
O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política,
administrativa e financeira, observados os princípios constitucionais,
reger-se-á por esta Lei Orgânica.

Art. 1º

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta
Lei Orgânica.

Lei Orgânica do Distrito Federal
RETA FINAL SES-DF

Professor Rodrigo Francelino

O Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do
Brasil e tem como valores fundamentais:

Art. 2º

I - a preservação de sua _________________ como unidade federativa;

II - a plena _________________;

III - a ________________ da pessoa humana;

IV - os _________________ sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o ________________ político.



Parágrafo único. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de
nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, características genéticas, estado civil,
trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação
sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena,
nem por qualquer particularidade ou condição, observada a Constituição Federal.
(Parágrafo com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 65, de 2013.)

São objetivos prioritários do Distrito Federal:Art. 3º

I - garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e
na Declaração Universal dos Direitos Humanos;

II - assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem,
relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder Público e da
eficácia dos serviços públicos;

III - preservar os interesses gerais e coletivos;

IV - promover o bem de todos;



São objetivos prioritários do Distrito Federal:Art. 3º

V - proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a
dignidade humana, a justiça social e o bem comum;

VI - dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de
educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento
básico, lazer e assistência social;

VII - garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;

VIII - preservar sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento à
preservação de sua memória, tradição e peculiaridades;

São objetivos prioritários do Distrito Federal:Art. 3º

IX - valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura
brasileira;

X - assegurar, por parte do Poder Público, a proteção individualizada à vida e à
integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas de infrações penais e
de seus respectivos familiares; (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 6, de 1996.)

XI - zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, tombado sob a inscrição nº 532 do
Livro do Tombo Histórico, respeitadas as definições e critérios constantes do
Decreto nº 10.829, de 2 de outubro de 1987, e da Portaria nº 314, de 8 de outubro
de 1992, do então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, hoje Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; (Inciso acrescido pela Emenda à Lei

Orgânica nº 12, de 1996.)



São objetivos prioritários do Distrito Federal:Art. 3º

XII - promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do
jovem; (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 73, de 2014.)

XIII - valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de
educação preventivas do suicídio. (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 103, de 2017.)

XIV - promover a inclusão digital, o direito de acesso à Internet, o exercício da
cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais
de acesso. (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 115, de 2019.)

É assegurado o exercício do direito de petição ou representação,
independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, ou de
garantia de instância.

Art. 4º

A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante:

Art. 5º

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.



1. (UNIVERSA/PCDF/PERITO) Acerca dos Fundamentos da Organização dos
Poderes e do Distrito Federal, com base na Lei Orgânica do Distrito Federal,
assinale a alternativa correta.

a) As únicas formas de exercer a soberania popular pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto são mediante plebiscito e referendo.

b) O exercício do direito de petição ou representação é assegurado,
independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, ou de garantia
de instância.

c) Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a preservação de sua
autonomia como unidade federativa e a plena cidadania.

d) Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a dignidade da pessoa
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

e) O objetivo prioritário do Distrito Federal é o pluralismo político.

(SEDF/CESPE/2017) Acerca do disposto na Lei Orgânica do DF (LODF), julgue
o item seguinte.

2. A preservação de sua autonomia como unidade federativa representa um
valor fundamental do DF.

( ) Certo ( ) Errado

3. Um dos valores fundamentais expressamente previsto na LODF é a plena
cidadania.

( ) Certo ( ) Errado

4. (UNIVERSA) É objetivo prioritário do Distrito Federal (DF) garantir a
prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que se declararem
pobres.

( ) Certo ( )Errado



5. (SES-DF/FUNIVERSA/2011) A respeito dos fundamentos da organização
dos poderes e do Distrito Federal previstos na Lei Orgânica do Distrito
Federal (LODF), assinale a alternativa correta:

a) O Distrito Federal, por ser unidade federativa integrante da União, possui
autonomia administrativa e financeira, mas não política.

b) O valor fundamental do Distrito Federal é a preservação de sua soberania.

c) O Distrito Federal tem como objetivo assegurar a proteção individualizada à
vida e à integridade física e psicológica das testemunhas de infração penal.

d) A LODF assegura o exercício do direito de petição, podendo,
eventualmente, e desde que devidamente fundamentado, exigir o pagamento
de taxas.

e) A soberania popular somente será exercido pelo voto direto e secreto e por
iniciativa popular.

