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RESOLUÇÃO CSDP Nº 252, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Defesa da 

Moradia - Nudemor, define suas atribuições, 

estrutura, e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de 

suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no 

D.O.E. em 09.02.2006; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 10, caput, da Lei Complementar Estadual n°. 054, de 07 de 

fevereiro de 2006; 

  

CONSIDERANDO a atribuição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Pará no exercício do seu 

poder de normatização, conforme art. 11, I, da Lei Complementar Federal n.º54, de 07 de fevereiro de 

2006; 

 

CONSIDERANDO a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública estabelecida pelo art. 

134, §2º da Constituição da República Federativa do Brasil e pelo art. 97-A da Lei Complementar Federal 

n.º080/94, incluído pela Lei Complementar Federal n.º132/09; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, incisos III e XI, da Lei Complementar nº 80/94, que confere à 

Defensoria Pública a função institucional de promover os direitos humanos e lhe incumbe da defesa dos 

grupos sociais vulneráveis que mereçam especial proteção do Estado;  

 

CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, 

elegendo, dentre outros direitos fundamentais sociais, o direito à moradia. 

 

CONSIDERANDO a formalização do Protocolo de Atuação formulado pelo Grupo de Trabalho de 

Regularização Fundiária e de Direito à Moradia, bem como, a necessidade de regulamentação das práticas 

relativas à regularização fundiária e defesa da moradia; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação específica pela Defensoria Pública do Estado do 

Pará, voltada para a promoção dos Direitos à Moradia e à Cidade, da regularização fundiária de interesse 

social e mediação de conflitos fundiários, no âmbito das suas competências e atribuições; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de articulação com os demais agentes públicos e sociais que atuam 

nesta temática, em consonância com as disposições constitucionais e legais correlatas, tais como o 

Estatuto da Cidade, a Lei Federal n.º 13465/17, bem como com os tratados e convenções internacionais 

afetos à temática; 
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CONSIDERANDO o êxito das ações do Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária Urbana e Direito 

à Moradia - GTRFDM, instituído por meio da Portaria nº 217/2016-GAB/DPG e alterado pela Portaria nº 

201/2018-GAB/DPG; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica criado por esta Resolução, o NÚCLEO DE DEFESA DA MORADIA – Nudemor - no âmbito 

da Defensoria Pública do Estado do Pará, vinculado à Diretoria Metropolitana, o qual será regido pela 

presente Resolução. 

 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 2º  Constituem atribuições do NÚCLEO DE DEFESA DA MORADIA: 

 

I - ações e defesas individuais e coletivas que versem sobre regularização fundiária, no âmbito de Belém; 

 

II - ações e defesas judiciais e administrativas, individuais ou coletivas, envolvendo desapropriações e 

questões de urbanismo, como as que versem sobre alinhamento predial e ocupações de bens públicos, no 

âmbito de Belém, que tenham pertinência temática com o objeto de atuação do núcleo; 

 

III - promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial das comunidades e coletividades em situação 

de vulnerabilidade na região Metropolitana de Belém, nos conflitos referentes ao uso e ocupação do solo 

e situações de violação dos direitos à moradia e à cidade, atuando integradamente com os órgãos de 

atuação da Defensoria Pública; 

 

IV - atender, orientar tecnicamente e assistir as comunidades e coletividades da região metropolitana de 

Belém, prestando-lhes serviços de assessoria jurídica, judicial e extrajudicial, dirigindo a sua atuação de 

forma integrada com a sociedade civil organizada, mediante articulações com os Movimentos e 

Organizações Populares, Associações, Sindicatos e afins, Universidades e Faculdades, bem como com os 

Órgãos Públicos que tenham atuação direta e correlata na temática; 

 

V - atuar na mediação e conciliação de conflitos, referentes ao uso e ocupação do solo e situações de 

violação dos direitos à moradia e à cidade e da segurança da posse, envolvendo comunidades e 

coletividades em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana de Belém; 

 

VI - promover, na forma prevista no inciso III, as ações extrajudiciais ou judiciais, que tratam dos 

interesses coletivos decorrentes dos conflitos de uso e ocupação do solo, de situações de ameaça ou 

violação dos direitos à moradia, à cidade e a segurança da posse; 

