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1. APRESENTAÇÃO 
 
A Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá é dirigida por um 
Defensor Público nomeado pelo Defensor Público Geral para um mandato de 
dois anos, permitindo recondução por um ano.  
 
É incumbência da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá, a luz da Lei Complementar nº 121/2019 - GEA e da Resolução 
25/2020 da CSDPEAP: 
 
Promover a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico dos 
membros e colaboradores da DPE-AP, assim como editar revistas e boletins 
periódicos de conteúdo multidisciplinar, manter intercâmbios e convênios 
com instituições de ensino, órgãos públicos e entidades cuja atuação guarde 
afinidade com as atribuições da Defensoria Pública, inclusive com órgãos de 
ensino e formação de outras carreiras de Estado. 
 
De igual forma, promover a atualização dos membros e servidores em 
matéria legislativa, doutrinária e jurisprudencial de interesse da Instituição, 
participar da organização do concurso de ingresso na Carreira de Defensor 
Público, promover o Curso de Formação à Carreira de Defensor Público, 
destinado aos membros ingressantes, auxiliar o Conselho Superior na 
fixação de parâmetros mínimos de qualidade para atuação dos Defensores 
Públicos, organizar encontro anual dos Defensores Públicos para a definição 
de teses institucionais, que constituirão parâmetros para a atuação dos 
membros e promover cursos de difusão e conscientização dos direitos 
humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, e editar cartilhas e livros 
no mesmo sentido. 
 
Portanto, o presente relatório tem por finalidade descrever as atividades 
realizadas pela Escola Superior da Defensoria Pública dentro as atribuições 
assim definidas nas regulamentações supramencionadas. 
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2. IDENTIFICAÇÃO 
 
2.1 Dados Identificadores 
 
Endereço Postal: Avenida Raimundo Álvares da Costa, 676 - Centro, 
Macapá - AP | CEP: 68900-074 
 
Endereço eletrônico:  
 
Site: https://ap.def.br/ 
 
 
2.2 Composição de Pessoal  
 
IGOR SILVÉRIO FREIRE - DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ 
 
ELIZAMA DE PAULA R. R. DIAS - CARGO DE RESPONSÁVEL POR 
ATIVIDADE NÍVEL II - ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
 
 

3. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS: 
 
A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá no ano de 
2021, teve por finalidade no âmbito interno a regularização dos Cursos de 
Formação, nos moldes definidos pela LC nº 121/2019, em seu art. 49, X, 
assim como para atender critério técnicos definidos no art. 65, da Resolução 
nº 32/2020. 
 
Além, da capacitação consideradas urgentes destinadas aos Defensores 
membros para o exercício de suas funções em total atendimento ao art. 49, 
VII, da Lei Complementar nº 121/2020. 
 
Por sua vez, no âmbito externo estreitar e realizar interlocução para 
celebração de convênios ou termos de parcerias com Instituições de Ensino 
para promoção da missão, valores e democratização do saber jurídico sob a 
ótica das atribuições inerentes a Defensoria Pública. 
 
4. ATIVIDADES EXECUTADAS NO ANO DE 2021: 
 
Para o cumprimento das atividades institucionais no referido ano de 2021, a 
Escola Superior desenvolveu as seguintes atividades: 
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- Curso de Formação realizado no dia 06.05.2021 a 18.05.2021, destinados 
aos Defensores Públicos: Adegmar Loiola, Leonardo Guerino, Thiago 
Thomaz, Gabriel Correia, Fabiana Anezia Cunha, Edisnei Cardoso, Jane 
Cristina Vieira e Helena Lúcia Romero. 
 
O evento realizado pela plataforma ZOOM, em face da atuação do 
Defensores Públicos, assim como em razão do momento pandêmico. 
 
Os docentes envolvidos foram externos, sem remuneração, sendo dado 
também ênfase a história e cultura do Amapá. 
 
