
 

 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CONSULTOR 

LEGISLATIVO 

QUESTÕES DE REGIMENTO INTERNO 

Profa. Denise Vargas 

Questão 26. A questão exigia do candidato o conhecimento das atribuições regimentais da Mesa Diretora e do 

Presidente da CLDF, previstas, respectivamente, nos artigos 39 e 42.  

a) Errada. Questão fácil. O aluno teria condições de acertá-la, pois o tema é ministrado na LODF, no RICLDF e 

na LC 13/96.  

As emendas à LODF serão promulgadas pela Mesa Diretora. As resoluções e os decretos legislativos pelo 

Presidente da Câmara Legislativa ou, sucessivamente, pelo Vice-Presidente da Casa.  

b) Errado. Tal atribuição pertence à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (art. 64, II, “e” do RICLDF).  

c) Errado. A solicitação é competência do dirigente máximo da Casa: Presidente.  

d) Errado. Tal atribuição, à luz do art. 42, III, “a”, do Regimento Interno, é atribuição do Presidente da CLDF.  

e) Correto. Tal atribuição tem previsão no art. 103 da CF c/c o art. 39, VIII do RICLDF.  

Gabarito sugerido: letra “e”.  

 

Questão 44. A questão envolvia conhecimento de temas acerca do processo administrativo por quebra de 

decoro parlamentar. O tema está tratado no Regimento Interno e no Código de Ética e Decoro Parlamentar.  

I -  Errado.  

O art. 50, § 2º do Regimento Interno estabelece que distribuída pela Mesa Diretora a representação, a 

denúncia ou a notícia de infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, o Corregedor notificará, no 

prazo de um dia, o investigado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias úteis. Logo, infere-se que 

deve ser encaminhada a denúncia, primeiramente, ao Corregedor da Casa.  

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar (CDDHCEDP) atuará, após ter a 

denúncia sido enviada pela Mesa Diretora ao Corregedor. Eis o que dispõe o art. 50, § 3º do RICLDF: Findo 

o prazo do investigado, com ou sem os esclarecimentos solicitados, o Corregedor proferirá, no prazo de 

quinze dias úteis, parecer prévio opinativo à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e 

Decoro Parlamentar. 

O tema também está no Código de Ética e Decoro, que assim dispõe: “Art. 16. A representação contra 

Deputado Distrital, que não poderá ser anônima, será dirigida à Mesa Diretora e encaminhada à 

Corregedoria, para parecer prévio, e, após, para a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, 

Ética e Decoro Parlamentar, observado o disposto no artigo 17 deste código e nos arts. 18, 39, 50 e 67 do 

Regimento Interno.”.  

II – Correto, conforme os incisos I e II do art. 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar.  

III – Correto. O item copiou o disposto no art. 17, IV do Código de Ética.  



 
IV – Errado. Se o parecer da CDDHCED concluir pela perda do mandato , será ele, juntamente com o Projeto 

de Resolução respectivo, encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para, no prazo de cinco sessões 

ordinárias da Câmara, proceder ao exame dos aspectos constitucionais, legais e jurídicos, e só após, enviado 

à Mesa Diretora para ser lido em Plenário, publicado no DCL, e inserido na Ordem do Dia, em sessão 

extraordinária. Logo, errado, pois da CDDHCED não vai direto para a Mesa, pois há que ser enviado para a 

CCJ, primeiramente (art. 17, V e VI do Código de Ética). 

V – Correto. Tanto pela Lei Orgânica quanto pelo Código de Ética, a perda do mandato depende e maioria 

absoluta, em votação ostensiva do Plenário e a renúncia ao mandato não produz efeitos enquanto não 

houver deliberação. Veja-se, por exemplo, o que dispõe o Código de Ética, em seu art. 21 “O processo 

disciplinar regulamentado neste Código não será, em nenhuma hipótese, interrompido pela renúncia do 

Deputado Distrital ao mandato nem serão elididas pela renúncia as sanções aplicáveis ou seus efeitos. 

Logo, estão corretos apenas os itens II, III e V. O Gabarito sugerido, portanto, é a letra E.  
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