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1. Questões sem Comentários 

 

Questão 01 

(Banca Bruno Oliveira - 2016) Sobre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, João, 

ao estudar, aprendeu que o Regimento Interno estabelece: 

 

a) o funcionamento do referido Tribunal, apenas. 

b) a composição do referido Tribunal, apenas. 

c) a competência do referido Tribunal, apenas. 

d) o funcionamento e a organização do referido Tribunal, apenas. 

e) a organização, a composição, a competência e o funcionamento do referido Tribunal. 

 

Questão 02 

(Banca Bruno Oliveira - 2016) O Tribunal delibera por maioria de votos, com a presença 

mínima de cinco dos seus membros, além do presidente, em sessão pública, salvo no 

caso de processo que tramite em segredo de justiça. 

 

Certo Errado 

 

Questão 3 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais, no exercício de suas 

funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e poderão ser movidos 

por 2/3 dos votos dos membros do Tribunal.  

mailto:regimentotrepe@gmail.com
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Certo Errado 

 

 

Questão 4 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Referente à Composição do Tribunal Regional Eleitoral de 

São Paulo, assinale a alternativa correta. 

a) O TRE/PE é composto por 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de 

Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que 

não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da República, 1 Juiz escolhido 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

b) O TRE/PE é composto por 3 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, 1 Juiz escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de 

Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que 

não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da República, 1 Juiz escolhido 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

c) O TRE/PE é composto por 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de 

Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que 

não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Governador de Estado, 1 Juiz escolhido 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

d) O TRE/PE é composto por 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, através de escrutínio público, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal 

de Justiça dentre os Juízes de Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber 
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jurídico e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo 

Presidente da República, 1 Juiz escolhido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

e)      O TRE/PE é composto por 3 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus 

Desembargadores, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de Direito, 

2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que não 

sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da República. 

 

Questão 5 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) A escolha de 2 Juízes para fazer parte do TRE/PE, indicados 

em listas tríplices pelo Tribunal de Justiça, dentre seis Advogados de notável saber jurídico 

e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da 

República poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que possa ser demitido 

“ad nutum”, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com 

subvenção, privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração 

pública, ou que exerça mandato de caráter público federal, estadual ou municipal.  

 

Certo Errado 

 

Questão 6 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) No tocante ao TRE/PE considere: 

 

I- Os substitutos dos Membros efetivos do Tribunal serão escolhidos pelo mesmo 

processo que os efetivos, em número igual ao de cada categoria. 

II- Os Juízes substitutos terão menos direitos, garantias e prerrogativas do que os 

Juízes titulares. 

mailto:regimentotrepe@gmail.com
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III- O Tribunal possui na sua composição um Juiz escolhido pelo Tribunal Regional 

Federal. 

Está correto o que consta APENAS EM: 

a) I. 

b) I, II e III. 

c) I e III. 

d) III. 

e)       I e II.. 

 

Questão 7 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Não podem fazer parte do Tribunal cônjuges, companheiros 

ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, 

incluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último.  

 

Certo Errado 

 

Questão 8 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Não poderão servir como Juízes no Tribunal o cônjuge, 

companheiro, parente consanguíneo ou afim: 

 

a) até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a inscrição eleitoral e a apuração final da eleição. 

b) até o quarto grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a inscrição eleitoral e a apuração final da eleição. 

mailto:regimentotrepe@gmail.com
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c) até o quarto grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de 

candidatos e a apuração final da eleição. 

d) até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de 

candidatos e a apuração final da eleição. 

e)     até o terceiro grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de 

candidatos e a apuração final da eleição. 

 

Questão 9 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Juca, Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 

foi eleito juiz do TRE-PE. Neste caso, Juca servirá: 

 

a) obrigatoriamente, por cinco anos. 

b) obrigatoriamente, por dois anos e facultativamente por mais um biênio. 

c) facultativamente, por um biênio improrrogável. 

d) facultativamente, por cinco anos. 

e) obrigatoriamente, por um ano e facultativamente por mais um ano. 

