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Introdução 
 
O relatório do projeto Defensoria em Movimento, realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Defenso-
ria Pública do Estado do Ceará (Nuesp), mapeou informações no recorte temporal de abril de 2018 a abril de 
2019.  
 
Tais informações vão desde o retrato do assistido, com dados por sexo, faixa etária e local de moradia, ao 
detalhamento processual de ações iniciadas através do projeto. 
 
Em relação ao mencionado detalhamento processual, foi realizado um mapeamento por área de especialida-
de. Além disso, foi verificado o tempo de resolutividade e a vara onde esses processos se encontram. Alguns 
destaques aparecem na análise dos dados. A área de família corresponde a 72,72% dos processos propostos. 
Ao todo, 47,92% foram sentenciados em até 20 meses e destes 35,87% tiveram suas sentenças proferidas entre 
5 a 8 meses 
 
Esses e outros dados sobre as ações diversas da Defensoria em Movimento, tais como orientações jurídicas, 
procedimentos individuais extraprocessuais, procedimentos de Educação e Direito, além dos processos judi-
ciais já citados, podem ser verificados no presente relatório.
 

Defensoria em Movimento

- Este relatório demonstra os dados levantados no período de atendimento do projeto  Defensoria em Movi-
mento, de abril de 2018 a abril de 2019. 
Quantitativo e classificação geral de atendimentos do projeto em 12 meses (novembro de 2017 a novembro 
de 2018):

1 - Dados gerais
- Ao todo, durante esses 12 meses, foram realizados 3133 procedimentos.
- Tais procedimentos dividiram-se obedecendo a seguinte classificação:
              - 1107 Orientações Jurídicas diversas
              - 1022 Procedimentos Individuais Extraprocessuais
              - 806 procedimentos de Educação e Direito (atendimento coletivo através de audiências públicas, 
palestras etc)
              - 198 Processos judiciais

1.1 Detalhamento e classificação:
- Abaixo temos o detalhamento das categorias e das subdivisões:
1) 1107 - Procedimentos Diversos - Orientação Jurídica. 
2) 1022 - Atendimentos Individuais Extraprocessuais
a) 528 Demandas de Usucapião
b) 256 Demandas de Acesso à documentação básica
c) 164 Demandas de Acompanhamento processual
d) 74  Demandas de Família/Sucessão 

3) 806 - Procedimentos de Educação e Direito
4) 198 - Procedimentos Individuais que geraram processos 

OBS - Detalhamento: Abaixo temos o detalhamento com recorte por sexo, faixa etária, local de moradia, 
natureza do processo, resolutividade (em aberto/ encerrado) e tempo de resolutividade. Tal detalhamento 
repete-se, com escopo diferente, em cada projeto mapeado. São seções que o relatório denomina de Retrato 
do Assistido e Resolutividade. 
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2 - Retrato do Assistido
 
2.2 Divisão por sexo:
 - No total de 198 processos, foram contabilizados 145 mulheres (73,23%), 52 homens (26,26%) e 1 indeter-
minado (0,51%).  

2.3. Divisão por faixa etária
- A seguir as idades divididas em faixas etárias de quatro em quatro anos:
18 a 21 - Total de 6 indivíduos (3,03%). 
22 a 25 - Total de 19 indivíduos (9,59%).
26 a 29 - Total de 20 indivíduos (10,10%).
30 a 33 - Total de 21 indivíduos (10,60%).
34 a 37 - Total de 22 indivíduos (11,11%).
38 a 41 - Total de 10 indivíduos(5,06%).
42 a 45 - Total de 12 indivíduos (6,07%).
46 a 49 - Total de 11 indivíduos (5,56%).
50 a 53 - Total de 7 indivíduos (3,54%).
54 a 57 - Total de 19 indivíduos (9,60%).
58 a 61 - Total de 7 indivíduos (3,54%).
62 a 65 - Total de 8 indivíduos (4,04%).
66 a 69 - Total de 5 indivíduos (2,52%).
70 a 73 - Total de 2 indivíduos (1,01%).
78 a 81 - Total de 1 indivíduo (0,50%).
82 a 85 - Total de 1 indivíduo (0,50%).
Não Identificado - Total de 27 indivíduos (13,63%)

