
 

 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROCURADOR 

QUESTÕES DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Prof. Francion Santos  

Questão 11 - (…) podemos perfeitamente dizer ... 

 
Resposta: Alternativa D. “As autoridades responsáveis pela condução de determinados processos estatais 
devem se submeter aos preceitos legais e constitucionais que os regem”. 
 
Comentário: A questão cobra conhecimentos afetos ao princípio da legalidade. Sabe-se que o princípio da 
legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, 
deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Segundo 
Diógenes Gasparini, “Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito 
demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se a anulação”. 
 
Questão 12 – De acordo com a Constituição Federal, as Comissões Parlamentares de Inquérito ... 
 
Resposta: Alternativa B. “Estão autorizadas a decretar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de 
pessoas investigadas, sem a intermediação do Poder Judiciário, fundamentando a medida”. 
 
Comentário: Embora a alternativa B não mencione expressamente “dados telefônicos”, tal circunstância fica 
subentendida. De qualquer forma, as demais alternativas estão erradas. 
 
O que a CPI pode fazer: 
 

• convocar ministro de Estado; 
• tomar depoimento de autoridade federal, estadual ou municipal; 
• ouvir suspeitos (que têm direito ao silêncio para não se autoincriminar) e testemunhas (que têm o 

compromisso de dizer a verdade e são obrigadas a comparecer); 
• ir a qualquer ponto do território nacional para investigações e audiências públicas; 
• prender em flagrante delito; 
• requisitar informações e documentos de repartições públicas e autárquicas; 
• requisitar funcionários de qualquer poder para ajudar nas investigações, inclusive policiais; 
• pedir perícias, exames e vistorias, inclusive busca e apreensão (vetada em domicílio); 
• determinar ao Tribunal de Contas da União (TCU) a realização de inspeções e auditorias; e 
• quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados (inclusive telefônico, ou seja, extrato de conta e não escuta 

ou grampo). 
 
O que a CPI não pode fazer: 
 

• condenar; 
• determinar medida cautelar, como prisões, indisponibilidade de bens, arresto, sequestro; 
• determinar interceptação telefônica e quebra de sigilo de correspondência; 
• impedir que o cidadão deixe o território nacional e determinar apreensão de passaporte; 
• expedir mandado de busca e apreensão domiciliar; e 



 
• impedir a presença de advogado do depoente na reunião (advogado pode: ter acesso a documentos 

da CPI; falar para esclarecer equívoco ou dúvida; opor a ato arbitrário ou abusivo; ter manifestações 
analisadas pela CPI até para impugnar prova ilícita); 

• determinar condução coercitiva. 
 
 
Questão 13 – De acordo com o pensador Noberto Bobbio ... 
 
Resposta: Alternativa A. “O direito de participação dos cidadãos nas decisões estatais contemporaneamente 
não se resume aos processos eleitorais, de sorte que a democracia participativa, tal como a brasileira, 
contempla a ação popular, o direito à informação e a iniciativa popular das leis, entre outros”. 
 
Comentário: Questão extraída do livro “Futuro da Democracia” de Bobbio, que trata da democracia 
semidireta ou participativa. Existe uma combinação entre a democracia representativa e alguns mecanismos 
de participação direta da população, como os previstos no artigo 14º da CF\1988, quais sejam: sufrágio 
universal, voto direto/secreto, plebiscito, referendo, iniciativa popular. A ação popular, doutrinariamente, 
também vem sendo reconhecida como instrumento de participação popular. Tendo em vista a existência 
desses diferentes mecanismos de participação popular, torna-se possível criar diversos arranjos sociais. 
Assim, é correto afirmar que a democracia participativa não pode ser enquadrada em um conceito fixo, pois 
estes diversos arranjos sociais podem permitir uma atuação mais participativa, ou não, da sociedade nos 
assuntos do Estado. 
 
Questão 14 –  Com relação a aprovação de uma determinada proposição ... 
 
Resposta: Alternativa E. “A maioria necessária para aprovação de uma lei complementar é a absoluta, ou 
seja, o primeiro número inteiro superior à metade dos membros de uma casa legislativa”. 
 
Comentário: Essa é a questão mais polêmica da prova. Confesso que fiquei na dúvida entre as alternativas A 
e E. Entretanto, não marquei a alternativa A como correta, porque o art. 56 da LODF estabelece que: 
 
“Art. 56. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal e desta Lei Orgânica, as deliberações da 
Câmara Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de 
seus membros, em votação ostensiva. 
 
Assim, as exceções não se restringem ao Regimento, mas também às possíveis disposições contidas na 
Constituição Federal, bem como na LODF. De qualquer forma, na minha visão, cabe recurso nesta questão, 
pois a alternativa A não restringe, mas exemplifica. 
 
