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Prezado/a Associado/a,

Luiz Gustavo do Nascimento Cardoso
Presidente ADEPAP

  Há três meses, a ADEPAP fez uma retrospec�va, divulgando, em 

formato de vídeo, in�tulado “3 meses em 3 minutos”, um resumo da nossa atuação.

 Cons�tuída no dia 05 de abril de 2019, a ADEPAP, sob a Presidência do 

Defensor Público Luiz Gustavo do Nascimento Cardoso, ocupou diversos espaços e 

teve intensa atuação na defesa das prerroga�vas dos/as associados/as, delimitando 

a luta associa�va e dialogando com os mais diversos atores do Sistema de Jus�ça.
 Encerrando mais um ciclo, a ADEPAP aproveita a oportunidade para apre-

sentar o formato da nova gestão, sob a condução da Defensora Pública Giovanna 

Burgos, atual Vice-Presidenta, que irá passar a dirigir a Presidência a par�r do dia 27 

de setembro de 2019.

 Após seis meses de existência, a Associação das Defensoras e Defensores 

Públicos do Estado do Amapá vem inaugurar a car�lha “Balanço da Gestão”, com o 

intuito de apresentar, semestralmente, todas as a�vidades associa�vas desenvolvi-

das, trazendo mais transparência, publicidade e segurança para a categoria.

 Firmes de que a ADEPAP seguirá fortalecida e cada vez mais atuante, 

agradecemos a confiança depositada e seguiremos atuando juntos/as em defesa do 

bem-estar e dos direitos e interesses das Defensoras e dos Defensores Públicos do 

Estado do Amapá.
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Criação da ADEPAP

 Em junho de 2019, cons�tuímos a pessoa 

jurídica, assim como conta bancária própria, que 

permite que todas as transações realizadas sejam 

feitas em nome daquela.
 Originalmente, fazem parte da Diretoria 

Execu�va os/as seguintes Defensores/as:

 O nome da associação, assim como o Estatuto 

que a rege, prevê flexão de gênero como opção 

polí�ca que norteia a atuação da en�dade, fortalecen-

do a ideia de que as Defensoras Públicas podem e 

devem ocupar os espaços ins�tucionais, para plurali-

zar os debates.

 A ADEPAP foi criada por meio de Assembleia 

Geral, em abril de 2019, na cidade de Macapá/AP, 

pelos primeiros Defensores e Defensoras Públicas do 

Estado do Amapá.

V. Diretora Acadêmica, de Comunicação e Eventos - 

Júlia Lôrdelo dos Reis Travessa.

IX. IX. Diretor para Assuntos dos Núcleos Regionais- 

Lauro Miyasato Júnior. 

IV. Suplência da Diretora Administra�va e Financeira 

- Isabelle Mesquita de Araújo.

III. Diretora Administra�va e Financeira - Bruna Costa 

de Farias.

II. Vice-Presidenta - Giovanna Burgos R. P. de Oliveira.

VII. Diretor de Assuntos Jurídicos e Legisla�vos- José 

Rodrigues dos Santos Neto.

VIII. Suplência do Diretor de Assuntos Jurídicos e 

Legisla�vos - Alexandre Oliveira Koch.

VI. Diretor de Movimentos Sociais e Minorias- 

Henrique de Oliveira Santos Couto.

I. Presidente - Luiz Gustavo do Nascimento Cardoso.
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Diretoria Execu�va ADEPAP



Eventos

 A presença constante em diversos eventos, como o 

da Amazônia Oriental, da Universidade na Praça, do 

Encontro dos Chefes Wajãpi e da Parada LGBT, trazem 

constante reconhecimento à ADEPAP, fortalecendo vínculos 

com os movimentos sociais e a rede de proteção do Estado.

 No dia 16 de abril de 2019, a ADEPAP, em par-ceria 

com a Defensoria Pública do Estado do Amapá, realizou a 

posse popular dos/as Defensores/as Públicos, permi�ndo 

que a sociedade civil conhecesse e legi�masse a atuação dos 

agentes de transformação social que passariam a atuar na 

ins�tuição.

