
 

 

 

 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CONSULTOR LEGISLATIVO 

RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 

Questão 18 
  
O Gabarito da banca foi a Letra B. No entanto, o gabarito correto é a Letra A. A criação de órgãos públicos e 
entidades administrativas deve ser feita mediante LEI. Na competência do Poder Regulamentar não é permitido 
criar ou extinguir órgãos. 
O art. 84, VI, da CF permite apenas a ORGANIZAÇÃO INTERNA mediante decreto. Não sendo permitida a criação 
ou extinção de órgãos públicos. 
Vejamos. 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

 

Portanto, o gabarito correto é a letra A, devendo ocorrer a alteração do gabarito oficial. 
 
 
Questão 59 
 
O gabarito correto foi a letra D. No entanto, a questão deve se anulada, pois está mal redigida. Levando  o 
candidato à confusão. 
Na letra D está em verdade o conceito de proporcionalidade, equilíbrio entre meios e fins. Sendo que a Letra E, 
também, pode ser compreendida como verdadeira.Trata-se do conceito de proporcionalidade em sentido estrito. 
Ademais, há doutrina entendendo que razoabilidade e proporcionalidade são conceito sinônimos. Nesse sentido, 
Maria Sylvia Di Pietro: 
“O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios e 
fins, está contido implicitamente no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 9 . 784/99, 
que impõe à Administração Pública : adequação entre meios e fins, vedada a imposição 
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público (inciso VI) ; observância das 
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inciso VIII) ; 
adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados (inciso IX) ; e também está 
previsto no artigo 29, § 2º, segundo o qual "os atos de instrução que exijam a 
atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes". 
 
No mesmo sentido José dos Santos Carvalho Filho: 
“O princípio da proporcionalidade, que está ainda em evolução e tem sido acatado em alguns ordenamentos 
jurídicos, guarda alguns pontos que o assemelham ao princípio da razoabilidade e entre eles avulta o de que é 
objetivo de ambos a outorga ao Judiciário do poder de exercer controle sobre os atos dos demais Poderes.” 
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Portanto, merece a questão ser ANULADA. 
 
Questão 63 
 
Letra B errada porque os militares não são servidores públicos no sentido estrito, mas são agentes públicos. 
Letra D errada porque detentores de mandato eletivo e auxiliares diretos são AGENTES POLÍTICOS. 
Letra E errada porque servidores de cargo efetivo são agentes administrativos na categoria de Hely Lopes 
Meirelles. 
Letra C Correta. 
Vejamos: 
Em razão do vasto número de pessoas que exercem funções Estatais, é imperioso agrupá-las em categorias, que 
mantém semelhanças entre si. A classificação a ser exposta é aquela defendida por Hely Lopes Meirelles, sendo a 
clássica divisão adotada por muitos autores, dentre eles Carvalho Filho. Por essa corrente os agentes públicos são 
todas as pessoas físicas incumbidas, definitivamente ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. 

a) AGENTES POLÍTICOS: 

São os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, para o exercício de atribuições constitucionais. 
Atuam com plena liberdade funcional, desempenham suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades 
próprias, estabelecidas na CF e em leis esparsas. Não estão hierarquizados, sujeitando-se apenas aos graus e 
limites constitucionais impostos. Têm plena liberdade funcional, ficando a salvo de responsabilização civil por seus 
eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. 
As prerrogativas que tem tais agentes não são privilégios pessoais, mas são garantias necessárias ao pleno 
exercício de suas altas e complexas funções. Se assim não fosse, os agentes ficariam tolhidos na sua liberdade de 
opção e de decisão. Exemplos: 

• foro por prerrogativa de função; 

• garantias aos juízes de não poderem ser removidos. 