* Faixa etária em destaque: 34 a 37 - Total de 22 indivíduos (11,11%). 
** Na sequência, vemos que se destacam assistidos entre 30 e 33 anos (10,60%) e entre 26 e 29 anos (10,10%) 
o que nos faz apontar a faixa de adultos jovens como a preponderante nos processos da Defensoria em Movi-
mento. 
*** A separação de 4 anos entre as faixas etárias baseou-se nos parâmetros do IBGE. 
OBS: No que se refere à idade dos assistidos, encontramos algumas dificuldades para obter a informação em 
processos do interior, em especial aqueles que não se encontram digitalizados. Em Fortaleza, apesar da digi-
talização dos autos, algumas peças estão com a documentação de identificação ilegível ou ausente, impossibi-
litando o acesso à informação. Assim, de 198 processos ao total, 171 foram usados como nossa base de dados 
para auferir especificamente a faixa etária constante no Retrato do Assistido. Dito de outra forma, dos 198 
processos, em 27 (13,63%) não foi possível determinar a faixa etária em que os assistidos se encontravam.

2.4 Divisão por local de moradia 

- Listamos abaixo o local de moradia do assistido constante em sua identificação na inicial do processo. Este 
foi o critério utilizado para a designação de bairro/região. Há uma separação entre os processos tramitando 
em Fortaleza e no interior. Na contagem da capital detalhamos o bairro, no interior utilizamos o nome da 
cidade. Reiterando: ao total foram contabilizados 198 processos com a seguinte disposição de local de origem 
do assistido:
Fortaleza
Genibaú - 35 assistidos (17,67%).
Bom Jardim - 28 assistidos (14,14%).
Canindezinho - 12 assistidos (6,06%).
 Vila Velha - 12 assistidos (6,06%).
Henrique Jorge - 7 assistidos (3,53%).
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Siqueira - 6 assistidos (3,03%).
Conjunto Ceará -  6 assistidos (3,03%).
Granja Lisboa - 5 assistidos (2,52%).
Passaré - 5 assistidos (2,52%).
Conjunto Palmeiras -  4 assistidos (2,02%).
Parque Santo Amaro - 4 assistidos (2,02%).
Granja Portugal - 3 assistidos (1,51%).
Autran Nunes - 3 assistidos (1,51%).
Antônio Bezerra - 3 assistidos (1,51%).
Jardim Guanabara  - 3 assistidos (1,51%).
Jardim Iracema - 2 assistidos (1,01%)
Messejana - 2 assistidos (1,01%).
Parque Santa Cecília, Parque São José, Demócrito Rocha, Conjunto Esperança, Bonsucesso, Presidente Var-
gas, José Bonifácio, Edson Queiroz, Serrinha, Moura Brasil, Maraponga, João Paulo II, Vila Pery, Guajiru, 
Lagoa Redonda, Quintino Cunha, Paupina, Dias Macedo - 1 assistido em cada bairro (0,51%), totalizando o 
número de 18 assistidos. 
* Localidade em destaque em Fortaleza: Genibaú - Um total de 35 assistidos (17,67%).
 
Interior
Caucaia - 13 de assistidos (6,57%).
Ubajara  - 11 assistidos (5,55%).
Sobral - 3 assistidos (1,51%).
Cascavel -  3 assistidos (1,51%).
Canindé - 2 de assistidos (1,01%).
Quixeré  - 2 de assistidos (1,01%).
Santa Quitéria, Beberibe, Limoeiro do Norte, Marco,  Acaraú e Juazeiro do Norte - 1 assistido em cada cidade 
(0,50%), totalizando o número de 6 assistidos.

* Localidade em destaque na Região Metropolitana: Caucaia - 13 de assistidos (6,56%).
** Localidade em destaque na no interior: Ubajara  - 11 assistidos (5,55%).

OBS: é preciso salientar que há um filtro/desvio no indicador do local de origem, visto que a Defensoria em 
Movimento percorre bairros específicos, assim não há uma demanda espontânea para esse indicador filtrado 
pela própria agenda de atividades do projeto.