 

Questão 10 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Jeová é juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 

escolhido pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de Direito. Considerando que ele é 

membro efetivo do Tribunal, quando terminar seu segundo biênio no TRE/PE: 
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a) poderá voltar a integrar o TRE/PE, apenas em classe diversa e quando transcorrer dois 

anos do término do segundo biênio. 

b) poderá voltar a integrar o TRE/PE, somente na mesma classe, imediatamente após o 

término do segundo biênio. 

c) poderá voltar a integrar o TRE/PE, apenas em classe diversa e quando transcorrer três 

anos do término do segundo biênio. 

d) só poderá voltar a integrar o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, na mesma 

classe ou em classe diversa, quando transcorrer um ano do término do segundo biênio. 

e) só poderá voltar a integrar o TRE/PE, na mesma classe ou em classe diversa, quando 

transcorrer dois anos do término do segundo biênio. 

 

 

Questão 11 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Considere a seguinte situação hipotética: Vicente, Juiz 

efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, atuou no Tribunal por dois biênios 

consecutivos. Segundo o Regimento Interno do TRE-PE, Vicente não poderá voltar a 

integrar o Tribunal, na mesma classe ou em classe diversa, salvo se transcorridos dois anos 

do término do segundo biênio. Referido prazo 

a) jamais poderá ser reduzido. 

b) poderá ser reduzido a pedido de Vicente, desde que haja situação excepcional e de 

caráter pessoal, devidamente justificada. 

c) admitirá redução tanto se houver situação de necessidade do Tribunal, quanto de 

caráter pessoal de Vicente. 

d) poderá ser reduzido, em qualquer hipótese, haja vista tratar-se de competência 

discricionária do Tribunal. 
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e) somente poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros Juízes que preencham 

os requisitos legais. 

 

Questão 12 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O Tribunal Regional do TRE/PE determina que a posse dos 

desembargadores eleitorais dar-se-á dentro de trinta dias, contados da vacância do 

cargo, no caso dos magistrados ou da publicação oficial da nomeação, na hipótese dos 

juristas.  

 

Certo Errado 

 

Questão 13 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais prestarão o compromisso 

constitucional e assinarão o termo de posse, que será lido pelo Diretor Geral. Sendo, em 

sessão solene do Tribunal, facultada a posse dos membros efetivos perante o presidente 

e perante a presidência, os membros substitutos.  

 

Certo Errado 

 

Questão 13 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais prestarão o compromisso 

constitucional e assinarão o termo de posse, que será lido pelo Diretor Geral. Sendo, em 

sessão solene do Tribunal, facultada a posse dos membros efetivos perante o presidente 

e perante a presidência, os membros substitutos.  
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Certo Errado 

 

Questão 14 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) É vedado o afastamento de desembargadores eleitorais, 

titulares ou substitutos, no mesmo período, para gozo de férias individuais, em número 

que comprometa o quórum para julgamento.  

 

Certo Errado 

 

Questão 15 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) De acordo com a vacância, afastamentos e substituições 

previstas no TRE/PE, marque a alternativa incorreta: 

a) Em caso de vacância, o substituto permanecerá em exercício até a posse do novo 

membro efetivo. 

b) Os desembargadores eleitorais comunicarão, por escrito, ao presidente do 

Tribunal, até o dia 20 (vinte) do mês anterior, os períodos de férias na Justiça de origem 

e outros afastamentos programados, ou imediatamente, quando o afastamento for 

imprevisto. 

c) As férias dos desembargadores eleitorais poderão ser interrompidas, havendo 

necessidade, devendo o período remanescente ser gozado oportunamente. 

d) A licença para tratamento de saúde dos desembargadores eleitorais, afastados do 

cargo ou função pública que exerçam, dependerá de exame ou inspeção de saúde. 

Os desembargadores eleitorais afastados por motivo de férias ou licença de suas funções 

na justiça de origem ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral, pelo tempo 
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correspondente, exceto quando os períodos de férias coincidirem com a realização e 

apuração de eleição ou encerramento de alistamento. 

 

Questão 16 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais comunicarão, por escrito ou 

verbalmente, ao presidente do Tribunal, até o dia 30 (trinta) do mês anterior, os períodos 

de férias na Justiça de origem e outros afastamentos programados, ou imediatamente, 

quando o afastamento for imprevisto. 