Apresentamos alguns feedbacks dos participantes do supramencionado 
Curso: 

 
 



 

E-mail: diresudpe@defensoria.ap.def.br – Tel.: (96) 99189-7321 – Endereço: Avenida 
Raimundo Álvares da Costa, nº 676, CEP: 68.900-074 

 
  

 
 

 



 

E-mail: diresudpe@defensoria.ap.def.br – Tel.: (96) 99189-7321 – Endereço: Avenida 
Raimundo Álvares da Costa, nº 676, CEP: 68.900-074 

 
  

 

 
 
 
 
 



 

E-mail: diresudpe@defensoria.ap.def.br – Tel.: (96) 99189-7321 – Endereço: Avenida 
Raimundo Álvares da Costa, nº 676, CEP: 68.900-074 

 
  

- No dia 07.05.2021, foi promovido a seleção e a nomeação da Sra. Elizama 
de Paula R. R. Dias para o cargo de Responsável por Atividade Nível II - 
Escola Superior da Defensoria Pública, Código CCDP-2, por via da Portaria 
nº 368, com a finalidade de um assessoramento executivo estratégico das 
atividades planejadas e executadas pelo Diretor da Escola Superior da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá. 
 
- A ESUDPE solicitou ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá, no dia 27.05.2021, a implantação do programa de estagiários. 
 
- A ESUDPE realizou, no dia 31.05.2021, publicização da chamada de 
pareceristas para a Revista Científica das Defensorias Públicas da Região 
Norte – REVISTA ARANDU. 
 
- No dia 31.05.2021, também, foi realizado evento relacionado ao Projeto 
Defensoria + Perto, que tem por objetivo principal a aproximação e o 
conhecimento dos estudantes de Direito do Estado do Amapá a respeito dos 
trabalhos realizados pelos membros da DPE-AP, através de discussão e 
apresentação da função e experiência prática do Defensores de acordo com 
as áreas de atuação, permitindo ao acadêmico a visualização das atividades 
desempenhadas pela instituição. 
 
Aproveitamos a oportunidade para apresentar imagens do projeto supra 
destacado, pois vejamos: 
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- No dia 10.06.2021, se realizou Reunião com CONDEGE, com o fito de 
viabilizar a Convocação de membros da Comissão Especializada em Escolas 
Superiores e Centro de Estudos das Defensorias Públicas CONDEGE.  
 
O evento foi realizado remotamente pela plataforma ZOOM. 
 
- A Direção da ESUDPE, no dia 01.07.2021, realizou Reunião com o 
Presidente do Colégio Nacional de Corregedores e Movimentos Sociais. 
 
O evento foi realizado remotamente pela plataforma ZOOM. 
 
- A ESUDPE promoveu a divulgação da Chamada de artigo para a Revista 
da Defensoria Pública de São Paulo, sendo realizada a publicização entre os 
dias 15.07.2021 a 15.09.2021. 
 
- Já no dia 16.08.2021 a 20.08.2021, foi realizado o segundo Curso de 
Formação de Defensores Públicos destinados aos defensores: Pedro 
Vinicius Ferreira e Juliana Mendez. 
 
O referido curso de formação ocorreu presencialmente na sede da 
Defensoria Pública com preceptoria mais aulas teórico-práticas. 
 
- A ESUDPE promoveu nos dias 24.08.2021 a 26.08.2021, o “Workshop: 
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Tribunal do Júri”, sendo ofertado para Defensoras e Defensores Públicos do 
Brasil. 
 
O referido evento ocorreu pelo formato remoto. Ocorreu em media a 
participação de 30 (trinta) Defensores(as) por dia. 
 
Segue abaixo imagem de divulgação do evento realizado: 

 
 
- A ESUDPE estreitou relacionamento com a DPE-RJ e a CEJUR da 
instituição referida e conseguiu obter vagas para acesso ao Curso de 
Capacitação em Perícias Criminais, sendo o evento realizado no dia 
08.09.2021. 
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- A ESUDPE por meio do seu Diretor, se fez presente na Reunião realizada 
com a CONDEGE, realizado o encontro no dia 17.09.2021, por via remota. 
 
- A Direção da ESUDPE visando a manutenção das atividades solicitou ao 
Defensor Público Geral móveis e materiais de expediente, no dia 07.10.2021, 
sendo o referido pedido atendido. 
 