6. (SEJUS-DF/FUNIVERSA/2010) Suponha que o chefe do Poder Executivo do DF
celebrou convênio com a União para a execução de suas leis. Com base nessa
situação hipotética, assinale a alternativa correta.

a) O ato do chefe do Poder Executivo do Distrito Federal é ilegal, pois o DF não
possui autonomia administrativa.

b) O referido convênio não poderia ser firmado pelo chefe do Poder Executivo,
pois configura expressa violação à autonomia administrativa do DF.

c) O DF só poderia celebrar convênios com a União, se possuísse autonomia
política.

d) A celebração do convênio é uma manifestação da autonomia administrativa
inerente ao DF.

e) A celebração de convênios com a União constitui prerrogativa do DF, a fim de
viabilizar sua autonomia política e administrativa.



7. (SEJUS-DF/FUNIVERSA/2010) A respeito da Lei Orgânica do Distrito
Federal (LODF), assinale a alternativa correta.

a) O Distrito Federal possui plena autonomia política e administrativa, mas não
financeira, dependendo da União para gerir suas finanças.

b) É objetivo prioritário do Distrito Federal garantir e promover os direitos
humanos fixados apenas na Constituição Federal.

c) Se Rafael é testemunha do crime de estupro praticado por Carlos contra
Ana Paula, então, compete ao Poder Público assegurar a proteção à
integridade física e psicológica de Ana Paula, de Rafael e, ainda, do pai de
Rafael.

d) É dispensado ao cidadão, para o exercício de seu direito de petição ou de
representação, o pagamento de taxas, mas faz-se necessária a garantia de
instância, caso o cidadão queira interpor recurso.

7. (SEJUS-DF/FUNIVERSA/2010)

e) Para garantir a plena execução de seu programa de desenvolvimento
econômico-social, o Distrito Federal deverá concentrar suas ações no território
correspondente ao espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio
e jurisdição, sem buscar a integração com a região do entorno do Distrito
Federal.



__________________, Capital da República Federativa do Brasil, é a sede
do governo do Distrito Federal.

Art. 6º

Capítulo I - Das disposições gerais

São símbolos do Distrito Federal a _______________________________.Art. 7º

Parágrafo único. A _______ poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu
uso no território do Distrito Federal.

O ____________________________, na execução de seu programa de
desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região
do entorno do Distrito Federal.

Art. 9º

O território do __________________ compreende o espaço físico-
geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição.

Art. 8º



O ___________________ organiza-se em Regiões Administrativas,
com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de
recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da
qualidade de vida.

Art. 10

Capítulo II - Da organização administrativa do Distrito Federal

§ 1º A ________ disporá sobre a ________________________ no processo de
escolha do Administrador Regional.

§ 2º A remuneração dos Administradores Regionais _______________. ser superior
à fixada para os Secretários de Estado do Distrito Federal. (Parágrafo com a redação da

Emenda à Lei Orgânica nº 44, de 2005.)

§ 3º A proibição de que trata o art. 19, § 8º, aplica-se à nomeação de Administrador
Regional. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 60, de 2011.)

As Administrações Regionais integram a estrutura administrativa do
Distrito Federal.

Art. 11

Cada Região Administrativa do Distrito Federal terá um Conselho de
Representantes Comunitários, com funções consultivas e
fiscalizadoras, na forma da lei.

Art. 12



A criação ou extinção de Regiões Administrativas ocorrerá mediante
lei aprovada pela maioria absoluta dos Deputados Distritais.

Art. 13

Parágrafo único. Com a criação de nova Região Administrativa, fica criado,
automaticamente, Conselho Tutelar para a respectiva região. (Parágrafo acrescido pela

Emenda à Lei Orgânica nº 83, de 2014.)

(SLU-DF/CESPE/2019) Com referência ao disposto na Lei Orgânica do DF e em
suas alterações, julgue o item subsecutivo.