 Além disso, a ADEPAP se faz presente no Conselho 

Estadual de Direitos da População de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Traves�s e Transexuais (CELGBT/AP), biênio 

2019-2021, por meio da Diretoria de Movimentos Sociais.
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Relacionamento
Ins�tucional

 Produzimos, inclusive, importante documento 

com sugestão de metas de crescimento para a elabora-

ção do Plano Plurianual da Defensoria Pública, tratan-

do do valor da ins�tuição, de ações específicas para 

comunicação, educação em direitos, fortalecimento 

orçamentário e do quadro e modernização tecnológica 

e operacional da ins�tuição.

 A ADEPAP conduziu o debate para a criação de 

um dos mais importantes órgãos da Defensoria 

Pública, o Conselho Superior, que passou a atuar 

norma�zando a carreira e os mais diversos direitos e 

interesses dos/as Defensores/as Públicos. A associa-

ção possui assento e direito à voz nas reuniões, sempre 

levando o olhar do/a associado/a para as questões 

discu�das.

 Para dar impulso ao movimento da nomeação 

de mais Defensores/as, a ADEPAP, por meio da Vice-

Presidenta, que fazia parte da primeira Comissão de 

Aprovados do concurso da Defensoria Pública do 

Estado do Amapá, lançou edital para a convocação de 

novos/as interessados/as em cons�tuir a nova 

Comissão de Aprovados, que viria a representar os 

interesses dos candidatos aprovados no concurso que 

ainda não haviam sido nomeados. 

 A ADEPAP também acompanhou os novos 

membros na realização dos exames médicos e docu-

mentais, a fim de evitar qualquer ofensa aos seus 

direitos e interesses.

 A ar�culação incansável da ADEPAP, em 

parceria com a Defensoria Pública, principalmente 

após a volta da visita em Laranjal do Jari, onde foi 

constatada a urgente situação em que se encontravam 

as Defensoras Públicas lá atuantes, resultou na 

nomeação de mais 10 (dez) novos/as Defensores/as, 

sem contar no constante diálogo para efe�var as 

reposições das vagas em vacância. 
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Relacionamento
Ins�tucional
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Maio Verde

 No mês do/a Defensor/a, a ADEPAP realizou o 

“Dia D”, com uma programação especial, envolvendo 

mu�rão de atendimentos jurídicos e diversos serviços 

psicossociais, de saúde e de lazer à população amapa-

ense.
 Também houve o lançamento oficial da car�lha 

“Apresentando a Defensoria Pública do Estado do 

Amapá – Memórias e Novos Rumos”, na qual coloca-

mos a importância e a realidade da ins�tuição para a 

sociedade, inclusive com os seus déficits, apontando a 

direção para novos horizontes e buscando efe�var a 

autonomia prevista na Cons�tuição Federal.
Defensoria Pública do 
Estado do Amapá – 
Memórias e Novos Rumos

Dia D
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 Com a criação do instagram (@associacaoadepap), 

a ADEPAP fica mais próxima do/a associado/a, que pode 

acompanhar de maneira rápida as a�vidades associa�vas 

desenvolvidas semanalmente.
 Também estamos sempre presentes na mídia, 

falando com muita responsabilidade da Defensoria Pública 

e da atuação da associação na defesa dos direitos e interes-

ses dos/as associados/as. Es�vemos nas rádios, na 

televisão e nos jornais impressos e eletrônicos.
 O drive da ADEPAP, criado para permi�r cada vez 

mais transparência na gestão e na comunicação, permite 

atualização em tempo real de todas as a�vidades, docu-

mentos e o�cios da associação.

Siga-nos no Instagram: 
@associacaoadepap

Comunicação
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A�vidades 
Legisla�vas

 A ADEPAP também par�cipou da Comissão prevista 

para a alteração da Lei Complementar que rege a carreira no 

âmbito do Estado, invocando a representa�vidade feminina e 

a importância da pluralidade de vozes, destacando pontos 

importantes para a defesa dos direitos e interesses dos mem-

bros da ins�tuição.