3 - Indicadores: detalhamento processual/ área de especialidade
- Ao classificarmos a natureza dos processos tivemos como foco as especialidades dispostas no ordenamen-
to jurídico, designando áreas como ações de família, cíveis etc. Dentro dessas especialidades, aqui dispostas 
como categorias gerais, delimitamos sub-categorias para o melhor detalhamento dos processos. Temos abaixo 
os casos divididos nas áreas mencionadas acrescidas ainda da categoria “acesso à documentação/procedi-
mentos cartorários” juntamente com as suas respectivas subcategorias. 
a) Família
- Total de 144 casos (72,72%), sendo eles:
 
Divórcio - 64 processos (32,32%).
Alimentos - 51 processos (25,75%).
Guarda - 10 processos (5,05%).
Paternidade - 9 processos (4,54%) .
Alvará - 4 processos (2,02%).
Tutela / Curatela - 3 processos (1,51%).
Inventário - 2 processos (1,01%).
Reconhecimento de união estável - 1 processo (0,50%).
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*É importante salientar que as porcentagens acima são referentes ao total de 198 processos. 

b) Registro público
    •   
  Total  de 29 processos (14,64%) de suprimento ou retificação de registro  civil 

c) Cível:
- Total de 23 casos (11,61%), sendo eles:
Consumidor - 6 processos (3,03%).
Indeterminados - 6 processos (3,03%). 
Transferência de veículos - 4 processos (2,02%). 
Danos morais - 3 processos (1,51%). 
Saúde - 2 processos (1,01%). 
Alvará - 1 processo (0,50%).
Outros - 1 processo (0,50%).

*É importante salientar que as porcentagens acima são referentes ao total de 198 processos.
d) Criminal:
- Total de 2 casos (1,01%), sendo eles :
Ameaça – 1 processo (0,50%).
Crime de opinião – 1 processo (0,50%).
OBS: Dentre todas as áreas, o destaque fica com a especialidade de direito de família, responsável por 144 
casos, o que equivale a 72,72% do total.

4 - Resolutividade
- No que diz respeito à resolutividade dos casos, foram contabilizados 192 dos 198 processos, pois 6 destes 
contam como petição intermediária, iniciados antes de 2017.
Em aberto - Um total de 100 processos (52,08%).
Finalizados - com sentença final em primeira instância - Um total de 92 processos (47,92%)
. 
OBS: Vale ressaltar o número de 47,92% dos processos sentenciados em até 20 meses. Os dados do relatório 
Justiça em Números de 2018, publicados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estipula o tempo médio de 
um processo em 2 anos e 6 meses, tendo como parâmetro a sentença em primeira instância em casos que não 
envolvam execução e tramitem na justiça comum. Assim, para a justiça estadual brasileira o tempo médio é 
de 30 meses.
• Também merece destaque a informação que deste total de 92 processos (47,92%) sentenciados em até 20 
meses, 33 processos (35,87%) tiveram suas sentenças proferidas entre 5 a 8 meses.
Fonte de consulta: 
https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf

4.1 Tempo de resolutividade
- No que diz respeito ao tempo de resolutividade estabelecemos o recorte de até 20 meses. Neste período, 
foram contabilizados 92 processos como finalizados, contando com sentença final em primeira instância. 
Abaixo segue o tempo médio para a resolução dos processos:

0 a 4 meses - Total de 26 processos (28,26%).
5 a 8 meses - Total de 33 processos (35,87%).
9 a 12 meses - Total de 19 processos (20,65%).
13 a 16 meses - Total de 11 processos (11,96%).
17 a 20 meses - Total de 3 processos (3,26%)
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4.2 Varas
Abaixo temos as varas que receberam processos juntamente com o número de processos sentenciados em 
cada vara. Dentre os 95 processos (3 não constam na contagem, pois tratam-se de processos reabertos), te-
mos o total de 92 processos com sentença em primeira instância, a seguir o detalhamento:

1ª Registros Públicos - 14 processos, sendo 14 sentenciados.
1ª Família - 10 processos, sendo 6 sentenciados.
10ª Família - 11 processos, sendo 6 sentenciados.
17ª Família - 11 processos, sendo 8 sentenciados. 
Vara Única de Ubajara - 11 processos.
18ª Família - 9 processos, sendo 6 sentenciados.
6ª Família - 9 processos, sendo 6 sentenciados.
8ª Família - 9 processos, sendo 4 sentenciados.
7ª Família - 8 processos, sendo 2 sentenciados.
2ª Registros Públicos - 8 processos, sendo 6 sentenciados.
1ª Família e Sucessões de Caucaia - 8 processos, sendo 2 sentenciados.
9ª Família - 7 processos, sendo 4 sentenciados.
15 ª Família - 6 processos, sendo 4 sentenciados.
4ª Família - 6 processos, sendo 3 sentenciados.
5ª Família - 5 processos, sendo 3 sentenciados.
13ª Família - 5 processos, sendo 2 sentenciados. 
11ª Família - 4 processos, sendo 1 sentenciado.
2ª Família e Sucessões de Caucaia - 3 processos, sendo sentenciado.
12ª Família - 2 processos.
3ª Sucessões - 2 processos, sendo 1 sentenciado.
3ª Canindé - 2 processos, sendo 1 sentenciados.
Única Quixeré - 2 processos, sendo 1 sentenciado.
2ª Cascavel - 2 processos.
1ª Cível de Sobral - 2 processos, sendo 1 sentenciado.
3ª da Fazenda Pública - 1 processo.
2ª da Fazenda Pública - 2 processos, sendo 1 sentenciado.
9ª da Fazenda Pública - 1 processo.
11ª da Fazenda Pública - 1 processo sentenciado.
19ª Cível - 1 processo.
28ª Cível - 1 processo.
27ª Cível - 1 processo.
1ª Cível de Caucaia - 1 processo.
16ª Família - 1 processo sentenciado.
1ª Beberibe - 1 processo sentenciado.
5ª Sucessões - 1 processo.
2ª Limoeiro do Norte - 1 processo.
1ª Acaraú - 1 processo.
4ª Sucessões - 1 processo.
3ª Cível de Sobral - 1 processo.
1ª Cascavel - 1 processo.
2ª Sucessões - 1 processo.
3ª Cível Juazeiro do Norte - 1 processo.
2ª Cível de Caucaia - 1 processo.
3ª Cível de Caucaia - 1 processo sentenciado.
1ª da Fazenda Pública - 2 processos.
38ª Cível - 1 processo.
3ª Família - 11 processos, sendo 3 sentenciados.
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14ª Família - 5 processos, sendo 2 sentenciados.
32ª Cível - 1 processo.
Vara única de Marco - 1 processo

OBS - Resolutividade: Do total de 3133 procedimentos da Defensoria em Movimento, 198 transformaram-se 
em processo. Deste montante, 6 já tinham sido iniciados antes de novembro de 2019, desta forma a partici-
pação da Defensoria em Movimento consistiu em procedimentos interlocutórios e não na feitura da inicial 
do processo. Os referidos 6 processos constam no total de todo mapeamento sobre o retrato do assistido e 
as especialidades processuais, mas foram excluídos da contagem sobre resolutividade por representarem um 
desvio temporal. Desta feita, a análise sobre a resolutividade teve como base o número de 192 processos, 
iniciados a partir de novembro de 2017. A data limite para a estabelecer a resolutividade foi de julho de 2019. 
Assim, verificamos quantos destes 192 processos chegaram a ser concluídos e quantos restaram em aberto em 
um período de 20 meses. 

 
5 -  Pontos de destaque
Tendo como referência os 198 atendimentos do projeto Defensoria em Movimento que se converteram em 
processos judiciais, os números apontam que:
- As mulheres correspondem a 73,23% (145 processos) das assistidas que propuseram ações processuais.
- A maior concentração de assistidos por faixa etária é de 34 a 37  (total de 22 assistidos 11,11%).
- Em Fortaleza, a localidade com o maior número de assistidos é o Genibaú, perfazendo um total 17,67% (35 
assistidos/processos). No interior, Ubajara  aparece em primeiro lugar com 5,55% (11 assistidos/processos)
- A área de família corresponde a 72,72% (144 processos) proposto.
- Ao todo, 92 processos (47,92%)  foram sentenciados em até 20 meses e destes 33 processos (35,87%) tive-
ram suas sentenças proferidas entre 5 a 8 meses. (esses números dizem respeito ao total de 192 processos, 6 
foram excluídos desse indicador por serem processos iniciados antes de novembro de 2017).
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