 

Certo Errado 

 

Questão 17 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Júlio, Desembargador do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, fará parte da composição do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 

De acordo com o Regimento do TRE-PE, o prazo para a posse, contados da publicação 

oficial da nomeação, será de 

a) trinta dias, improrrogáveis. 

b) trinta dias prorrogáveis excepcionalmente pelo TRE-PE por, no máximo, sessenta dias. 

c) quarenta e cinco dias, improrrogáveis. 

d) quarenta e cinco dias prorrogáveis excepcionalmente pelo TRE-PE por igual período. 

e) sessenta dias prorrogáveis excepcionalmente pelo TRE-PE por, no máximo, noventa 

dias. 
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Questão 18 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Henrique é Juiz do TRE-PE pertencente à classe dos 

magistrados e Caio é Juiz do TRE-SPE pertencente à classe dos advogados. Ambos estão 

encerrando seus biênios e, por tal razão, deixarão os respectivos cargos no referido 

Tribunal. O Presidente do TRE-PE deverá comunicar aos Tribunais competentes sobre a 

situação de Henrique e de Caio, para a escolha dos novos integrantes, respectivamente, 

até 

a) quarenta e cinco dias e quarenta dias antes do término do biênio. 

b) dez e quarenta e cinco dias antes do término do biênio. 

c) dez e sessenta dias antes do término do biênio. 

d) vinte e trinta dias antes do término do biênio. 

e) quarenta e cinco dias e noventa dias antes do término do biênio. 

 

Questão 19 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Júlio, Desembargador do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, com 68 anos de idade, é membro do Tribunal Regional Eleitoral de 

Pernambuco. Em abril de 2016, Júlio se aposentará na Justiça Comum. Sendo assim, Júlio  

a) perderá a jurisdição eleitoral apenas se formular requerimento expresso nesse sentido. 

b) permanecerá com a jurisdição eleitoral até o término do ano de 2016. 

c) perderá automaticamente a jurisdição eleitoral. 

d) permanecerá com a jurisdição eleitoral até completar 70 anos. 

e) permanecerá com a jurisdição eleitoral até o término de seu biênio (e de eventual 

prorrogação). 
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Questão 20 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) De acordo com os preceitos determinados pelo Regimento 

Interno do TRE/PE, marque a alternativa errada. 

a) O desembargador eleitoral licenciado não poderá exercer qualquer das suas 

funções jurisdicionais ou administrativas. 

b) Salvo contra-indicação médica, o desembargador eleitoral licenciado poderá 

reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo, 

bem assim proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos 

para julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor. 

c) Quando o exigir o serviço eleitoral, os membros do Tribunal poderão ser afastados 

do exercício dos cargos nos respectivos tribunais de origem, com prejuízo dos seus 

vencimentos. 

d) O afastamento, em todos os casos, será por prazo determinado ou enquanto 

subsistirem os motivos que o justificarem, e mediante solicitação fundamentada do 

presidente do Tribunal e aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. 

e) O presidente permanecerá em exercício durante os períodos de recesso, podendo 

gozar suas férias isoladamente. Em caso de afastamento, permanecerá em exercício o 

vice-presidente e, na sua impossibilidade, será convocado o suplente do presidente. 

 

Questão 21 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O corregedor, caso o exija o serviço eleitoral, permanecerá 

em exercício durante o recesso, e gozará suas férias em período extraordinário. 

 

Certo  Errado 
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Questão 22 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Maria é Presidente do TRE/PE, João é Vice Presidente, Pedro 

é Corregedor Regional Eleitoral, Marta é Secretária Geral do TRE/PE, Joana é Diretora 

Geral e Aline é desembargador eleitoral mais antiga. Nas ausências ou impedimentos 

eventuais ou temporários, Maria, João e Pedro serão substituídas respectivamente por: 

a) Maria é substituída por João; João é substituído por Joana; Pedro é substituído por 

Marta. 

b) Maria é substituída por João; João é substituído por Aline; Pedro é substituído por 

Marta. 

c) Maria é substituída por João; João é substituído por Pedro; Pedro é substituído por 

Aline. 

d) Maria é substituída por Aline; João é substituído por Pedro.; Pedro é substituído 

por Marta. 

Maria é substituída por Aline; João é substituído por Joana; Pedro é substituído por Maria. 

 

Questão 23 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O revisor será substituído, em caso de vaga, impedimento 

ou licença por mais de vinte dias, pelo desembargador que se lhe seguir em ordem 

decrescente de antiguidade. 

