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QUESTÃO NÚMERO: 20  

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: eu entendo que a banca anotará que o item está certo, com base no art. 82, § 8º, LODF.                    
Mas eu entendo que o assunto merece uma análise mais aprofundada. Em que pese a questão cobrar                 
assuntos que extrapolam a LODF o gabarito me parece estar errado, pois o foro por prerrogativa de                 
função será no STJ apenas nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns relacionados à função.                
Como a questão não apresenta relação do crime com o cargo, o conselheiro será julgado no Tribunal do                  
Júri como qualquer cidadão que cometa crime doloso contra a vida. Observe que foi dito expressamente                
que a autoridade praticou crime doloso contra a vida para ocultar outro delito de natureza patrimonial, e                 
não contra a Administração Pública. Assim, na linha de orientação jurisprudencial dominante (APN             
937-QO), o caso seria julgado pelo Tribunal do Júri. 

Obs: sugiro aos que tenham errado a questão que recorram, pois ela extrapola o      conhecimento de LODF. 

  

 

QUESTÃO NÚMERO: 21 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: o parâmetro para estabelecer o teto remuneratório de auditor não é o subsídio do chefe                
do Poder Executivo, e sim do Desembargador do TJDFT. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 22 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: essa é a literalidade dos artigos 182 e 183 da LODF. 
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