 

VII - atuar na defesa das comunidades e coletividades nos processos em que as estas integrem o litígio, 

possuindo os Defensores deste Núcleo atribuições para atuar nas varas da Região metropolitana de Belém 

onde tramitam os processos, sem prejuízo da atuação conjunta com outros Defensores e Núcleos da 

Defensoria; 
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VIII - promover ações que visem a regularização fundiária urbana na Região Metropolitana de Belém, 

previstas no ordenamento jurídico, tendo em vista o caráter de proteção do direito à moradia e à cidade, e 

o caráter preventivo quanto a eventual conflito possessório; 

 

IX - promover as medidas extrajudiciais e judiciais em face dos loteadores e, especialmente, aquelas 

concernentes tanto ao restabelecimento da cadeia dominial quanto aos registros imobiliários dos títulos 

dos adquirentes ou ocupantes de núcleos urbanos informais, na forma do inciso V; 

 

X - prestar informações e auxílio técnico-jurídico aos demais Defensores Públicos do Estado do Pará em 

assuntos relacionados à regularização fundiária urbana e direito à moradia e à cidade; 

 

XI - participar de Conselhos afetos à temática; 

 

XII - realizar estudos e pesquisas concernentes à temática do Núcleo, compreendendo a elaboração de 

recomendações objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e a uniformidade dos 

entendimentos ou teses jurídicas, no que diz respeito à Regularização Fundiária Urbana e Direito à 

Moradia; 

 

XIII - realizar reuniões periódicas com os integrantes do Núcleo de Defesa da Moradia para a 

padronização de rotinas e procedimentos e para o intercâmbio de experiências; 

 

XIV - contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem a proteção e a 

defesa dos direitos à moradia e à cidade; 

 

XV - compilar e remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos Defensores Públicos, 

sobre a área de proteção e defesa dos direitos à moradia e à cidade, com a colaboração da Escola Superior 

da Defensoria Pública e da Assessoria de Comunicação; 

 

XVI - 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 aos direitos à moradia e à cidade; 

 

XVII - acionar as Cortes Internacionais, mediante autorização do Defensor Público Geral, em relação a 

casos de violação de direitos à moradia e à cidade; 

 

XVIII - informar e conscientizar os cidadãos, por meio de audiências públicas, palestras, material 

impresso e dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais a 

moradia e à cidade, em conjunto com a Escola Superior da Defensoria Pública e a Assessoria de 

Comunicação; 

 

XIX - estabelecer permanente articulação com núcleos especializados ou equivalentes de outras 

Defensorias Públicas da Federação, na área de proteção e defesa dos direitos à moradia e à cidade, para 

definição de estratégias comuns em assuntos de âmbito nacional e para intercâmbio de experiências; 

 

XX - propor ao Defensor Público Geral e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização 

legislativa na área dos direitos à moradia e à cidade; 

 

XXI - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras, ligadas à área de proteção e defesa dos direitos à moradia e à cidade. 
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XXII - por intermédio de seus órgãos de execução, identificando matéria ou decisão que se entender 

conveniente de ser questionada, por intermédio de instrumento processual perante o Tribunal de Justiça 

do Estado do Pará e os tribunais superiores, encaminhar à coordenação da Entrância Especial, 

preferencialmente por meio eletrônico, cópia dos documentos e as peças processuais que entenda 

adequadas e suficientes para que o órgão de execução em atuação na Entrância Especial conheça da 

questão e adote a medida oportuna na forma do art. 17, parágrafo único, alíneas a, b, c e d da Lei 

Complementar Estadual n. 54/2006. 

 

§ 1º A atribuição do Núcleo de Defesa da Moradia estende-se, também, ao exercício de atividades 

definidas em convênios em que a Defensoria pública seja parte, cujo objeto consista na promoção de 

ações extrajudiciais e judiciais, que visem garantir o acesso aos direitos à moradia, à cidade, e de 

regularização fundiária, na forma dos incisos III e VI do artigo 2º desta Resolução. 

