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III PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO PARA 

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LINHARES/ES 

 

 

PROVA DISCURSIVA 

 

QUESTÃO 1 

 

Leia o hipotético texto abaixo: 

ALFREDO e JOSÉ, irmãos, maiores de idade, entraram numa Reserva Biológica Federal no dia 

22.02.2019, um domingo. Nesse mesmo dia, mais cedo, ALFREDO divulgou, em uma rede social, foto sua 

armado com uma carabina calibre 22 com a seguinte inscrição “#diadocaçador”.  

A foto chegou ao conhecimento do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, que a partir disso deslocou uma 

ronda para a região da reserva. Cerca de trinta minutos após chegarem ao local, os policiais ouviram um 

disparo de arma de fogo e, ao correrem na direção do som, encontraram a dupla ao lado de um animal de 

grande porte da fauna silvestre abatido. Na ocasião, ALFREDO carregava a mesma carabina que havia 

exibido online. 

Diante da situação, os agentes da polícia realizaram a prisão em flagrante da dupla e os acomodaram na 

viatura, a fim de levá-los para a autoridade de polícia civil.  

No caminho até a delegacia, um dos agentes iniciou uma amistosa conversa com JOSÉ, com o objetivo de 
saber mais sobre o ocorrido. JOSÉ disse, então, que ALFREDO caçava na reserva habitualmente e o havia 

convidado para um passeio de observação de pássaros. Contudo, quando chegaram na reserva foram 

atacados por um animal e ALFREDO realizou o disparo com o objetivo de espantar o bicho. Segundo ele, 

a polícia teria chegado logo em seguida.  

Os agentes tentaram também conversar com ALFREDO, que apenas respondeu que “não queria conversa 

com polícia”. 

Por fim, os agentes apresentaram à dupla o celular de ALFREDO, apreendido no momento do flagrante, e 

perguntaram sobre o código de desbloqueio e salientaram que quem colaborasse com as investigações 

poderia pegar uma pena mais leve. Diante da promessa feita, rapidamente, JOSÉ disse o código do celular 

de seu irmão. Ao acessarem o dispositivo, os policiais descobriram mensagens em que os irmãos 

combinavam os detalhes da caçada. 

Ouvidos perante o delegado de polícia civil, os agentes responsáveis pela condução disseram que o acusado 

JOSÉ confessou espontaneamente o ato criminoso, o que era comprovado pelos dados constantes no celular 

de ALFREDO. JOSÉ e ALFREDO, por sua vez, após consultarem um advogado da confiança de 

ALFREDO, relataram que seu intuito na Reserva era apenas um passeio, que a arma se voltava à defesa 

pessoal e que abateram um animal para se defenderem. 

Em seguida, a autoridade policial encaminhou o inquérito ao Ministério Público Estadual, que representou 
ao Juízo da Vara Estadual Criminal da comarca com o pedido de manutenção da prisão de ambos os 

acusados, sob a acusação de prática dos delitos do art. 29, §§ 4º e 5º, da Lei 9.605/1998 e do art. 12 da Lei 

10.826/2003. 

A esposa de JOSÉ, por sua vez, buscou a Defensoria Pública da União, com o objetivo de que os direitos 

de seu marido fossem defendidos. 

 

A partir do relato acima, responda fundamentadamente aos seguintes questionamentos: 

(a) O que é o princípio da presunção de inocência e de que forma ele é protegido no Direito? 
(b) Em que circunstâncias uma pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado da 

sentença? 
(c) De que maneira a Defensoria Pública da União poderia atuar nesse caso? 
(d) Quais teses defensivas (explicitar ao menos duas) poderiam ser arguidas em favor de 

JOSÉ?   
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(e) Qual é a denominação da audiência a que deverão ser imediatamente submetidos as 
pessoas presas em flagrante? Quais a finalidades da referida audiência? O Código de 

Processo Penal Brasileiro prevê expressamente a reportada audiência?  

 (obs: utilizar no máximo 60 linhas) 

 

 

 

QUESTÃO 2 

 

Leia o texto abaixo: 

Proposta da Previdência restringe pagamento do auxílio-reclusão 

 
Benefício será garantido apenas aos dependentes do segurado que receba rendimento mensal de até um 

salário mínimo e que seja preso em regime fechado. 

 

BRASÍLIA — A reforma da Previdência altera também regras para o auxílio-reclusão, benefício pago a 

dependentes (filhos, enteados, cônjuges, pais e irmãos) de presos, no valor de um salário mínimo.   

Com a proposta enviada ao Congresso pelo governo, o benefício passa a ser garantido apenas aos 

dependentes do segurado que receba rendimento mensal de até um salário mínimo e que seja preso em 

regime fechado. 

 

(Fonte: Matéria do Jornal O Globo, assinada por Manoel Ventura e Eduardo Bresciani e disponível em 

https://oglobo.globo.com/economia/proposta-da-previdencia-restringe-pagamento-do-auxilio-reclusao-

23466404) 

Responda, fundamentadamente, aos seguintes questionamentos: 

(a) O que é Seguridade Social? 

(b) O que são riscos sociais e de que forma a seguridade social atua diante deles? 
(c) Qual a diferença entre a Previdência e Assistência Social? 
(d) O que é o auxílio-reclusão e qual o seu regramento (requisitos, beneficiários e limites) no 

direito brasileiro, conforme legislação atual?  
(e) De que maneira a Defensoria Pública da União atua para garantir direitos previdenciários 

no Brasil? 
 

(obs: utilizar no máximo 60 linhas) 

 