- Outro evento, relevante, realizado dentro do Projeto: Defensoria + Perto, foi 
a organização da ESUDPE em parceria com a Faculdade Estácio do Amapá 
da 1ª Semana das Carreiras Jurídicas, que foi realizado no dia 11.10.2021 a 
14.10.2021. 
  
- O evento contou com a participação do Diretor da ESUDPE, assim como 
dos Defensores(as) Públicos(as): Ricardo Carvalho, Nicole Vasconcelos, 
Mariana Santos Leal, Marcela Ramos Fandim, Isabelle Mesquita, Ana Luiza 
Sarquis Botrel e da Defensora Pública do Ceará Amélia Rocha. 
 
Ocorreu a mediação do evento pelo Coordenador do Curso de Direito da 
Faculdade Estácio Amapá, Sr. Milton Pereira Neto e do Professor Heider de 
Paula Rodrigues, 
 
O supramencionado evento foi estruturado com duas aulas magnas e três 
oficinas, sendo que contou todos os dias com uma média de 80(oitenta) 
estudantes. 
 
Os temas desenvolvidos foram escolhidos de acordo com o interesse dos 
discentes da Estácio Amapá e da Coordenação do Curso. 
 
Apresentamos abaixo algumas evidências da publicização do evento, senão 
vejamos: 
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- No dia 25.10.2021 a 19.11.2021, foi realizado o terceiro curso de formação 
destinado ao Defensor Público, Dr. Guilherme Francisco Souza Amaral. 
 
- No dia 10.11.2021, foi realizado o planejamento do curso de libras da 
DPE/AP, da Direção da ESUDPE com a Sra. Izanete Almeida, sendo que o 
curso foi concretizado nas datas dos dias 07.02.2022 a 18.02.2022. 
 
O citado curso surgiu de uma demanda do Núcleo de Execução; 
 
O curso em questão viabilizou a interlocução da Defensoria Pública com a 
comunidade surda do Amapá. Conforme nota-se abaixo: 
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- A ESUDPE acompanhou o processo de inscrição para novos estagiários, 
sendo a responsável conjuntamente com os Núcleos para análise do acervo 
documental dos candidatos. 
 
A etapa de inscrição e do certame perdurou do dia 29.11.2021 a 09.12.2021. 
 
- Entre os dias 02.12.2021 a 17.12.2021, se iniciou o curso de formação do 
Defensor Público Raphael de Almeida Lobo Oliveira. 
 
O presente curso ocorreu no formato híbrido, uma parte presente e outra 
remota, sendo este o último evento de formação promovido no ano de 2021.  
 
Destacamos imagens de alguns cursos de formações realizados no curso de 
2021, senão vejamos:  

 
- Por fim, a Direção ESUDPE participou no dia 03.12.2021 da última reunião 
com os membros da Comissão Especializada em Escolas Superiores e 
Centro de Estudo do ano de 2021. 
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5. Estratégia de atuação da Escola Superior da Defensoria Pública do 
Amapá 
 
Para o ano de 2021, considerando a estrutura reduzida da ESUDPE de 
membros optou-se por focar na interlocução com entidades de Ensino 
Superior, por meio do Programa: Defensoria Pública + Perto, assim como a 
promoção necessária de formação dos novos Defensores, visto o prazo do 
certame. 
 
Destacamos, ainda, que buscou-se atender as demandas apresentadas 
pelos membros e Defensor Público Geral como urgentes, tais quais como: 
promoção de cursos como voltados para o Tribunal do Júri e Perícia Judicial. 
 
Além, da promoção e incentivo da divulgação de editais de iniciação 
cientifica, bem como do acompanhamento do processo de estagiário que se 
faz necessário para continuidade dos trabalhos dos Defensores Públicos. 
Tudo tendo em vista, as diretrizes traçadas pela Lei Complementar nº 
121/2019 e a Resolução 25/2020. 
 