 

§ 2º  Excetuam-se das atribuições relativas às demandas de cunho individual apontadas nos incisos deste 

artigo as oriundas dos distritos de Belém; 

 

§ 3º  Os órgãos de execução das Defensorias Públicas em atuação na Região Metropolitana, ao tomarem 

conhecimento de demandas afetas a competência do Núcleo de Defesa da Moradia deveram adotar as 

medidas administrativas adequadas para o incontinenti encaminhamento das pastas, autos de processos 

físicos e documentos pertinentes ao caso à Coordenação do Núcleo de Defesa da Moradia; 

 

Art. 3º  Compete aos Defensores Públicos da Região Metropolitana de Belém quando procurados em seus 

respectivos órgãos de atuação ou quando receberem de suas Varas de atuação os processos que envolvam 

as atribuições constantes no artigo 2º desta Resolução: 

 

I - encaminhar o caso, incontinenti, por meio de sua Coordenação, ao Núcleo de Defesa da Moradia, sem 

prejuízo da adoção pelo Defensor que inicialmente recebeu a demanda de medidas necessárias e urgentes, 

a fim de evitar o perecimento de direitos; 

 

II - encaminhar as comunidades com demandas de regularização fundiária urbana para atendimento do 

Núcleo de Defesa da Moradia; 

 

III - informar nos autos que envolvam conflitos coletivos, a atribuição específica do Núcleo de Defesa da 

Moradia. 

 

Parágrafo Único.  O Defensor que inicialmente recebeu a demanda poderá atuar conjuntamente com o 

Núcleo de Defesa da Moradia, fazendo constar expressamente tal interesse no ato de encaminhamento do 

feito ao NUDEMOR. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 4º  O Núcleo de Defesa da Moradia será composto da seguinte forma: 

I - 01 (um) Defensor(a) Público(a) Coordenador(a), indicado pelo Defensor(a) Público(a) Geral; 

II - 03 (três) Defensorias Públicas de Defesa da Moradia; 

III - Equipe técnica. 
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Art. 5º  São atribuições da Coordenação do Núcleo: 

I - gerenciar a estrutura necessária ao funcionamento do núcleo; 

II - proceder à gerência administrativa dos trabalhos desenvolvidos; 

III - promover o cumprimento das atribuições previstas na presente Resolução, com o auxílio dos demais 

membros do Núcleo; 

IV - elaborar e enviar à Defensoria Pública Geral, trimestralmente, no primeiro ano de implantação do 

Núcleo, relatórios estatísticos e circunstanciados das atividades do Núcleo, para fins de avaliação da 

viabilidade e conveniência de expansão e interiorização da política de atuação especializada de que trata a 

presente Resolução; 

V - zelar pelos registros das reuniões realizadas, bem como dos procedimentos adotados no âmbito das 

atribuições do Núcleo; 

VI - receber e responder, com auxílios dos demais membros do Núcleo, às solicitações de apoio técnico-

científico na área de defesa dos direitos à moradia e à cidade dos Defensores Públicos da Região 

Metropolitana; 

VII - representar o Núcleo em atos e solenidades afetos à temática. 

 

Art. 6º  Ficam extintas 03 (três) Defensorias, a saber :  

I - 3ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis 

II - 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis 

III - 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Criminais 

 

Art. 7º  Ficam criadas as seguintes Defensorias: 

I - 1ª Defensoria Pública de Defesa da Moradia; 

II - 2ª Defensoria Pública de Defesa da Moradia; 

III - 3ª Defensoria Pública de Defesa da Moradia; 

 

Art. 8º  Compete à(os) Defensor(a)(es) do Núcleo de Defesa da Moradia:  

 I - participar das reuniões ordinárias e extraordinárias;  

II - realizar atendimentos das lideranças comunitárias e assistidos das comunidades;  

III - atuar em processos judiciais e extrajudiciais afetos à temática, conforme atribuições previstas no art. 