8. Na execução do seu programa de desenvolvimento econômico-social, o DF
deverá buscar a integração com a região do entorno de seu espaço físico-
geográfico.

( ) Certo ( ) Errado



9. (SEPLAG-DF/FUNIVERSA/2010) A respeito da organização do Distrito
Federal, assinale a alternativa correta.

a) Brasília é a capital da República Federativa do Brasil, e a sede do governo do
DF é a cidade de Taguatinga.

b) O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento
socioeconômico, buscará a integração com a região do entorno do DF, que se
encontra em Goiás.

c) A remuneração dos administradores regionais não poderá ser inferior à
fixada para os secretários de Estado do DF.

d) O território do Distrito Federal compreende o espaço físico-geográfico que
se encontra sob seu domínio e jurisdição, incluindo o seu entorno.

e) A criação e a extinção de regiões administrativas ocorrerão mediante lei
aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais.

(SEDF/CESPE/2017) Acerca do disposto na Lei Orgânica do DF (LODF), julgue
o item seguinte.

10. Brasília, capital da República Federativa do Brasil, tem como símbolos a
bandeira, o hino e o brasão; entretanto, símbolos adicionais poderão ser
estabelecidos mediante decreto do governador do DF.

( ) Certo ( ) Errado



11. (FUNIVERSA) Acerca da organização do DF, assinale a alternativa correta.

a) Segundo a LODF a criação ou extinção de regiões administrativas depende
de decreto do Governador.

b) Apenas a bandeira, o hino e o brasão podem ser símbolos do DF.

c) Para seu programa de desenvolvimento econômico-social, a LODF prevê
expressamente que o DF tem o dever de buscar a integração com a região do
entorno.

d) As administrações regionais possuem estrutura administrativa própria e
autônoma.

e) O voto Popular é previsto expressamente pela LODF como o meio de
participação popular na escolha dos administradores regionais.

(BRB/CESPE/2011) Julgue os itens que se seguem, a respeito da organização
administrativa e das competências do DF.

12. O DF está organizado em regiões administrativas, cada qual dotada de um
conselho de representantes comunitários, com funções consultivas e
deliberativas.

( ) Certo ( ) Errado



(CBM-DF/CESPE/2011) No que se refere aos deputados distritais, à
organização administrativa do Distrito Federal (DF), ao processo legislativo e
à administração pública, julgue os itens subsequentes à luz da Lei Orgânica
do DF.

13. A extinção de região administrativa no DF está condicionada à aprovação
de lei, que deve ser proposta pelo respectivo conselho de representantes
comunitários.

( ) Certo ( ) Errado

(SEDF/QUADRIX/2017) Julgue o item a seguir acerca da Lei Orgânica do
Distrito Federal (LODF).

14. Quanto à organização do Distrito Federal (DF), criada uma nova região
administrativa, deve ser criado, mediante lei, aprovada pela maioria absoluta
dos deputados distritais, um conselho tutelar para a respectiva região.

( ) Certo ( ) Errado



15. (UNIVERSA/2015) Suponha-se que Pedro tenha praticado um ato
tipificado como causa de inelegibilidade na legislação eleitoral. Nesse caso,
ele não poderá ser nomeado para exercer cargo de administrador regional.

( ) Certo ( ) Errado

16. (UNIVERSA/2015) A lei disporá a respeito da participação popular no
processo de escolha dos administradores regionais.

( ) Certo ( ) Errado

17. (SES-DF/UNIVERSA/2011) A respeito da organização do Distrito Federal e
do que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, julgue os itens. (Questão
adaptada).

a) A bandeira, o hino e as armas são os símbolos do Distrito Federal, que
poderá vir a ter outros símbolos, desde que estabelecidos em lei.

b) A organização do Distrito Federal dá-se em regiões administrativas, cujo
comando supremo compete ao governador do Distrito Federal.

c) Não obstante a figura do administrador regional, cada região administrativa
disporá de um conselho composto por representantes comunitários, cujas
atribuições consultivas e fiscalizadoras são devidamente fixadas em lei.



18. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR RODRIGO FRANCELINO) Bernardo
é Deputado Distrital e assumiu a Presidência da CLDF, em seu discurso de posse,
agradeceu os votos recebidos para assumir a CLDF. Neste momento, Bernardo
apresentou seu primeiro Projeto de Lei como Presidente da CLDF, para criar
nova região administrativa denominada Setor Presidencial Sul, o Projeto foi
aprovado por maioria absoluta de votos da Câmara. Com base na situação
hipotética acima descrita julgue os itens, conforme a Lei Orgânica do DF.

a) As regiões administrativas integram a estrutura administrativa do DF e
buscarão integração, com as regiões do entorno para o desenvolvimento de seus
programas econômicos e sociais.

b) O território do Distrito Federal compreende o espaço físico-geográfico, bem
como melhorias, edificações e terras devolutas, que se encontram sob seu
domínio e jurisdição.

18. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR RODRIGO FRANCELINO)

c) O indicado para ser administrador regional do Setor Presidencial Sul poderá ser
qualquer cidadão, desde que seja maior de idade.

d) Na situação hipotética apresentada não há qualquer vício na criação da Região
Administrativa

e) Bernardo não poderá apresentar o projeto para criação da Região
Administrativa, pois a iniciativa para criação é um ato exclusivo do Governador.



Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas
reservadas aos Estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu
território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal.

Art. 14

Capítulo III - Da competência do Distrito Federal

Compete privativamente ao Distrito Federal:Art. 15

Capítulo III - Seção I - Da Competência Privativa

I - organizar seu Governo e administração;

II - criar, organizar ou extinguir Regiões Administrativas, de acordo com a legislação
vigente;

IV - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos de sua competência;

V - dispor sobre a administração, utilização, aquisição e alienação dos bens
públicos;



VI - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;

VII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União, programas de
educação, prioritariamente de ensino fundamental e pré-escolar;

VIII - celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões
administrativas com a União, os Estados e os Municípios, para execução de suas leis
e serviços;

IX - elaborar e executar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual;

Compete privativamente ao Distrito Federal:Art. 15

X - elaborar e executar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, a Lei de Uso e
Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local, para promover
adequado ordenamento territorial, integrado aos valores ambientais, mediante
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; (Inciso

com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.)

Compete privativamente ao Distrito Federal:Art. 15

XI - autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os
serviços de veículos de aluguéis;

XII - dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções
públicas;



XIII - dispor sobre organização do quadro de seus servidores; instituição de planos
de carreira, na administração direta, autarquias e fundações públicas do Distrito
Federal; remuneração e regime jurídico único dos servidores;

Compete privativamente ao Distrito Federal:Art. 15

XIV - exercer o poder de polícia administrativa;

XV - licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similar
ou cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à
saúde, ao bem-estar da população ou que infringirem dispositivos legais;

XVI - regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de
outros resíduos recicláveis;

XVII - dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo
domiciliar e de outros resíduos;

Compete privativamente ao Distrito Federal:Art. 15

XVIII - dispor sobre serviços funerários e administração dos cemitérios;

XIX - dispor sobre apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias
apreendidas em decorrência de transgressão da legislação local;

XX - disciplinar e fiscalizar, no âmbito de sua competência, competições esportivas,
espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante, realizados em
locais de acesso público;



XXI - dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos;

Compete privativamente ao Distrito Federal:Art. 15

XXII - disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito
Federal;

XXIII - exercer inspeção e fiscalização sanitária, de postura ambiental, tributária, de
segurança pública e do trabalho, relativamente ao funcionamento de
estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços e similar, no âmbito de
sua competência, respeitada a legislação federal;

XXIV - adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, por necessidade,
utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação em vigor;

XXV - licenciar a construção de qualquer obra;

Compete privativamente ao Distrito Federal:Art. 15

XXVI - interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que
apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer
demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva;

XXVII - dispor sobre publicidade externa, em especial sobre exibição de cartazes,
anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda, em logradouros
públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis.



