação 

substituído.  

§2º O Defensor Público Geral poderá, durante as ausências e impedimentos do 

coordenador, designar um substituto para dirigir o Núcleo. 

§3º O Coordenador representará o NUDEM no Colégio Nacional dos Defensores 

Públicos Gerais (CONDEGE), demais conselhos, comissões, reuniões, de âmbito 

estadual ou federal, nos quais a Defensoria Pública tenha assento, bem como perante 

os denominados "fóruns interconselhos", entendidos como mecanismos para o diálogo 

entre representantes dos conselhos e comissões, no intuito de acompanhar as políticas 

públicas e programas governamentais, formulando recomendações. 

§4º A partir de requerimento do Coordenador ao Defensor Público-Geral do Estado, 

esse poderá designar outro membro integrante para representar o NUDEM. 

Art. 6º A Coordenadoria é órgão de caráter permanente, consultivo e operacional 

destinado a difundir informações, fomentar ações, projetos e medidas de interesse à 

promoção e defesa dos direitos da mulher e tem atribuições e atuação em âmbito 

estadual. 

Parágrafo único. A Coordenadoria, além do coordenador, será composta de equipe 

multidisciplinar contendo assessoria jurídica e psicossocial, bem como contará com 

serviço de transporte.   

Art. 7º Compete à Coordenadoria: 

I - em caráter de cooperação com os demais Defensores Públicos e com o propósito 

de uniformizar a atuação do Defensor Público, compilar e sistematizar um banco de 

peças processuais modelares adequadas à tutela dos direitos individuais e à proteção 

e defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos da mulher, disponibilizando 

seu acesso, preferencialmente, por meio eletrônico, a todos os integrantes da carreira; 



 

 

 

II – colaborar, prestar orientação acadêmica ou auxílio jurídico às atividades dos 

demais órgãos de execução, compilar informações jurídicas, sem caráter vinculativo, 

promovendo seu encaminhamento aos Defensores Públicos, mediante informativos 

periódicos, no qual constarão atualizações, doutrina, jurisprudência, legislação e 

demais dados relacionados à matéria, contribuindo para uma atuação uniforme e 

global; 

III - manter e estimular permanente intercâmbio de informações com os demais órgãos 

de atuação que integram o NUDEM para identificação de situações que exijam a 

intervenção, o apoio operacional ou a colaboração temporária de outros Defensores 

Públicos, bem como para buscar o aprimoramento das funções institucionais e 

promover a uniformidade dos entendimentos e procedimentos; 

IV - realizar reunião ordinária bimestral e, se necessária, extraordinária, com os 

membros que integram o NUDEM para a elaboração do planejamento estratégico das 

atividades a serem desenvolvidas no bimestre subsequente; 

V - monitorar as demandas sociais contra as mulheres por meio de planilha estadual 

de dados relativos à violação de direitos das mulheres em situação de violência de 

gênero; 

VI - compilar e sistematizar modelos de ofícios (temáticos) endereçados a órgãos 

públicos e associações privadas que atuam na proteção e defesa da mulher em 

situação de violência de gênero, disponibilizando seu acesso por meio eletrônico a 

todos os integrantes da carreira; 

VII – prestar atendimento ao público, orientação jurídica e assistência jurídica integral 

e gratuita em defesa e proteção dos interesses e direitos da mulher em situação de 

violência de gênero; 

VIII - atuar, quando a natureza da demanda apresentar relevância Institucional, 

enquanto órgão de atuação; 

IX - manter permanente articulação com Núcleos equivalentes ou afins de outras 

Defensorias Públicas de Estados-membros ou da União, para definição de estratégias 

comuns em assuntos de âmbito regional ou nacional e para intercâmbio de 

experiências; 

X – acompanhar projetos de lei em trâmite no Poder Legislativo federal, estadual ou 

municipal relativos à promoção e defesa dos direitos da mulher; 

XI - com a colaboração da Diretoria de assuntos jurídicos e institucionais (DAJAI) e/ou 

da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado (ESUDPAM), por solicitação do 

Defensor Público-Geral do Estado, elaborar parecer, opinar, apresentar proposta de 

elaboração, revisão e atualização de projeto de lei que esteja em tramitação no Poder 

Legislativo federal, estadual ou municipal que trate da promoção ou defesa dos direitos 

da mulher; 



 

 

 

XII - avaliar os resultados das atividades, ações, projetos e programas desenvolvidos 

anualmente pelos órgãos de atuação com atribuição para a proteção e defesa dos 

direitos da mulher em situação de violência de gênero; 

XIII - exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo Defensor Público-Geral 

do Estado. 

 
Parágrafo único. A reunião de trabalho bimestral será realizada na última segunda-feira 

do bimestre ou em dia posterior e será presidida pelo Coordenador do NUDEM e, na 

sua ausência, por alguém indicado pelo coordenador e poderá contar com a 

participação dos Coordenadores dos demais Núcleos e de outros Defensores Públicos 

e de convidados externos, tais como psicólogos, assistentes sociais e outros 

profissionais. 

 

Art. 8º O NUDEM contará com assessoria jurídica, com as seguintes atribuições: 

I - assessorar o Coordenador no exercício das suas atribuições funcionais; 

II - assessorar os grupos de trabalho, projetos, comissões; 

III - realizar estudos, elaborar petições, pareceres, ofícios, análises processuais e 

pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, pareceres, ofícios e demais documentos 

inerentes ao trabalho do Coordenador; 

IV - auxiliar o Coordenador nas demais tarefas estabelecidas pela Coordenadoria. 

Art. 9° Competem aos órgãos de atuação que compõem o presente núcleo as 

atribuições disciplinadas no anexo VIII da Resolução n° 004/2019. 

 

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 

 
 
 


