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Eventualmente, os alunos receberão, durante o Curso, alguns materiais especiais 
(reportagens, inteiro teor de decisões, compilação de jurisprudência sobre determinado 
tema, dica de vídeo, grupo de questões objetivas a respeito de tema importante etc.) a 
fim de que o estudo possa ser mais diversificado. Hoje, seguindo no propósito de 
apresentar uma Amostra do Curso, segue abaixo SETE questões objetivas comentadas 
sobre o tema “Princípios Institucionais da Defensoria Pública”. 
 
Para fazer a sua inscrição definitiva no Curso é fácil: basta enviar um email para 
facocursocei@gmail.com acompanhado de (1) nome completo e (2) comprovante de 
pagamento (digitalizado ou cópia dos dados do site do banco ou, ainda, depósito 
identificado). 
 
Valor: 
 
- Preço promocional até 31/12: R$ 580,00 (à vista) 
 
- Preço à vista a partir de 01/01/2014: R$ 600,00 
 
- Preço parcelado: R$ 700,00 em até 4x de R$ 175,00 (optando por essa forma de 
pagamento, basta enviar o comprovante da primeira parcela para garantir a sua vaga) 
 
Dados bancários: 
 
- Banco 104, Caixa Econômica Federal, Agência 0100, Operação 003 (pessoa jurídica), 
Conta Corrente n. 1767-0, CNPJ 19407027/0001-21, CEI – Círculo de Estudos pela 
Internet Ltda. 
 
Para quaisquer dúvidas sobre o pagamento: facocursocei@gmail.com (falar com 
Luiza, nossa administradora). Dúvidas sobre o funcionamento e/ou método do 
curso: caiodireito@gmail.com 
 
Todas as informações sobre o Curso: www.cursocei.com 
 
Para melhor acompanhamento individualizado do aluno, nossas vagas serão limitadas! 
 
 
 
ESPECIAL – PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA 
 
 
QUESTÕES OBJETIVAS 
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1. Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública se encontra a de 
promover, obrigatoriamente, a solução extrajudicial dos conflitos. 
 
Ao contrário do que consta no enunciado, dispõe o art. 4º, II, da LC 80/94, que a 
Defensoria deve somente priorizar a solução extrajudicial dos conflitos, e não, pois, 
promovê-la obrigatoriamente. ERRADO 
 
2. As pessoas jurídicas fazem jus à assistência jurídica da Defensoria Pública da 
União, desde que comprovem documentalmente a insuficiência de recursos 
econômicos. 
 
A assertiva repete literalmente o teor do Enunciado n. 5 das Câmaras de Coordenação da 
DPU. Além disso, o art. 4º, V, da LC 80/94, é claro ao contemplar (também) a pessoa 
jurídica como destinatária da assistência prestada pela Defensoria. Advirto que o CESPE, 
recentemente considerou correta, na prova da DP/DF, enunciado que dispunha que “À 
Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbem a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, o que inclui a prestação 
de assistência judicial e extrajudicial a pessoa física, mas somente assistência judicial a 
pessoa jurídica, conforme matéria sumulada pelo STJ”. Primeiro, a Súmula do STJ, 
provavelmente a de n. 481, dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 
encargos processuais”. Logo, relaciona-se ao benefício da justiça gratuita (encargos e 
despesas processuais), e não à assistência jurídica gratuita (essa, prestada pela 
Defensoria). E, segundo, não há razão alguma para se estabelecer essa cisão entre a 
assistência judicial e extrajudicial. O CESPE errou, mas, felizmente, alterou o gabarito 
justificando que “A assistência à pessoa jurídica pela DP deverá se dar tanto judicial como 
extrajudicialmente”. CERTO 
 
3. Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará 
imediata ciência ao Corregedor-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se 
for o caso, outro Defensor Público para atuar. 
 
Essa questão aparece com frequência nas provas de Princípios Institucionais da 
Defensoria Pública. A autoridade competente para avaliar a hipótese de negativa de 
atuação institucional é o Defensor Público-Geral (art. 4º, § 8º, da LC 80/94), e não o 
Corregedor-Geral. ERRADO 
 
4. A recondução do Defensor Público-Geral Federal para novo mandato de dois 
anos dispensa nova aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado 
Federal. 
 
O art. 6º da LC 80/94 deve ser praticamente decorado. Vejamo-lo: “A Defensoria Pública 
da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da 
República, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 (trinta e cinco) anos, 
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escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de 
seus membros, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 
Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, precedida de 
nova aprovação do Senado Federal”. ERRADO 
 
5. Aos Defensores Públicos Federais de 1ª Categoria compete a atuação na Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, dentre outros órgãos 
jurisdicionais. 
 
A DPU é composta por três categorias de cargos efetivos (art. 19 da LC 80/94), quais 
sejam o Defensor Público Federal de 2ª Categoria (inicial), o Defensor Público Federal de 
1ª Categoria (intermediária) e o Defensor Público Federal de Categoria Especial (final). 
Com isso, tendo em conta um raciocínio simétrico, considerando, então, que a TNU-JEF é 
a instância máxima de pacificação da jurisprudência dos JEF’s, por lógica, compete aos 
Defensores Públicos Federais de Categoria Especial atuar nesse órgão jurisdicional (art. 
22 da LC 80/94). ERRADO 
 
6. São prerrogativas dos membros da DPU, dentre outras, a de ser ouvido como 
testemunha, em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora e local 
previamente ajustados com a autoridade competente. 
 
Tal prerrogativa é assegurada pelo art. 44, XIV, da LC 80/94. CERTO 
 
7. O prazo de trinta dias previsto no art. 806 do CPC, para o ajuizamento da ação 
principal no caso de concessão da medida cautelar, deve ser duplicado caso a 
parte esteja sendo assistida pela Defensoria Pública. 
 
Já decidiu o STJ que “deve ser contado em dobro o prazo para a propositura da ação 
principal (art. 806 do CPC), quando o autor for assistido pela Defensoria Pública” (REsp 
275803, 4ª Turma, rel. min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 13/08/2001). CERTO 
 
 
Bons estudos! 
 
26/12/2013, 
 
CAIO PAIVA 
Defensor Público Federal em Manaus/AM e editor do site www.oprocesso.com 
Mediador das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal, Direito Constitucional e Princípios 

Institucionais da Defensoria Pública, e Coordenador do Curso para DPU 
 

http://www.oprocesso.com/