 

Certo Errado 

 

 

Questão 24 
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(Banca Bruno Oliveira – 2016) O Presidente do TRE/PE será escolhido dentre os seguintes: 

a) um dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para servir por 4 anos, contados 

da posse. 

b) um dos Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de Direito. 

c) Um dos dois Juízes, indicados em listas tríplices pelo Tribunal de Justiça, dentre seis 

Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis 

por lei, nomeados pelo Presidente da República. 

d) um dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para servir por 2 anos, contados 

da posse, por votação pública. 

e) um dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para servir por 2 anos, contados 

da posse, por votação secreta. 

 

Questão 25 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O Corregedor Regional Eleitoral do TRE/PE será o Vice 

Presidente do Tribunal. 

 

Certo Errado 

 

2. Questões com Comentários 

 

Questão 01 

(Banca Bruno Oliveira - 2016) Sobre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, João, 

ao estudar, aprendeu que o Regimento Interno estabelece: 
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a) o funcionamento do referido Tribunal, apenas. 

b) a composição do referido Tribunal, apenas. 

c) a competência do referido Tribunal, apenas. 

d) o funcionamento e a organização do referido Tribunal, apenas. 

e) a organização, a composição, a competência e o funcionamento do referido Tribunal. 

 

Gabarito: Letra E 

Comentário: Conforme art. 1º do Regimento Interno:  

Este regimento estabelece a organização, a composição, a competência e o 

funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e regula os 

procedimentos administrativos e jurisdicionais que lhe são atribuídos pela Constituição 

da República Federativa do Brasil e pela legislação eleitoral, exercendo, pelo seu 

Tribunal Pleno, a direção e a disciplina dos órgãos e serviços que lhe são subordinados. 

 

Questão 02 

(Banca Bruno Oliveira - 2016) O Tribunal delibera por maioria de votos, com a presença 

mínima de cinco dos seus membros, além do presidente, em sessão pública, salvo no 

caso de processo que tramite em segredo de justiça. 

 

Certo Errado 

 

Gabarito: Errado 
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Comentário: É assegurada a presença mínima de 4 (quatro) dos seus membros, além do 

Presidente do TRE/PE.  Ressalte-se que este Tribunal é composto por 7 membros.  

Art. 3º. O Tribunal delibera por maioria de votos, com a presença mínima de quatro 

dos seus membros, além do presidente, em sessão pública, salvo no caso de processo 

que tramite em segredo de justiça. 

 

Questão 3 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais, no exercício de suas 

funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e poderão ser movidos 

por 2/3 dos votos dos membros do Tribunal.  

 

Certo Errado 

 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: Os Desembargadores eleitorais serão inamovíveis.  

Art. 4º. Os desembargadores eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for 

aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. 

.  

Questão 4 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Referente à Composição do Tribunal Regional Eleitoral de 

São Paulo, assinale a alternativa correta. 

a) O TRE/PE é composto por 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de 

Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que 
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não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da República, 1 Juiz escolhido 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

b) O TRE/PE é composto por 3 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, 1 Juiz escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de 

Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que 

não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da República, 1 Juiz escolhido 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

c) O TRE/PE é composto por 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de 

Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que 

não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Governador de Estado, 1 Juiz escolhido 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

d) O TRE/PE é composto por 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

seus Desembargadores, através de escrutínio público, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal 

de Justiça dentre os Juízes de Direito, 2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber 

jurídico e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo 

Presidente da República, 1 Juiz escolhido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

e)      O TRE/PE é composto por 3 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus 

Desembargadores, 2 Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de Direito, 

2 Juízes dentre seis Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que não 

sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da República. 

 

Gabarito: Letra “A” 

Comentário: Trata-se da redação literal do Art. 6º do Regimento Interno do TRE/PE.  

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, com sede na capital e jurisdição em todo 

o território estadual, é composto: I – mediante eleição, pelo voto secreto: a) de dois 
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desembargadores do Tribunal de Justiça; b) de dois juízes de direito, da entrância mais 

elevada, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; II – de um desembargador do Tribunal 

Regional Federal da 5.ª Região, por este escolhido; III – de dois advogados, escolhidos 

dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados, em listas 

tríplices, pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo presidente da república. 

