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RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO MUTIRÃO DE INAUGURAÇÃO DA
CARRETA DA DPE-AP.

O Mutirão de atendimentos realizados pela Carreta da Defensoria Pública do
Amapá, entre os dias 29 e 30 de abril atendeu um quantitativo de 117 pessoas, sendo no
primeiro dia um quantitativo de 72 atendidos e no segundo dia um quantitativo de 45
atendidos. A média atendida por dia foi de 59 pessoas, como mostra a Tabela 1.
No geral, o gênero das pessoas atendidas compreendeu 59% do público feminino
e 41% do público masculino, conforme mostra o gráfico 1.
Tabela 1 – Gênero dos assistidos
Gênero
Data
Qtd.
Homem
Mulher

34
38

29/04/2022

Subtotal I

72

Homem
Mulher
Subtotal II

14

30/04/2022

TOTAL

31
45
117

Média atendida por dia
59
Fonte: Defensoria Pública do Amapá

Gráfico 1 - Gênero dos assistidos
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Fonte: Defensoria Pública do Amapá
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Com relação ao gênero atendido no dia 29 de abril este manteve-se homogêneo,
como dispõe o Gráfico 2, sendo 53% de mulheres e 47% de homens. Já no dia 30 de
abril, houve uma significativa alteração do perfil do público atendido, sendo 69% de
mulheres e 31% de homens conforme apresentado no Gráfico 3.

Gráfico 2 - Atendimento por gênero no dia 29 de
abril.
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Fonte: Defensoria Pública do Amapá

Gráfico 3 - Atendimento por gênero no dia 30 de abril.
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Fonte: Defensoria Pública do Amapá
Com relação ao atendimento a pessoas com deficiência, houve apenas um
atendimento. Isso implica dizer que 99% dos assistidos receberam atendimento normal
para as demandas suscitadas. O gráfico 2 demonstra o percentual de pessoas que se
declararam com deficiência.
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Gráfico 4 - Pessoa com deficiência ou não.
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Fonte: Defensoria Pública do Amapá

No que se remete aos núcleos demandados pelos assistidos, a Tabela 2 destaca a
relevante procura por questões familiares com 85% do público assistido. Em seguida,
com um percentual de 6%, o núcleo Cívil-Idoso, seguido por Cível-Outros com 3%,
Cívil-Saúde 2, Penal e Criminal com 2% respectivamente.
Tabela 2 – Atendimentos realizados por Núcleos
Núcleo
Qtd.
%
Cível-Outros
4
3%
Criminal
2
2%
Família
100
85%
Cível-Idoso
7
6%
Cível-Saúde
2
2%
Penal
2
2%
117
100%
Fonte: Defensoria Pública do Amapá
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Gráfico 5 - Atendimentos por Núcleos
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Fonte: Defensoria Pública do Amapá

CONCLUSÃO
Tendo como objetivo levar e ampliar o acesso da assistência jurídica integral e
gratuita aos vulneráveis, a Defensoria Pública do Estado do Amapá exerce sua
destinação constitucional não somente em suas instalações físicas, mas inovando com
mutirões e com a Carreta de atendimentos.
Assim, os resultados alcançados demonstram o cumprimento de seu papel social
no âmbito de suas competências.
O Mutirão realizado entre os dias 29 e 30 de abril de 2022 é resultado dos
esforços para o cumprimento das funções constitucionais da Defensoria Pública do
Amapá. Na referida ação foram atendidas 117 pessoas com as mais diversas demandas,
onde o gênero predominante de usuários foi o feminino com 59%.
A garantia do acesso aos direitos fundamentais a todos é prescrição
constitucional à Defensoria Pública, incluindo as pessoas com deficiências. Nesse
sentido, 1% do atendimento foi voltada para este público. As pessoas que não
apresentaram nenhum tipo de deficiência somaram 99% da amostra.
No que rege aos núcleos procurados pelos assistidos, destaca-se que 85%
buscaram o núcleo de família. A segunda maior procura foi o núcleo Civil-Idoso com
6%. Denota-se a grande procura para resolução de demandas que envolvem o direito de
família, devendo a respectiva área ter atenção redobrada para as próximas ações, visto
que superou expressivamente as demandas das demais áreas disponibilizadas no
Mutirão.
Somado a isso, avaliando o público atendido, que no último dia chegou a 69%
de público feminino, associa-se essa relação com questões familiares. Entretanto, os
próximos estudos irão aprofundar essas relações para estabelecer com precisão o
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gênero, idade, escolaridade, renda, com as necessidades da população atendida pela
Defensoria Pública do Amapá.

Macapá, AP, 19 de maio de 2022.
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