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CLDF – CONSULTOR  

 
Direito Constitucional 

 
13. Lei de certo Estado... 
 

Gabarito: Letra B 
 
Comentários: somente o Governador poderia propor o projeto de lei, o que atrai vício 
de iniciativa. Além disso, não se poderia criar autarquia por decreto. Exige-se a edição 
de lei. 

 
14. Ao exercer a autonomia... 
 

Gabarito: Letra D 
 
Comentários: sua lei orgânica deve ser promulgada... O artigo 32 da CF fala que o DF 
será regido pela LODF, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa. Além disso, caberá à própria CLDF 
promulgar a LODF, sem interferência do Governador. 

 

ATENÇÃO: Possibilidade de recurso! 
 
O DF acumula as competências legislativas, administrativas e tributárias dos 
Estados e do DF. 
Logo, a letra “E”, quando fala que foram asseguradas as competências não 
vedadas pela Constituição está correta, na medida em que os Estados – por 
consequência, também o DF – são dotados da chamada competência 
remanescente ou residual. 
Ademais, por força de sua autonomia administrativa, o DF também pode dispor 
em matéria de regime jurídico de servidores, seja por meio de leis, seja na própria 
LODF. 
Assim, haveria duas respostas corretas, o que conduz à anulação do item. 

 
15. O Governador de certo Estado... 
 

Gabarito: Letra A 
 
Comentários: a necessidade de prestação de contas está prevista na letra ‘d’ do inciso 
VII do artigo 34 da Constituição como um dos princípios constitucionais sensíveis. Eles 
levam esse nome, porque, se violados, autorizam intervenção federal. 
Contudo, nesse caso deveria ser ajuizada uma ADI Interventiva pelo PGR junto ao STF, 
o que não ocorreu. Daí se falar que houve irregularidade. 

 
16. No exercício de sua autonomia... 
 

Gabarito: Letra C 
 
Comentários: a quebra de decoro parlamentar pode autorizar a perda do mandato, 
desde que a decisão parta de maioria absoluta da Casa (artigo 55 da CF). Importante 
destacar que a EC 76/13 alterou a votação para aberta. 
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17. De acordo com a Constituição Federal... 
 

Gabarito: Letra E 
 
Comentários: a exigência de lei será necessária em respeito ao princípio da legalidade. 
A questão é frequente em provas e o assunto é regulado pela Súmula 683/STF. 

 
Processo Legislativo 

 
22. Considere a seguinte distribuição... 
 

Gabarito: Letra D 
 
Comentários: a criação de CPI é um direito das minorias, dependendo de requerimento 
de 1/3 dos membros da Casa. 
Tendo em vista que o partido tem 36% das cadeiras, ele conta com patamar superior a 
1/3, estando preenchido esse requisito. 
Avançando, a composição contará com maioria dos membros do partido que requereu 
a instauração. Isso porque ele tem o maior número de cadeiras na Casa. 

 
23. Sobre o processo de emenda à Lei Orgânica... 
 

Gabarito: Letra D 
 
Comentários: para a propositura de emendas à LODF se exige o quórum de 1/3 dos 
membros, o que equivale a uma minoria qualificada.  
Ah, pode ser tratado um paralelo em relação ao modelo federal, porque 1/3 da Câmara 
dos Deputados e 1/3 do Senado Federal também podem propor emendas à CF. 

 
24. Considere um projeto... 
 

Gabarito: Letra B 
 
Comentários: deve ser aplicado o artigo 61 da CF, por ser norma de repetição 
obrigatória. Logo, a PELO ofenderia o texto constitucional, devendo ser rejeitada, 
porque a iniciativa caberá ao Governador – simetria com o modelo federal, que indica o 
Presidente da República. A resposta fica na letra B, conforme artigo 63 do RICLDF. 

 
25. É atribuição da Mesa Diretora... 
 

Gabarito: Letra E 
 
Comentários: é a Mesa quem propõe ADI, o que deriva não só do Regimento Interno 
da CLDF, mas da própria Constituição Federal. Isso porque no artigo 103 consta a Mesa 
de AL ou da CLDF como legitimada para o ajuizamento de ADI, ADO, ADC e ADPF. 

 
26. As medidas provisórias... 
 

Gabarito: Letra C 
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Comentários: as MPs são atos normativos editados pelo Chefe do Executivo – 
Presidente da República, no âmbito federal, e Governadores, no âmbito estadual –, com 
força de lei ordinária, que entram em vigor na data de sua publicação. 
O artigo 25, § 2º, da CF diz que cabe aos Estados disporem sobre gás canalizado, sendo 
vedada a edição de MP para esse fim. 

 
31. Suponha que as Assembleias... 
 

Gabarito: Letra A 
 
Comentários: a propositura de EC pode ser feita por mais da metade das ALs. 
Considerando o número de UFs (27), não há problemas formais/procedimentais. 
Também não há violação de qualquer cláusula pétrea. 