6. DIFICULDADES   
 
As atividades da Escola Superior da Defensoria Pública ficaram 
deverasmente prejudicadas pelo quadro reduzido de pessoal, que 
inicialmente contava apenas com o Diretor da ESUDPE, sendo que somente 
no segundo bimestre do ano de 2021 pode contar com a contratação da Sra. 
ELIZAMA DE PAULA R. R. DIAS, para auxílio nas atividades de 
gerenciamento das atividades, emissão de certificado, interlocução com 
outros setores da DPE, acompanhamento e controle de matérias e de ações 
da Direção da ESUDPE. 
 
Em razão da concentração de projetos no Diretor da ESUDPE, por ausência 
de pessoal. O Diretor deixou de exercer seu papel essencial de agente 
político e educativo junto a comunidade e entidades, visto que se tornou um 
operacionalizado de eventos acarretando prejuízos na formulação de planos 
de ações e projetos elaborados destinados para atividades internas ou 
externa da DPE-AP. 
 
Outro problema relevante foi o esforço desprendido para formação de um 
único Defensor Público, sendo o ideal que os cursos de formações fossem 
organizados por grupos de aprovados.  
 
Ausência de acesso a orçamento e recursos próprios do fundo destinado a  
ESUDPE para execução de projetos, quer seja para aquisição de materiais, 
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contratação de professores ou para outras atividades inerentes as 
atribuições da Escola Superior em questão. 
 
Falta de programa de incentivo a Defensores Públicos e colaboradores para 
participação na operacionalização e adesão dos projetos planejados pela 
ESUDPE. 
 
Carência de fluxos administrativos bem definidos entre setores para 
tramitação das ações idealizadas pela Escola Superior, com prazos fixados 
para entrega de atividades por departamentos. 
 
Deficiência de colheita de dados para estimular a pesquisa cientifica no 
âmbito da Defensoria Pública, por meio da ESUDPE. 
 
Ausência de um Coordenador Técnico de Projetos, Pesquisador Bolsista e 
um estagiário para ampliar e dar eficiência nas ações da ESUDPE. 
 
7. GESTÂO DE ATIVIDADES E PROJETOS 
 
Apesar das dificuldades elencadas no item anterior durante o ano de 2021, 
se conseguiu realizar e executar atividades essenciais para Defensoria 
Pública, principalmente com relação a formação de novos Defensores 
Públicos e na aproximação desta respeitável instituição com a comunidade 
acadêmica. 
 
Destacamos, o engajamento de Defensores Públicos em ações educativas, 
a exemplo da 1ª Semana das Carreiras Jurídicas realizado em parceria com 
a Faculdade Estácio Amapá. 
 
Outro fator, relevante, é a aproximação e a interlocução com outras 
Defensorias Públicas por meio da CONGEDE. 
 
E o retorno positivo das ações executadas pela Escola pelos membros da 
DPE-AP. 
 
8. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
Para o ano de 2021, a maioria das ações idealizadas foram executadas. 
Algumas ações planejadas como o Congresso de Teses não foram possíveis 
a realização por falta de recursos e de pessoal para apoiar a Direção da 
Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 
 
No entanto, dentro das atribuições listadas na Lei Complementar nº 
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121/2021, verificamos alguns indicadores  que são:  
 

ATUAÇÃO DA ESUDPE EXECUTADO QUANTIDADE 
Promoção de capacitação 
funcional dos membros e 
servidores 

Sim 06 Cursos 

Publicização de editais 
fomentando a iniciação 
cientifica 

Sim  02 Editais  

Interlocuções, Intercâmbio, 
convênios e parcerias com 
Instituições de Ensino, Órgãos 
Públicos e Entidades 

Sim 05 Faculdades 
parcerias de eventos; 
01 Associação dos 
Defensores Público 
do Amapá parceria de 
evento;  
01 CONGEDE 

Participação da Organização de 
Concurso Público  

Não Não se aplica no 
corrente ano. 

Organizar o encontro anual das 
Defensoras e dos Defensores 
Públicos para a definição de 
teses institucionais 

Não 0 

Promover a atualização 
profissional: Membros, 
Estagiários e Servidores. 

