
 

 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROCURADOR 

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Carlos Mendonça 

Questão 21.  

Gabarito: D 

a) Errada: Segundo o STF, não há necessidade de prévia autorização da assembleia legislativa para o 

recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra governador de Estado, por crime 

comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no ato de recebimento ou no curso do processo, 

dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do 

cargo. STF. Plenário. ADPF 387/PI, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23.3.2017. (ADPF-387) 

b) Errada. A imunidade material na circunscrição aplica-se, apenas, ao vereador. No caso dos deputados do 

DF, incide o art. 27, § 1º da CF/88: Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-

lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, 

perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 

c) Errada. Por simetria, deputados estaduais/distritais podem ter foro por prerrogativa de função. 

d) Correta. Segundo o STF, não há necessidade de prévia autorização da assembleia legislativa para o 

recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra governador de Estado, por crime 

comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no ato de recebimento ou no curso do processo, 

dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do 

cargo. STF. Plenário. ADPF 387/PI, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23.3.2017. (ADPF-387) 

e) Errada. Em relação à prisão, deputados federais, estaduais, distritais e senadores possuem o mesmo 

tratamento. 

Questão 22.  

Gabarito: C 

De acordo com a Súmula vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial. 

Sendo assim, o gabarito da questão é a letra C, considerando que compete ao Município legislar sobre temas 

de interesse local, a teor do art. 30, I da CF/88. Como o DF possui competência de Município, poderia 

disciplinar o tema, mas por lei, ante a referência ao art. 30, I da CF no seguinte julgado: No caso, verifico 

que a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do 

município, tendo em vista o que dispõe o art. 30, I, da CF/1988. Esta Corte já possui entendimento 

assentado nesse sentido, consolidado no enunciado da Súmula 645/STF: “É competente o município para 

fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. (...) deve-se entender como interesse 

local, no presente contexto, aquele inerente às necessidades imediatas do Município, mesmo que possua 

reflexos no interesse regional ou geral. Dessa forma, não compete aos Estados a disciplina do horário das 

atividades de estabelecimento comercial, pois se trata de interesse local. [ADI 3.691, voto do rel. min. 

Gilmar Mendes, P, j. 29-8-2007, DJE 83 de 9-5-2008.] 

 



 
Questão 23 

Gabarito: B 

Segundo a doutrina, as normas da questão são classificadas em: 

Contida, limitada e limitada 

Questão 24 

Gabarito: A 

Em relação ao direito versado na questão, dispõe a CF/88: 

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 

aplicam-se as seguintes disposições:   IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 

mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 

por merecimento. 

No que tange à legitimidade do sindicato, não há necessidade de prazo de constituição, que é requisito 

específico das associações:  

Art. 5, LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:  b) organização sindical, entidade de 

classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados. 

Questão 25 

Gabarito: C 

A CF/88 não condiciona a instauração de ação penal à autorização da casa legislativa, assim, a LODF não 

poderia ser emendada em contrariedade à Carta Magna. Da mesma forma, o legislador federal não poderia 

legislar nesse sentido, por contrariedade ao texto constitucional. 

Questão 26 

Gabarito: D 

A entidade mencionada na questão carece de legitimidade, por não ter abrangência nacional. No mérito, a 

inserção de limite etário somente seria justificada se compatível com a função, a teor da súmula 683 do 

STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da 

Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 

Questão 27 

Gabarito: D 

Em relação à legitimidade, o STF tem o seguinte entendimento: 

“O STF admite a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de 

segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda 

constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. 

Precedentes do STF: MS 20.257/DF, min. Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, min. 

Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, min. Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, min. Celso 

de Mello, DJ de 15-9-2003; MS 24.593/DF, min. Maurício Corrêa, DJ de 8-8-2003; MS 24.576/DF, min. Ellen 



 
Gracie, DJ de 12-9-2003; MS 24.356/DF, min. Carlos Velloso, DJ de 12-9-2003. [MS 24.667 AgR, rel. min. 