 
32. Considere, hipoteticamente... 
 

Gabarito: Letra C 
 
Comentários: em regra, quando uma nova Constituição entra em vigor, a anterior á 
completamente revogada. Excepcionalmente, pode haver dois fenômenos: a 
desconstitucionalização e a recepção material. 
Na desconstitucionalização, a norma da Constituição anterior é recebida pela nova 
ordem, mas com status infraconstitucional (= lei). Por sua vez, na recepção material, as 
normas da Constituição anterior se mantém em vigor, com status constitucional. 
Contudo, a permanência no sistema se dá de forma precária e temporária. 
Então, no item I nós temos a desconstitucionalização. 
Quanto ao item II, está em discussão a permanência não das normas da Constituição 
anterior, mas, sim, da legislação infraconstitucional. Aquelas normas que não forem 
incompatíveis serão recepcionadas. Por outro lado, as que forem incompatíveis serão 
revogadas por ausência de recepção (= não recepcionadas). 
Dito isso, a resposta está na letra C, que considera a resposta desconstitucionalização 
e recepção. 

 
33. Comissão Parlamentar de Inquérito... 
 

Gabarito: Letra D 
 
Comentários: não é difícil lembrar: 1/3 da Câmara dos Deputados dá 171. No Senado, 
o percentual corresponde a 27 membros. Logo, a CPI foi criada de forma regular. 
Quanto aos poderes, CPI pode determinar a quebra de todos os sigilos, menos o das 
comunicações telefônicas (interceptações). 
CPIs também podem convocar investigados, desde que respeitem o direito de 
permanecer em silêncio, caso queiram. 

 
34. Considere que haja sido promulgada... 
 

Gabarito: Letra B 
 
Comentários: os Estados, em regra, têm competência residual ou remanescente. No 
entanto, no próprio artigo 25 da Constituição cita que os Estados podem dispor sobre 
gás canalizado, vedada a edição de medida provisória sobre esse fim. 
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Avançando, as normas gerais sobre licitação – aí incluídas as hipóteses de dispensa ou 
de inexigibilidade de licitação – são privativas da União, segundo artigo 22, XXVII, da 
CF. 

 
35. Suponha que projeto de lei... 
 

Gabarito: Letra C 
 
Comentários: não há problemas quanto ao prazo, pois o Presidente da República e os 
Governadores têm o prazo de 15 dias úteis para a deliberação executiva – sanção ou 
veto. 
O veto foi correto, porque cabe à União organizar e manter a PMDF, sendo 
inconstitucional lei distrital sobre o tema – Súmula Vinculante nº 39. 

 
36. Considere que Deputado Distrital... 
 

Gabarito: Letra D 
 
Comentários: aplica-se o artigo 56, I, e § 3º. O parlamentar pode ser afastado para 
ocupar cargos no Executivo, como é o caso de Ministro ou de Secretário de Estado. 
O §3º do artigo 56 trata exatamente da possibilidade de o parlamentar optar pela 
remuneração do mandato eletivo.  
Ou seja, só com base na CF já se responderia à pergunta. 

 
37. Ao discorrer sobre o direito de resposta... 
 

Gabarito: Letra A 
 
Comentários: o artigo 5º, V, trata de norma de eficácia plena, o que restringe as 
possibilidades para A, B e D. 
No entanto, fica a letra A, porque as normas limitadas realmente precisam de 
complemento legislativo, a cargo do legislador ordinário para que possam produzir todos 
os seus efeitos. 
Outro ponto é que o artigo 5º, § 1º, diz que os direitos e garantias fundamentais terão 
aplicação imediata, o que não se confunde com aplicabilidade imediata. 

 
38. Considere o seguinte excerto de ementa... 
 

Gabarito: Letra C 
 
Comentários: repare que você precisava completar lacunas, certo? 
Pois é, digo isso porque aparentemente teríamos duas respostas corretas. Vou 
explicar... 
O artigo 4º coloca o repúdio ao terrorismo e ao racismo como princípio nas relações 
internacionais. 
Avançando, o racismo é crime inafiançável e imprescritível, mas não é hediondo ou 
equiparado, o que afasta o cabimento da letra B, pensando no comando da questão. 
A resposta fica na letra C, porque a tortura é crime equiparado a hediondo. Lembro que 
os hediondos e o TTT (tráfico de drogas, tortura e terrorismo) são inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça e de anistia. 

 
39. Considere as seguintes atribuições... 
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Gabarito: Letra E 
 
Comentários: a sequência correta é polícia civil – polícia militar – polícia federal. 
Ah, a atuação da polícia civil como polícia judiciária é excluída a polícia judiciária da 
União, papel desempenhado pela PF. 

 
40. Considere a hipótese de a República... 
 

Gabarito: Letra B 
 
Comentários: o tratado internacional versa sobre prisão perpétua, o que é vedado pelo 
artigo 5º da CF, considerado cláusula pétrea (artigo 60, § 4º - direito e garantia 
individual). 
Logo, ele não poderia ser incorporado ao direito brasileiro. Isso porque os limites ao 
poder de emendar a Constituição incluem as limitações materiais. 
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