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31. Questão que falava sobre o indivíduo que buscava a informação: 
 
Gabarito preliminar: Letra D 
 
Comentários: sem contestações ao gabarito preliminar. De fato, incidem na hipótese tanto o direito de 
informação quanto o de petição, assegurados a todos.  
Vê-se, ademais, que não há nenhuma informação imprescindível à segurança do Estado, daí porque não se 
impõe sigilo aos dados mencionados. 
 
32. Questão que tratou do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: 
 
Gabarito preliminar: Letra A  
 
Comentários: entendo pelo cabimento de recurso para buscar a anulação da questão. Explico. O 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi inserido na CF por meio da EC 45/04. 
Acerca do referido órgão, o artigo 111-A da CF traz o seguinte: 
 
§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:           
I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras 
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;           
II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.     
 
Nada se detalhou acerca da composição do CSJT. A disciplina desse tema ficou a cargo do Regimento 
Interno do referido órgão, de modo que não pode ser explorada dentro do direito constitucional. 
Ainda, para que não haja dúvidas, deve ser mencionado que o Edital de abertura prevê que, no direito 
constitucional, seria cobrada a Constituição (item em destaque), não se reportando ao Regimento Interno do 
CSJT. 
 
Noções de Direito Constitucional: Constituição: dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias 
fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos 
direitos políticos; dos partidos políticos. Da organização político-administrativa: das competências da União, 
Estados e Municípios. Da Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Do Poder 
Executivo: das atribuições e responsabilidades do presidente da república. Do Poder Legislativo: da 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal 
Federal; do Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência; do Superior Tribunal de Justiça; dos 
Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: 
Organização e Competência; Do Tribunal Superior do Trabalho, Dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos 
Juízes do Trabalho. Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da 
Advocacia e da Defensoria Pública. 
 
Avançando, não estando o conteúdo expressamente delimitado com a indicação da norma que seria exigida 
(Regimento Interno do CSJT), entendo pelo cabimento do recurso, com o pedido de anulação do item. 
 
33. Questão que tratou da lei federal que criou seguro desemprego para domésticos 
 
Gabarito preliminar: Letra E 
 
Comentários: sem contestações ao gabarito preliminar. No aulão presencial ainda mencionei a estratégia 
trazida mais recentemente pela FCC de colocar várias alternativas no mesmo sentido (errado), para confundir 
o candidato inseguro. 



Repare que quatro das cinco alternativas trazia a afirmação de que a lei seria INCOMPATÍVEL pelos mais 
diversos fundamentos. 
Contudo, o certo é que a lei federal é compatível com o texto constitucional, pois a partir da EC 72/13 (PEC 
dos Domésticos), os trabalhadores domésticos passaram a fazer jus ao seguro desemprego – vide parágrafo 
único do artigo 7º da Constituição. 
Ah, é bom lembrar que cabe privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, não sendo necessária 
lei complementar. 
 
34. Questão que tratou da sustação de contrato administrativo 
 
Gabarito preliminar: Letra E 
 
Comentários: sem contestações ao gabarito preliminar. Incide o artigo 71, § 1º, da Constituição. Como se 
trata de sustação de contrato, a tarefa cabe diretamente ao Congresso Nacional. 
 
 
35. Questão que tratou das ações que seriam cabíveis a situações específicas 
 
Gabarito preliminar: Letra C 
 
Comentários: sem contestações ao gabarito preliminar. A melhor forma de responder seria por exclusão, 
caso o candidato tivesse alguma dúvida. 
Num primeiro momento, é bom lembrar que a ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão – 
brasileiro no gozo da capacidade eleitoral ativa (votar). 
Logo, na situação I (ação ajuizada pelo MP) não seria possível o uso da ação popular. Só assim já se 
excluiriam as alternativas A e D. 
Seguindo, na situação III (ação ajuizada por PJ), também não seria possível o uso da ação popular. Isso 
resulta na exclusão da alternativa E. 
Ficam “no jogo” as alternativas B e C. 
Contudo, a letra B não pode ser a resposta adequada, porque o item III tratou de negativa de obtenção de 
informações de caráter pessoal, o que conduz ao cabimento do HD. 
Correta, portanto, a letra C. 
 
 
36. Questão que tratou das competências do STF, do STJ e do TST. 
 
Gabarito preliminar: Letra B 
 
Comentários: sem contestações ao gabarito preliminar. Aliás, a EC 92/16 inseriu o § 3º ao artigo 111-A, para 
dispor claramente que o TST também poderia julgar reclamações para a preservação de sua competência e a 
autoridade de suas decisões, a exemplo do que já constava nos artigos 102 e 105 da CF. 
 
37. Questão que tratou dos servidores reunidos em praça pública 
 
Gabarito preliminar: Letra E 
 
Comentários: sem contestações ao gabarito preliminar. Tratou-se do direito de reunião, que é assegurado 
para fins pacíficos, sem armas, em locais abertos ao público. Não se exige autorização, mas é necessário o 
prévio aviso às autoridades, para não frustrar outra reunião anteriormente marcada. 
Além disso, como se trata de servidores civis, é assegurado o direito de greve e de associação. 
 
38. Questão que tratou do dissídio coletivo de greve 
 
Gabarito preliminar: Letra B 
 



Comentários: sem contestações ao gabarito preliminar. O item I está errado, porque a Constituição fala na 
irredutibilidade de salário, salvo acordo ou convenção coletiva. Os demais estão corretos, a teor do que 
dispõem os §§ 2º e 3º do artigo 114 da Constituição. 
 
 

Considerações finais: a prova estava bastante extensa e cansativa, estratégia muito utilizada pelas Bancas 
para eliminar candidatos que ainda não alcançaram rapidez na leitura. 
Para solucionar esse problema, sugiro que o candidato faça mais provas (completas) de forma regular – no 
mínimo, uma por mês. 
O nível das questões não estava baixo, de modo que é normal mesmo o aluno bem preparado errar algumas 
delas na minha disciplina. 
Por fim, lembro que no Mega Gran Dicas presencial frisei um pedido especial, no sentido de que fossem lidos 
os artigos 22 e 114 da Constituição antes da prova. 
Vejo que não foi em vão, porque os referidos dispositivos foram cobrados nas questões 33 e 38. 
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