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SIMULADO: PROFESSOR GUSTAVO MACHADO – PROCURADOR DO DF 

 

1-) (CESPE/2018/Juiz Substituto/TJ-CE) A admissão de reclamação constitucional 

ajuizada contra omissão do poder público que contrarie súmula vinculante 

independe do esgotamento da via administrativa. 

 

2-) (CESPE/2018/Procurador do Município/Manaus-AM) Caso uma norma 

comporte várias interpretações e o STF afirme que somente uma delas atende aos 

comandos constitucionais, diz-se que houve interpretação conforme. 

 

3-) (CESPE/2018/Procurador do Município/Manaus-AM) Ao afirmar que a 

aplicação de uma norma a determinada hipótese fática é inconstitucional, o STF se 

utiliza da técnica de decisão denominada declaração de inconstitucionalidade sem 

redução do texto.  

 

4-) (CESPE/2018/Defensor Público/DPE-PE) O ajuizamento da ADPF deve atender 

à subsidiariedade, sendo proposta quando inexistir outro meio idôneo para 

instrumentalização da pretensão de sanar lesão a preceito fundamental.  

 

5-) (FCC/2018/Defensor Público/DPE-RS) Segundo a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de 

constitucionalidade material de normas em curso de formação via ação direta de 

inconstitucionalidade, possuindo o Procurador-Geral da República, contudo, 

legitimidade para impetrar mandado de segurança para coibir violação às 

disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo de projeto de lei 

ou de emenda constitucional em tramitação.  

 

6-) (FCC/2018/Defensor Público/DPE-AP) Em voto proferido quando da concessão 

de medida cautelar em se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

o Ministro Relator, apoiando-se em técnica empregada por Corte Constitucional 

estrangeira, entendeu que estava comprovada, no caso, situação de violação 

generalizada de direitos fundamentais e incapacidade reiterada e persistente das 

autoridades públicas em modificar a situação, sendo que a superação das 

transgressões exigia a atuação não apenas  de um órgão, e sim de uma pluralidade 
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de autoridades. Mais adiante, afirmou o Relator que, em situações tais, ao Tribunal 

cabe retirar as autoridades públicas do estado de letargia, provocar a formulação de 

novas políticas públicas, aumentar a deliberação política e social sobre a matéria e 

monitorar o sucesso da implementação das providências escolhidas, assegurando, 

assim, a efetividade prática das soluções propostas. Cuida-se, no caso, de técnica de 

declaração de estado de coisas inconstitucional.  

 

7-) (FCC/2018/Procurador do Estado/PGE-TO) Proposta ação direta de 

inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, o Advogado-Geral da 

União não será citado para a defesa do ato normativo impugnado quando esse tiver 

sido editado em âmbito estadual.  

 

8-) (FCC/2018/Procurador do Estado/PGE-TO) Proposta ação direta de 

inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal poderá 

conceder medida cautelar com eficácia contra todos, mas não para alcançar atos 

jurídicos praticados anteriormente à decisão judicial.  

 

9-) (CESPE/2013/PGDF) O PGDF tem competência para propor ação direta de 

inconstitucionalidade, em face da LODF, contra lei distrital. 

10-) (CESPE/2013/PGDF) O TJDFT pode realizar controle de constitucionalidade de 

lei federal.  

 