 A ADEPAP se fez presente, por meio do Presidente e 

da Vice-Presidenta, no Congresso Nacional, para fortalecer a 

pauta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores 

Públicos (ANADEP) acerca da Reforma da Previdência, que 

a�nge de maneira gravosa e intensa os/as associados/as, 

promovendo ar�culações essenciais para a assinatura das 

emendas apresentadas pela categoria, com a visita de líderes 

par�dários, inclusive, bem como apresentando a nova 

realidade ins�tucional da Defensoria Pública do Estado do 

Amapá, para os Deputados Federais e Senadores.
 Em Macapá, a ADEPAP recebeu convite para tratar na 

Assembleia Legisla�va do Estado do Amapá (ALAP) acerca dos 

pontos mais controversos da Reforma da Previdência, oportu-

nidade em que a Vice-Presidenta se fez presente colocando o 

interesse da categoria em pauta.
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Interior

 Em nova reunião, em Macapá, com o advoga-

do Ângelo Ferreira, coordenador polí�co do mandato 

da Deputada Federal Aline Gurgel, foi previsto plano 

para a reinauguração da sede, via emenda parlamen-

tar, até o final deste ano.
 A ADEPAP criou relatórios para aferir obje�-

vamente as condições de trabalho dos/as Defen-

sores/as Públicos/as lotados no interior, intermedi-

ando, junto à Administração Superior, soluções 

prá�cas para a melhora da qualidade de vida dos 

membros. Em ar�go para a Revista Jus�ça e 

 Em visita ao Laranjal do Jari, o Presidente da 

ADEPAP, em conjunto com a Administração Superior 

da Defensoria, iniciou diálogo para a solução da 

precariedade da estrutura material da sede da 

ins�tuição. 

Convênios e Descontos

 A ADEPAP disponibiliza no seu drive uma 

lista, que está sendo sempre atualizada, de descon-

tos e convênios firmados com a associação.
 Em setembro deste ano, foi realizada consul-

ta sobre a viabilidade de plano de saúde de natureza 

nacional que dispusesse de valores mais reduzidos 

para en�dades de classe, tornando-se público para a 

categoria as opções referentes ao plano da 

SulAmérica.
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Cidadania, no espaço da ANADEP, a ADEPAP refor-

çou a importância de se garan�r e viabilizar condi-

ções materiais de trabalho no interior como requisito 

de observância obrigatória para a efe�vação da 

Emenda Cons�tucional 80.



Reuniões com os/as 
Associados/as

 Em maio e em julho deste ano, a ADEPAP realizou 

reuniões com os/as associados/as para tornar público 

apontamentos importantes acerca da gestão, eventos e 

pautas da Administração Superior, bem como para colher o 

posicionamento dos/as associados/as acerca de matérias 

que digam respeito à defesa das prerroga�vas dos mem-

bros e da conformação cons�tucional da Defensoria 

Pública.

 Também buscou a confecção de camisas 

para os/as associados/as com o símbolo da associa-

ção, para serem u�lizadas nas ações promovidas e 

nos eventos associa�vos e da Defensoria Pública.

 A ADEPAP realizou o sorteio de um ingresso 

para os/as associados/as que �vessem interesse 

em par�cipar do Congresso Nacional  de 

Defensoras e Defensores Públicos da ANADEP 

(CONADEP), viabilizando e incen�vando a 

capacitação dos membros e a interação com 

membros de outras Defensorias Públicas do Brasil.

Integração
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Em Defesa Delas

 A ADEPAP ganhou projeção e destaque ao 

promover no Estado a campanha da ANADEP “Em 

Defesa Delas”. O mês de agosto foi intenso, com 

programação desenvolvida sob a condução da Vice-

Presidenta, que foi até a Assembleia Legisla�va 

divulgar as ações da Defensoria Pública e a necessida-

de de se prever polí�cas públicas de gênero em defesa 

das mulheres.

 Foram realizadas oficinas de capacitação para 

os membros e a rede, com foco na educação em 

direitos, com a presença da advogada Ana Míria 

Carinhanha, doutoranda em Direito no Programa de 

Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e em Ciências Sociais e Jurídicas no 

 O lançamento da campanha foi realizado no 

Museu Sacaca, com a presença dos órgãos da rede de 

proteção à mulher, dos representantes dos órgãos do 

Sistema de Jus�ça e da Vice-Presidenta da ANADEP, a 

Dra. Rivana Ricarte, momento no qual foi divulgada 

toda a programação da campanha para o mês.

 Também houve forte divulgação dos eventos 

por meio das mais diversas mídias no Estado.
 A divulgação da campanha no Estado pela 

ADEPAP ganhou projeção nacional, por meio do canal 

G1, além de menção pela ANADEP como destaque, 

vindo a resultar, inclusive, em premiação pelo 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, em reco-

nhecimento aos relevantes serviços prestados em 

favor dos direitos das mulheres e contribuição com a 

efe�vidade da polí�ca de gênero no Estado.