É competência do Distrito Federal, em comum com a União:Art. 16

Capítulo III - Seção II - Da Competência Comum

I - zelar pela guarda da Constituição Federal, desta Lei Orgânica, das leis e das
instituições democráticas;

II – conservar o patrimônio público;

III – proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos,
paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão,
destruição e descaracterização;

É competência do Distrito Federal, em comum com a União:Art. 16

IV – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

V – preservar a fauna, a flora e o cerrado;

VI – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VII – prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia
a pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da
União;



É competência do Distrito Federal, em comum com a União:Art. 16

VIII – combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos;

IX – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

X – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a
União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o
bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. (Parágrafo acrescido pela Emenda à

Lei Orgânica nº 80, de 2014.)



19. (SES-DF/UNIVERSA) Ao Distrito Federal são atribuídas as competências
legislativas reservadas somente aos Estados, cabendo-lhe exercer, em seu
território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal.

( ) Certo ( ) Errado

20. (SES-DF/UNIVERSA) Compete privativamente ao DF exercer inspeção e
fiscalização sanitária, postura ambiental, tributária, de segurança pública e
do trabalho, relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial,
industrial, prestador de serviços e similar, no âmbito de sua competência,
respeitada a legislação federal.

( ) Certo ( ) Errado

21. (SES-DF/UNIVERSA) 19. UNIVERSA – SESDF. É de competência do DF, em
comum com a União, combater as causa de pobreza, a subnutrição e os
fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos
desfavorecidos.

( ) Certo ( ) Errado



23. (TERRACAP/CONSUPLAN/2014) Nos termos da Lei Orgânica do Distrito
Federal, é competência privativa do Distrito Federal:

a) Conservar o patrimônio público.

b) Organizar e prestar os serviços de interesse local.

c) Legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde.

d) Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário e econômico.

e) Combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de
marginalização.

24. (UNIVERSA/2015) A regulação, o licenciamento e a fiscalização dos
serviços de veículos de alugueis competirão privativamente ao DF.

( ) Certo ( ) Errado

25. (UNIVERSA/2015) Trata-se de competência concorrente entre o Distrito
Federal (DF) e a União manter programas de educação, prioritariamente pré-
escola e de ensino fundamental.

( ) Certo ( ) Errado



26. (UNIVERSA/2015) É competência comum do DF e da União licenciar a
construção de qualquer obra.

( ) Certo ( ) Errado

27. (QUADRIX/2017) A prestação de serviço de transporte coletivo, que tem
caráter essencial , compete, privativamente, ao DF.

( ) Certo ( ) Errado

28. É competência comum do DF e da União disciplinar e fiscalizar, no
âmbito de sua competência, competições esportivas, espetáculos, diversões
públicas e eventos de natureza semelhante, realizados em locais de acesso
público.

( ) Certo ( ) Errado

29. interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que
apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como
fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva,
compete, privativamente, ao DF.

( ) Certo ( ) Errado



30. dispor sobre publicidade externa, em especial sobre exibição de cartazes,
anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda, em
logradouros públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis, ,
compete, privativamente, ao DF.

( ) Certo ( ) Errado

Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar
sobre:

Art. 17

Capítulo III - Seção III - Da Competência Concorrente

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - orçamento;

III - junta comercial;

IV - custas de serviços forenses;



Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar
sobre:

Art. 17

V - produção e consumo;

VI - cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico;

VIII - responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino e desporto;

Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar
sobre:

Art. 17

X - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XI - defensoria pública e assistência jurídica nos termos da legislação em vigor; (Inciso
com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 80, de 2014.)

XII - proteção e integração social das pessoas com deficiência; (Inciso com a redação da

Emenda à Lei Orgânica nº 80, de 2014.)

XIII - proteção à infância e à juventude;

XIV - manutenção da ordem e segurança internas;



Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar
sobre:

Art. 17

XV - procedimentos em matéria processual;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil.

§ 1º O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as
normas gerais estabelecidas pela União.

§ 2º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá
competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades.

§ 3º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei
local no que lhe for contrário.

31. (METRÔ-DF/IADES) O Distrito Federal, no exercício de sua competência
suplementar, observará as normas complementares estabelecidas pela
União.