Questão 15 –  Sobre liderança e bloco parlamentares ... 
 
Resposta: Alternativa B. “Os blocos parlamentares serão integrados por no mínimo dois partidos e três 
deputados distritais”. 
 
Comentário: Questão cobrou conhecimento previsto no caput e  no § 3º do art. 33 do Regimento Interno da 
CLDF: 
 
“Art. 33. As representações de dois ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão 
constituir bloco parlamentar sob liderança comum. 
§ 1º O bloco parlamentar terá, no que couber, o tratamento dispensado por este Regimento a organizações 
partidárias com representação na Casa. 



 
§ 2º Os partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem o direito à liderança própria e, por 
conseguinte, às atribuições e prerrogativas regimentais. 
§ 3º O bloco parlamentar será composto de, no mínimo, três Deputados Distritais. 
§ 4º Se o desligamento de Deputado Distrital de uma bancada implicar redução do número fixado no 
parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. 
§ 5º O bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as 
alterações posteriores ser apresentados à Mesa Diretora para registro e publicação. 
 
Questão 16 –  Sobre a iniciativa das leis ... 
 
Resposta: Alternativa A. “O Regimento Interno da Câmara Legislativa poderá exigir iniciativa qualificada para 
determinadas matérias”. 
 
Comentário: Questão cobrou conhecimento previsto no art. 12 da LC 13/1996: 
 
Art. 12. Além dos casos previstos na Lei Orgânica, o Regimento Interno da Câmara Legislativa poderá exigir 
dos Deputados Distritais número mínimo de subscritores para iniciar o processo legislativo de determinadas 
matérias. 
Parágrafo único. Recebe a denominação de iniciativa qualificada a que exige número mínimo de subscritores 
para iniciar o processo legislativo. 
 
Questão 17 –  É atribuição da Câmara Legislativa ... 
 
Resposta: Alternativa D. “Legislar sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções 
públicas, fixação dos vencimentos ou aumento de sua remuneração”. 
 
Comentário: Embora a questão não mencione que o ato se perfaz com a sanção do governador, tal 
alternativa não está errada, pois, de fato, trata-se de competência da CLDF, conforme art. 58, inciso III, da 
LODF: 
 
Art. 58. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida esta para o especificado no art. 
60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente 
sobre: 
(…) 
III – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, fixação dos vencimentos ou 
aumento de sua remuneração; 
 
Questão 18 –  Sobre as comissões parlamentares ... 
 
Resposta: Alternativa D. “A Comissão de Constituição e Justiça pode emitir parecer terminativo sobre a 
admissibilidade das proposições quanto à constitucionalidade, com recurso ao Plenário, atendidas as 
condições regimentais”. 
 
Comentário: De fato, há possibilidade da Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer terminativo, nos 
termos do § 1º, do art. 63 do Regimento Interno da CLDF: 
 
Art. 63. Compete à Comissão de Constituição e Justiça: 
(...) 



 
§ 1º É terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a admissibilidade das proposições 
quanto à constitucionalidade, juridicidade e legalidade, cabendo recurso ao Plenário interposto por um oitavo 
dos Deputados Distritais, no prazo de cinco dias. 
 
Questão 19 –  Sobre a Câmara Legislativa do Distrito Federal ... 
 
Resposta: Alternativa B. “A eleição da Mesa Diretora é feita em votação ostensiva, destinando-se a primeira à 
eleição do Presidente, e as seguintes à do Vice-Presidente e de cada Secretário com seu respectivo Suplente”. 
 
Comentário: É a previsão contida no inciso VII do art. 10, do Regimento Interno da CLDF : 
 
Art. 10. A eleição dos membros da Mesa Diretora, para o primeiro biênio de cada legislatura, obedecerá às 
seguintes normas: 
(...) 
VII – a eleição é feita em votações ostensivas, destinando-se a primeira à eleição do Presidente, e as seguintes 
à do Vice-Presidente e de cada Secretário com seu respectivo Suplente; 
 
Questão 20 –  Considere que um projeto de lei de iniciativa parlamentar ... 
 
Resposta: Alternativa B. “rejeição, pois se trata de matéria de natureza eminentemente administrativa, cuja 
iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal”. 
 
Comentário: Por se tratar de instalação de câmeras de monitoramento nas escolas públicas do DF e 

cercanias, matéria esta que exige a alocação de recursos e, principalmente, de servidores do poder executivo 

para desempenho das atividades, a iniciativa da respectiva lei é privativa do Governador do Distrito Federal, 

devendo a CCJ da CLDF emitir parecer pela rejeição da proposição 
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