Carlos Velloso, j. 4-12-2003, P, DJ de 23-4-2004.] = MS 32.033, rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, j. 20-6-2013, 

P, DJE de 18-2-2014” 

Em relação ao mérito do Mandado de Segurança, não há na constituição previsão para iniciativa privativa cuja 

temática seja abordada em Emenda à Constituição. Na jurisprudência do STF, não há decisão definitiva. 

Questão 28 

Gabarito: C 

A questão versa sobre hipótese de intervenção (art. 34, VI), calcada em descumprimento de ordem judicial 

fundada em dispositivo da CF/88, o que atrai a competência do STF para requisitar a indigitada intervenção. 

Questão 29 

Gabarito: A 

O argumento utilizado pela Confederação Sindical não tem como prosperar, a teor do art. 24, parágrafo 3º. da 

CF/88: 

Art. 24, § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 

para atender a suas peculiaridades. 

No caso em análise, o tema está inserido na competência concorrente para legislar: proteção e defesa da saúde 

e produção e consumo. 

Portanto, a letra A descreve adequadamente o motivo para o não acolhimento da ADI. 

Todavia, de certa forma, a situação versada na questão poderia encaixar-se em outro julgado do STF que 

entendeu tratar-se comércio interestadual, matéria privativa da União, o que poderia atrair a letra C como 

resposta: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual (RS) nº 12.427/2006. Restrições ao comércio de produtos 

agrícolas importados no Estado. Competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e 

interestadual (CF, art. 22, inciso VIII). ADI 3813 ” . 

De qualquer forma, como a questão não mencionou importação, a letra A parece ser a mais adequada. 

Questão 30 

Gabarito: A 

Em relação à pensão alimentícia, eis a posição PERMISSIVA do STF: 

“O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que 

a fixação de pensão alimentícia em salários mínimos não viola a Constituição Federal (CF). A decisão foi 

tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 842157, que teve repercussão geral 

reconhecida. Em sua manifestação, o relator do caso, ministro Dias Toffoli, frisou que o STF tem admitido 

a possibilidade de fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo em hipóteses como a dos 

autos. De acordo com o ministro, “a questão discutida guarda íntima relação com a dignidade humana e 

com os direitos fundamentais, bem como com os princípios da paternidade e da maternidade responsáveis, 

do melhor interesse da criança e do adolescente e da solidariedade familiar”. 

Por outro lado, a gratificação do servidor não pode ser vinculada, ante a vedação do art. 7, IV da CF/88. 



 
Questão 31 

Gabarito: C 

Trata-se da mutação constitucional, técnica admitida pelo STF. 

Questão 32 

Gabarito: A 

A questão versa sobre tema que o STF vai e volta em seus entendimentos. No mais recente, ficou assentado 

que: 

“Na sessão desta quinta-feira (9), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional 

dispositivo da Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, que autoriza a Secretaria de Educação Básica 

(Seduc) a contratar professores em caráter temporário para a implementação de projetos educacionais 

voltados para a erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população. Por 

maioria, foi julgada parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3271, ajuizada 

pela Procuradoria Geral da República (PGR). A Corte também modulou os efeitos da decisão para que surta 

efeitos um ano após a publicação da ata do julgamento. 

O relator da ADI, ministro Teori Zavascki, observou que há jurisprudência formada no STF no sentido de que 

o artigo 37, inciso IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa para a contratação sem 

concurso. “Embora admissível em tese, o legislador fica sujeito ao ônus de demonstrar os traços de 

excepcionalidade”. 

Assim, a letra A está de acordo com o julgado acima. 

Questão 33 

Gabarito: C 

A resposta pode ser extraída do art. 25, parágrafo 3º da CF/88: 

Art. 25, § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 

canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.  

Questão 34 

Gabarito: A 

A indisponibilidade de bens depende de decisão judicial. 
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