( ) Certo ( ) Errado

32. (METRÔ-DF/IADES) Existindo lei federal sobre normas gerais o Distrito
Federal exercerá competência legislativa plena, para atender suas
peculiaridades.

( ) Certo ( ) Errado



33. (PG-DF/IADES/2011) De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal,
compete privativamente ao Distrito Federal

a) dispor sobre serviços funerários e administração de cemitérios.

b) legislar sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde.

c) zelar pela guarda da Constituição Federal, da referida Lei Orgânica, das leis e
das instituições democráticas.

d) legislar sobre desapropriação.

e) estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito.

34. (SEPLAG-IBRAM/CESPE/2009) Compete ao DF, concorrentemente com a
União, legislar acerca da responsabilidade por danos ao meio ambiente.

( ) Certo ( ) Errado

(SEAP-DF/FUNIVERSA/2015) Acerca da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, bem como de suas competências, julgue o próximo
item.

35. Em matéria de competência legislativa concorrente, inexistindo lei federal
a respeito de normas gerais, os estados exercerão competência legislativa
plena para atender a suas peculiaridades. A superveniência de lei federal a
respeito de normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for
contrária. O STF denominou essa eficácia suspensiva de efeito paralisante,
conforme classificação alemã, uma vez que pode uma lei federal revogar uma
lei estadual.

( ) Certo ( ) Errado



(TC-DF/CESPE/2014) Com base nos dispositivos da LODF, julgue os itens
subsequentes.

36. Caso o DF edite norma geral de regulamentação orçamentária, à falta de
lei federal acerca da matéria, e, posteriormente, entre em vigor lei federal a
respeito do mesmo tema, contrariando algumas das determinações da lei
distrital, essa lei distrital deverá ser inteiramente revogada, haja vista o seu
caráter suplementar e a superveniência de lei federal

( ) Certo ( ) Errado

A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes
do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação,
participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e
também ao seguinte: (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 106, de

2017.)

Art. 19

Capítulo IV - Da Administração Pública 
Seção I - Das Disposições Gerais



37. (Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino) A transparência é
um dos princípios administrativos expressos na Lei Orgânica do DF

( ) Certo ( ) Errado

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e pelo menos cinquenta por cento dos cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Inciso

com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 2007. Expressão "pelo menos cinquenta por cento dos"
declarada inconstitucional: ADI 6585 – STF, Diário de Justiça, de )

Das Funções de Confiança e Cargos em Comissão

§ 6º Do percentual definido no inciso V deste artigo excluem-se os cargos em
comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara
Legislativa do Distrito Federal. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 2007.)



§ 8º É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para
emprego ou cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa
condenada, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o
cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou
pela extinção da punibilidade, por: (Parágrafo com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 113,

de 2019.)

I - ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral;

II - prática de crimes previstos na Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente;

III - prática de crimes previstos na Lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 –
Estatuto do Idoso;

IV - prática de crimes previstos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria
da Penha.

§ 9º Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante
ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda,
de função gratificada, na administração pública direta e indireta em qualquer dos
Poderes do Distrito Federal, compreendido na vedação o ajuste mediante
designações recíprocas. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 67, de 2013.)



§ 10. A vedação de que trata o § 9º não se aplica aos ocupantes de cargo efetivo da
carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função gratificada
ocupada. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 67, de 2013.)

§ 11. A apuração do percentual de que trata o inciso V é feita em relação ao
somatório dos cargos em comissão providos na administração direta, autárquica e
fundacional de cada Poder. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 80,
de 2014, e declarado inconstitucional: ADI nº 2014 00 2 023917-7 – TJDFT, Diário
de Justiça, de 13/4/2015.)

38. (IADES/PGDF) Representando um avanço em relação à CF, a LODF, em
relação a todos os poderes, passou a estabelecer que as funções de
confiança serão ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo, e,
ainda, pelo menos metade dos cargos em comissão serão preenchidos por
servidores de carreira.

( ) Certo ( ) Errado

39. (TC-DF/CESPE/2012) A Lei Orgânica do DF veda expressamente a
designação para função de confiança e a nomeação para emprego ou cargo
em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha
praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação
eleitoral.