Sim  07 Cursos 

Contribuir para o desempenho 
das atividades dos órgãos de 
execução 

Sim  01 Relacionado a 
estágio 

Auxiliar, acaso solicitada, o 
Conselho Superior na fixação 
de parâmetros mínimos de 
qualidade para atuação dos 
Defensores Públicos 

Não  Não se aplica no 
corrente ano. 
Ausência de 
provocação do 
Conselho. 

incentivar a participação dos 
Defensores(as) Públicos(as) 
nos conselhos municipais, 
estaduais e comunitários 

Não 0 

Atuar, em conjunto com os 
órgãos de execução, na 
promoção de atividades de 
educação em direitos, 
informação, motivação e 
conscientização da população 
carente, a respeito de seus 
direitos fundamentais, por 
meio de cursos, palestras, 
elaboração de material didático 
e outros meios de 

Não 0 
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comunicação 
custear, integral ou 
parcialmente, as despesas de 
membros e servidores relativas 
à participação em eventos 
promovidos por outros órgãos 
de natureza científica e 
acadêmica que 
propiciem a atualização e 
aperfeiçoamento profissionais 

Não Não se aplica no 
corrente ano. 
Ausência de 
regulamentação do 
fundo. 

Custear integralmente as 
despesas de membros e 
servidores relativas à 
participação nas 
atividades que promover 
 

Não Não se aplica no 
corrente ano. 
Ausência de 
regulamentação do 
fundo. 

Realizar pesquisas e estudos 
bibliográficos solicitados pelos 
órgãos de execução, 
relacionados ao desempenho 
de suas atividades; 

Não Não se aplica no 
corrente ano. A 
ESUDPE não foi 
provocada por 
nenhum órgão de 
execução. 

Atualização dos membros da 
Defensoria Pública do Estado 
em matéria legislativa, 
doutrinária e jurisprudencial de 
interesse dos serviços; 

Sim 06 Cursos. 
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9. CONSIDERAÇÃO FINAIS 
 
Apesar das dificuldades encontradas no exercício de 2021, como a falta de 
pessoal e recursos destinados especificamente para a ESUDPE, 
consideramos que os principais objetivos e metas traçados dentro da 
estrutura existente foram alcançados de maneira satisfatória. 
  
O ano de 2021, foi um ciclo de estruturação e consolidação da Escola 
Superior da Defensoria Pública do Amapá, frente as recentes mudanças da 
DPE-AP, quer seja pela mudança de prédio ou pela estabilização dos 
Defensores Públicos que só se efetivará no ano de 2022. 
 
Por ser uma Defensoria Pública recente, ainda, estão sendo consolidados 
algumas regulamentações e fluxo que por vezes prejudica o bom andamento 
e sinergia entre os departamentos.  
 
Por outro lado, há carência de Defensores Públicos em face da grande 
rotatividade sobrecarregando os membros existentes pela cumulação de 
atividades e funções, o que inclui a gerência da Escola Superior da 
Defensoria Pública.  
 
Todavia, percebe-se um amadurecimento institucional para alinhar todas as 
atividades a missão e os valores institucionais. 
 
A contratação realizada da colaboradora ELIZAMA DE PAULA R. R. DIAS 
para auxiliar na assistência administrativa da Escola auxiliou no 
acompanhamento e no planejamento das atividades, assim como na emissão 
dos certificados necessário e na interlocução com as entidades parceiras.  
 
Por outro lado, sabemos que o desempenho pode melhorar, mas para isso  
dependemos de mão de obra qualificada especializada com aumento dos 
recursos humanos e regulamentação do fundo para sua utilização para 
destinação das atribuições destinadas a Escola Superior da Defensoria 
Pública.  
 
Por fim, a sinergia entre as ações institucionais com a escola é fundamental 
para propiciar um espaço de democratização da educação em direitos, 
informação, motivação e conscientização dos usuários dos serviços da 
Defensoria, em especial quanto aos seus direitos fundamentais, bem como 
para o aperfeiçoamento e preparo de todos os membros, servidores e 
estagiários. 