2º desta Resolução; 

IV - realizar visitas ao Tribunal de Justiça e Juízes para tratar de questões envolvendo as comunidades;  

V - realizar visitas e reuniões nas comunidades;  

VI - realizar estudos para consecução e otimização dos trabalhos do Núcleo;  

VII - elaborar projetos para viabilização do trabalho do Núcleo;  

VIII - realizar audiências em demandas que envolvam coletividades em questões de Regularização 

Fundiária Urbana e Direito à Moradia, na Região Metropolitana de Belém; 
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IX - adotar providências para redução de danos em demandas coletivas que envolvam remoções forçadas 

em conjunto com o NDDH; 

X - propor ações coletivas e defesas para regularização fundiária urbana, nos limites do art. 2o desta 

Resolução; 

XI - atuação administrativa preparatória ou substitutiva às matérias relacionadas às ações mencionadas 

nos incisos anteriores; 

XII - oficiar perante os Cartórios para obtenção de documentos hábeis à instrução dos procedimentos do 

Núcleo; 

XIII -  providenciar relatórios mensais de sua atuação, a serem encaminhados à Corregedoria Geral. 

 

Art. 9º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, aos 3 dias do mês de novembro 

do ano de dois mil e vinte. 

 

 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 

Presidente do Conselho Superior 

Defensor Público-Geral 

Membro Nato 

 

 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 

Subdefensora Pública-Geral 

Membro Nato 

 

 

CARLOS DOS SANTOS SOUSA 

Membro Titular 

 

 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 

Membro Titular 

 

 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE 

Membro Titular 

 

 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 

Membro Titular 

 

 

JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA 

Membro Titular 
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DOMINGOS LOPES PEREIRA 

Membro Titular 

 

 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 

Membro Titular 

 

 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 

Membro Titular 
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APÊNDICE I 

  MODELO DE RELATÓRIO DE ATUAÇÃO DO(A) DEFENSOR(A) DO NUDEMOR 

 

RELATÓRIO DE ATUAÇÃO DO(A) DEFENSOR(A) 

DEFENSOR(A): 

MÊS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUANT. OBSERVAÇÃO/Nº PESSOAS ENVOLVIDAS 

Atendimentos à Comunidades/Lideranças   

Atendimentos Individuais Relativos à 

Comunidades 
  

Atuação em Processo Judicial   

Ingresso de Ações Judiciais   

Recursos Impetrados   

Atuação em Procedimento Extrajudicial   

Participação em Audiências Judiciais   

Realização de Audiências Extrajudiciais / 

Públicas 
  

Realização de Visitas e Reuniões nas 

Comunidades 
  

Participação em Reuniões Internas   

Participação em Reuniões Externas   

Participação em Seminários e Afins   

Decisões Judiciais Favoráveis   

Decisões Judiciais Desfavoráveis   

Decisões Administrativas Favoráveis   

Decisões Administrativas Desfavoráveis   

Elaboração de Estudos   

Mediação de Conflitos   

Visitas ao TJE-PA   
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Visita aos Juízes   

Participação em Projetos   

Outros   

 

APÊNDICE II 

MODELO DE RELATÓRIO DE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA DO NUDEMOR 

 

RELATÓRIO DE ATUAÇÃO DO(A) ASSESSORIA DE ARQUITETURA 

ASSESSOR(A): 

MÊS: 

DEMANDAS COLETIVAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUANT. 
OBSERVAÇÃO/ 

Nº PESSOAS ENVOLVIDAS 

Shape das comunidades   

Mapa georreferenciado de localização das 

comunidades 
  

Mapa socioeconômico das comunidades 

com informações do IBGE 
  

Mapa de enquadramento cartorário das 

comunidades 
  

Mapa hidrográfico da comunidade   

Mapa com informações registrais da 

comunidade 
  

Mapa de enquadramento nas zonas urbanas 

de Belém 
  

Visitas às comunidades   

Aplicação de questionários na comunidade   

Aplicação de check-list de infraestrutura na 

comunidade 
  

Mapa de localização de equipamentos 

urbanos no entorno da comunidade 
  

Produção da “caracterização de núcleos 

urbanos informais” (CNUI) 
  

DEMANDAS INDIVIDUAIS ENVOLVIDAS COM AS COMUNIDADES ASSISTIDAS PELO 

NUDEMOR 

Visita ao lote do assistido   
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Levantamento físico   

Levantamento fotográfico   

Elaboração do shape do assistido   

Mapa georreferenciado de localização do 

lote do assistido 
  

Mapa de confinantes georreferenciado   

Planta de implantação do imóvel no lote   

Outros   

 