( ) Certo ( ) Errado



40. (METRO-DF/IADES/2014) As funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e pelo menos 50
por cento dos cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

( ) Certo ( ) Errado

40. (METRO-DF/IADES/2014) As funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e pelo menos 50
por cento dos cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento..

( ) Certo ( ) Errado



41. (TJ-DF/CESPE/2013) Considere que determinado secretário de Estado do DF
tenha nomeado um primo, que não tem qualquer tipo de vínculo com a
administração pública, para o exercício de cargo em comissão na secretaria em
que seja titular. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta de
acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).

a) A nomeação de primo de secretário é vedada tanto na administração pública
direta quanto na indireta.

b) A referida nomeação contraria a LODF, que só admite nomeação de parente que
ocupe cargo efetivo na administração pública.

c) Não há qualquer impedimento legal para a nomeação realizada pelo secretário.

d) O primo do secretário não poderia ser nomeado para nenhuma secretaria do DF.

e) A nomeação do referido primo somente poderia ter ocorrido nos Poderes
Legislativo e Judiciário.

42. (QUADRIX/2018) O acesso a cargos públicos efetivos e a empregos públicos
depende da aprovação em concurso público, que será dispensado para os
ocupantes de cargos em comissão e para a escolha dos designados para o exercício
de função de confiança.

( ) Certo ( ) Errado



IX - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o art. 33, § 5º,
somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 80, de 2014.)

Teto Remuneratório no Distrito Federal

X - para fins do disposto no art. 37, XI, da Constituição da República Federativa do
Brasil, fica estabelecido que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos, dos membros de qualquer dos Poderes e dos demais
agentes políticos do Distrito Federal, bem como os proventos de aposentadorias e
pensões, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma
da lei, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos Deputados
Distritais; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 2006. Deve-se dar interpretação

conforme a Constituição ao artigo 19, X, da LODF, de modo que a expressão "empregos públicos" se limite
às entidades que recebam recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de
custeio em geral: ADI nº 6584 – STF, Diário de Justiça, de 2/6/2021)



XI - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo;

XIV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos
são irredutíveis, ressalvado o disposto: (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 80,

de 2014.)

a) nos incisos X e XIII deste artigo e no art. 125, V;

b) nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal;

§ 4º Para efeito do limite remuneratório de que trata o inciso XI, não serão
computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Parágrafo acrescido

pela Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 2006.)

§ 5º Aplica-se o disposto no inciso X a todas as empresas públicas e às sociedades
de economia mista distritais, e suas subsidiárias. (Parágrafo com a redação da Emenda à Lei

Orgânica nº 99, de 2017, que foi declarada inconstitucional, para dar interpretação conforme à Constituição
ao artigo 19, X, da LODF, de modo que a expressão "empregos públicos" se limite às entidades que recebam
recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral: ADI nº 6584 –
STF, Diário de Justiça, de 2/6/2021.)



43. (PGDF/IADES/2011) O teto remuneratório adotado pela LODF, incluindo as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que
receberem recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou
de custeio em geral, é o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para
todos os cargos, empregos e funções de quaisquer dos poderes no Distrito Federal.

( ) Certo ( ) Errado

44. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR RODRIGO FRANCELINO) O teto
remuneratório a ser estabelecido no Distrito federal, conforme a Lei Orgânica do
DF será a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos, dos membros de qualquer dos Poderes e dos demais agentes políticos do
Distrito Federal, bem como os proventos de aposentadorias e pensões, não
poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos:

a) Ministro do Supremo Tribunal Federal

b) Professores da Rede Pública de Ensino

c) Governador do DF

d) Presidente da Republica

e) Desembargadores do Tribunal de Justiça do DF



XV – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando
houver compatibilidade de horários e observado, em qualquer caso, o disposto no
inciso X: (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 80, de 2014.)

Da acumulação remunerada de cargos públicos

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas; (Alínea com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 78, de 2014.)

XVI - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público;
(Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 80, de 2014.)

§ 14. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração ou
subsídio de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Lei Orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados, em lei, de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei

Orgânica nº 80, de 2014.).