Estão nessa categoria: Chefes do Executivo e seus auxiliares (ministros e secretários); Membros das Corporações 
Legislativas (senadores, deputados e vereadores); membros do Poder Judiciário (magistrados); membros do 
Ministério Público; membros dos Tribunais de Contas; representantes diplomáticos e demais autoridades do alto 
escalão. 
Apesar de Hely Lopes Meirelles considerar os membros dos Tribunais de Contas como agentes políticos, o STF 
entendeu que ocupam cargos técnicos, e não políticos.1 
STF já decidiu que magistrados são agentes políticos. 
A retribuição pecuniária dos agentes políticos chama-se subsídio. 

b) AGENTES ADMINISTRATIVOS: 

São os servidores públicos, com maior ou menor grau de hierarquia, encargos e responsabilidades profissionais 
dentro do órgão ou da entidade a que servem. Essa categoria constitui a imensa massa dos prestadores de serviços 
à Administração. São: 

• Servidores públicos (propriamente ditos ou servidores em sentido estrito ou servidores estatutários): são 

titulares de cargo público (de provimento efetivo ou em comissão) e se submetem ao regime estatutário.2 

• Empregados públicos (ou servidores empregados ou servidores celetistas): titulares de emprego público 

                                                           
1 “Com efeito, a doutrina, de um modo geral, repele o enquadramento dos Conselheiros dos Tribunais de Contas na categoria de agentes políticos, os 

quais, como regra, estão fora do alcance da Súmula Vinculante nº 13, salvo nas exceções acima assinaladas, quais sejam, as hipóteses de nepotismo 

cruzado ou de fraude à lei.” Rcl 6.702 MC-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 4.3.2009, DJe de 30.4.2009. 

 

2 Servidor público, para os efeitos da Lei nº 8.112/90 (servidor em sentido estrito), é o titular de cargo público, seja ele de provimento efetivo ou em 

comissão. É o antigo conceito de “funcionário público”, que não deve mais ser utilizado pois não foi recepcionado pela Constituição de 1988. 

 



 

 

 

submetem-se ao regime celetista (com algumas normas de direito público), muito próximo do regime dos 

trabalhadores da iniciativa privada. 

• Agentes temporários: contratados com base no art. 37, IX, da CF, por tempo determinado, para “atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público”. Ex.: recenseadores do IBGE. A contratação 

temporária está regulada na Lei nº 8.745/93.3 

c) AGENTES HONORÍFICOS: 

São cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao 
Estado, em razão de sua condição cívica, sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem 
qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. 
Tais serviços constituem o chamado múnus público, ou serviços públicos relevantes. 
Não são servidores públicos, mas momentaneamente exercem função pública, mas para fins penais são 
equiparados a funcionários públicos (art. 327 do código penal). 
Exemplo: função de jurado e mesário eleitoral. 

d) AGENTES DELEGADOS 

São particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o 
realizam em nome próprio por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e permanente fiscalização do 
agente. 
Remunerados, como regra, pelo usuário do serviço público, não pelo Poder Público. 
Não são servidores públicos, nem representantes do Estado, são colaboradores do Estado. 
Quando atuam no exercício da delegação e lesam direitos alheios devem responder sob as mesmas normas da 
Administração, ou seja, com responsabilidade objetiva pelo dano e por crime funcional se for o caso. Tendo o 
Estado responsabilidade subsidiária. 
Ex.: concessionários e permissionários de obras e serviços públicos; serventuários de ofícios e cartórios; 

e) AGENTES CREDENCIADOS 

São aqueles que recebem a incumbência de representar a Administração na prática de determinado ato ou para 
praticar determinada atividade específica mediante remuneração. 
Há também o conceito legal de agente público, definido pelo art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

 
Questão 64 
 
A questão deve ser alterada de D para Letra E. Isso porque a Lei nº 8.666/93 veda o tratamento diferenciado 
mencionado na questão. Vejamos. 
Art. 3º, Lei nº 8.666/93. 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no8.248, de 23 de outubro de 1991. 
Ademais, a situação não se enquadra no art. 47, da Lei nº 8.666/93: 
                                                           
3 É possível nova contratação temporária, também com fundamento na Lei 8.745/1993, precedida por processo seletivo equiparável a concurso público, para 

outra função pública e para órgão sem relação de dependência com aquele para o qual fora contratado anteriormente, ainda que a nova contratação tenha 

ocorrido em período inferior a 24 meses do encerramento do contrato temporário anterior. REsp 1.433.037-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

25.2.2014. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3.


 

 

 

§ 5o  Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com 
recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de 
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, 
poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, 
protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, 
bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério 
de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, 
além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção 
do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do 
julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do 
contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior.   

Com efeito, a questão não especificou que foram atendidas as especificidades do citado dispositivo. 
Logo a questão deve ser alterada de D para Letra E. 
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