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 

da Universidade Federal Fluminense, mestre em 

Criminologia pela Faculdade de Direito e Criminologia 

da Université Catholique de Louvain; da conselheira 

Marineide Pereira; do promotor de jus�ça André Luiz 

Araújo e da Defensora Pública Michelline Lobato.
 Além disso, foram realizados mu�rões de 

atendimento em parceria com o Tribunal de Jus�ça e o 

CNJ, além da oferta de serviços psicossociais para 

ví�mas de violência domés�ca.
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Em Defesa Delas
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Capacitação dos 
Membros

 Além da mais importante campanha 

promovida este ano, a da “Em Defesa Delas”, a 

ADEPAP segue vigilante na divulgação e sensibili-

zação de temas que tocam à atuação da Defensoria 

Pública, como é o caso do #SetembroAmarelo, de 

combate e prevenção ao suicídio.
 A ADEPAP também fez sugestão à 

ANADEP, após votação pela categoria, do tema 

“Defensoria Pública na luta contra o racismo 

estrutural e ins�tucional” para a campanha nacional 

de 2020, reafirmando o compromisso de combater 

as desigualdades históricas e garan�r efe�vidade 

no debate em torno da discriminação.

Campanhas
 • 1º Workshop prá�co – Ações possessórias e 

documentos técnicos

 Para o dia 25 de outubro, a ADEPAP organizou 

um evento com o Defensor Público Patrick Cacicedo 

sobre a situação carcerária, dividido em dois módulos 

– “Atuação estratégica na situação carcerária” e “Os 

desafios da Defensoria Pública na atuação criminal”. O 

convidado é ex-coordenador do Núcleo de Situação 

Carcerária da DPE/SP, Mestre e Doutor em Direito 

Penal pela USP.

 A ADEPAP realizou diversos cursos e oficinas 

capacitantes para os membros da ins�tuição, dentre 

os quais destacaram-se o:

 • 2º Workshop prá�co sobre comunidades 

tradicionais
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Transição

 Há seis meses, nascia a ADEPAP, sob a gestão de 

uma chapa eleita por aclamação, que não mediu esfor-

ços para a construção de um franco e produ�vo debate 

ins�tucional, com a finalidade de defender as prerroga-

�vas e pautas dos/as associados/as e conduzir a 

Defensoria Pública do Estado do Amapá pelo essencial 

caminho já traçado pela Cons�tuição Federal.
 Sob a condução do Defensor Público Luiz 

Gustavo do Nascimento Cardoso, enquanto Presidente 

da ADEPAP, a associação traçou estratégias, ocupou 

espaços e ganhou experiência para con�nuar a fazer o 

trabalho a que se propõe, de maneira forte, digna e 

atuante.
 Como o ciclo de todas as coisas, com permanen-

tes mudanças, não sem desafios, mas com a certeza de 

que tudo fluirá com a mesma dedicação, a ADEPAP 

passará a contar com a Presidência da Defensora 

Pública Giovanna Burgos a par�r do dia 27 de setembro 

de 2019, que, enquanto Vice-Presidenta, acompanhou 

e contribuiu para a história desta associação, integrando 

 Para selar a transição, com a devida publicidade, 

a ADEPAP dá ciência do ato para todos/as os/as associ-

ados/as, agradecendo e homenageando o Presidente 

Luiz Gustavo do Nascimento Cardoso pela incansável 

doação na luta associa�va, desejando que tenha 

coragem, para enfrentar os desafios do porvir, e que 

nunca perca a ternura e a comba�vidade para caminhar 

com a constante lembrança do mo�vo esperançoso que 

lhe move.
 A ADEPAP novamente firma o compromisso de 

melhorar a qualidade de trabalho dos agentes de 

transformação social que formam a Defensoria Pública 

do Estado do Amapá, além de zelar pela formatação da 

ins�tuição nos moldes cons�tucionais.
 Com respeito ao que já foi construído, seguire-

mos avançando, em mais um importante momento para 

a história da Defensoria Pública do Estado do Amapá.

a coordenação polí�ca do mandato e se fazendo 

presente em todos os espaços ins�tucionais.