XVIII - somente por lei específica pode ser: (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº

80, de 2014.)

Da administração pública indireta

a) criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso,
definir as áreas de sua atuação;

b) transformada, fundida, cindida, incorporada, privatizada ou extinta entidade de
que trata a alínea a;

§ 7º Para a privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia
mista a que se refere o inciso XVIII deste artigo, a lei específica dependerá de
aprovação por dois terços dos membros da Câmara Legislativa. (Parágrafo acrescido pela
Emenda à Lei Orgânica nº 59, de 2010.)

I – a privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, de que
trata o inciso VXIII deste artigo, condicionada à autorização legislativa nos termos
deste parágrafo, depende de manifestação favorável da população, sob a forma de
referendo; (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 92, de 2015, que foi declarada

inconstitucional: ADI nº 2015 00 2 030649-3 – TJDFT, Diário de Justiça, de 28/6/2016.)



II – a lei que autorizar a privatização, mediante alienação de ações de empresa
pública e sociedade de economia mista, estabelecerá a exigência de cumprimento
pelo adquirente de metas de qualidade do serviço de atendimento aos objetivos
sociais inspiradores da constituição da entidade. (Inciso acrescido pela Emenda à Lei

Orgânica nº 92, de 2015, que foi declarada inconstitucional: ADI nº 2015 00 2 030649-3 – TJDFT, Diário de
Justiça, de 28/6/2016.)

45. (IADES/2017) Com relação as fundações, é correto afirmar que a Lei Orgânica
do Distrito Federal exige lei

a) Complementar para sua criação.

b) Específica para autorização de sua instituição, e lei complementar definindo as
áreas de sua atuação.

c) Complementar específica para autorização de sua instituição

d) Para sua criação

e) Complementar para sua autorização, e lei específica definindo as respectivas
áreas de atuação.



46. (UNIVERSA) Suponha-se que o governador pretenda privatizar empresa pública
do DF. Nesse caso, ele deverá encaminhar, à Câmara Legislativa do DF, projeto de
lei específica que deverá ser aprovado por maioria simples.

( ) Certo ( ) Errado

XXI - todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo,
emprego, função, é obrigado a declarar seus bens na posse, exoneração ou
aposentadoria;

Da declaração de bens

§ 3º São obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens, sem prejuízo do
disposto no art. 97, os seguintes agentes públicos: (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei

Orgânica nº 4, de 1996.)

I - Governador;

II - Vice-Governador;

III - Secretários de Estado do Distrito Federal; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica

nº 44, de 2005.)



IV - diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e
fundações; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 80, de 2014.)

V - Administradores Regionais;

VI - Procurador-Geral do Distrito Federal;

VII - Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal;

VIII - Deputados Distritais;

IX - Defensor Público-Geral do Distrito Federal. (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº

80, de 2014.)

47. (DETRAN-DF/CESPE/2009) Considere a seguinte situação hipotética. Paulo irá
tomar posse em cargo efetivo federal, razão pela qual requereu sua exoneração do
cargo de servidor público distrital, que ocupa atualmente. Nessa hipótese, Paulo
não é obrigado a apresentar declaração de bens ao DF.

( ) Certo ( ) Errado



Art. 22 § 5º A divulgação feita por autoridade de ato, programa, obra ou serviço
públicos de sua iniciativa, incluídos os decorrentes de emendas à lei orçamentária
anual, não caracteriza promoção pessoal, quando atenda os critérios previstos em
norma interna de cada poder. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 114, de 2019.)

§ 6º Também não caracteriza promoção pessoal a inclusão em material de
divulgação parlamentar do nome do autor que teve a iniciativa do ato, programa,
obra ou serviço públicos, incluídos os decorrentes de emendas à lei orçamentária
anual. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 114, de 2019.)

48. (Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino) Viola o princípio da
impessoalidade e caracteriza como promoção pessoal a inclusão em material de
divulgação parlamentar do nome do autor que teve a iniciativa do ato, programa,
obra ou serviço públicos, incluídos os decorrentes de emendas à lei orçamentária
anual.

( ) Certo ( ) Errado