Segue quadro-resumo para fixar o aprendizado: 

 

 
 

 

Questão 5 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) A escolha de 2 Juízes para fazer parte do TRE/PE, indicados 

em listas tríplices pelo Tribunal de Justiça, dentre seis Advogados de notável saber jurídico 

e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da 

República poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que possa ser demitido 

“ad nutum”, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com 

subvenção, privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração 

pública, ou que exerça mandato de caráter público federal, estadual ou municipal.  

 

Voto Secreto

2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus 
Desembargadores;

2 Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes 
de Direito.

+

1 desembargador do Tribunal Regional Federal da 5.ª 
Região, por este escolhido

+

2 advogados indicados, em listas tríplices, pelo Tribunal 
de Justiça e nomeados pelo Presidente da República.
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Certo Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: O § 1º do Art. 6, do Regimento Interno do TRE/PE determina que: a indicação 

não poderá recair em advogado que ocupe cargo público do qual possa ser exonerado 

ad nutum, de diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, 

privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou que 

exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. 

Questão 6 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) No tocante ao TRE/PE considere: 

 

I- Os substitutos dos Membros efetivos do Tribunal serão escolhidos pelo mesmo 

processo que os efetivos, em número igual ao de cada categoria. 

II- Os Juízes substitutos terão menos direitos, garantias e prerrogativas do que os 

Juízes titulares. 

III- O Tribunal possui na sua composição um Juiz escolhido pelo Tribunal Regional 

Federal. 

Está correto o que consta APENAS EM: 

a) I. 

b) I, II e III. 

c) I e III. 

d) III. 

e)       I e II.. 
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Gabarito: Letra “C” 

Comentário: O erro da alternativa II está em afirmar que os substitutos possuem menos 

direitos que os titulares. Conforme o Art.6, § 2º, do Regimento Interno do TRE/PE:  

Os substitutos dos desembargadores eleitorais efetivos serão escolhidos pelo mesmo 

processo, em número igual para cada categoria, e terão os mesmos direitos, garantias, 

prerrogativas, deveres e impedimentos dos titulares. 

 

Questão 7 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Não podem fazer parte do Tribunal cônjuges, companheiros 

ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, 

incluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último.  

 

Certo Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: Continua sendo impedido de atuar no Tribunal aquele que estiver no 

exercício de substituição ou tiver sido nomeado por último. É o que versa o art. 6, § 3º, 

do Regimento Interno do TRE/PE: 

Não poderão ter assento ativamente no Tribunal, concomitantemente, cônjuges e 

parentes, consanguíneos ou afins, nas linhas reta e colateral até quarto grau, tornando-

se impedido, neste caso, aquele que estiver no exercício de substituição ou tiver sido 

nomeado por último. 

 

Questão 8 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Não poderão servir como Juízes no Tribunal o cônjuge, 

companheiro, parente consanguíneo ou afim: 
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a) até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a inscrição eleitoral e a apuração final da eleição. 

b) até o quarto grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a inscrição eleitoral e a apuração final da eleição. 

c) até o quarto grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de 

candidatos e a apuração final da eleição. 

d) até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de 

candidatos e a apuração final da eleição. 

e)     até o terceiro grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, no período 

compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de 

candidatos e a apuração final da eleição. 

 

Gabarito: Letra “D” 

Comentário: É o que se verifica no Art. 6, § 4º, do Regimento Interno do TRE/PE: Não 

poderá servir como desembargador eleitoral, desde a escolha em convenção partidária 

até a apuração final da eleição, o cônjuge, o companheiro ou o parente, consanguíneo 

ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo, estadual ou federal, registrado 

na circunscrição. 
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Questão 9 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Juca, Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 

foi eleito juiz do TRE-PE. Neste caso, Juca servirá: 

 

a) obrigatoriamente, por cinco anos. 

b) obrigatoriamente, por dois anos e facultativamente por mais um biênio. 

c) facultativamente, por um biênio improrrogável. 

d) facultativamente, por cinco anos. 

e) obrigatoriamente, por um ano e facultativamente por mais um ano. 

 

Gabarito: Letra “B” 

Comentário: O Art. 7º do Regimento Interno de PE é claro ao estabelecer que:  

“Os desembargadores eleitorais, efetivos ou substitutos, salvo motivo justificado, 

servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos”. 

Portanto, Juca poderá ser obrigatoriamente, por dois anos e facultativamente por mais 

um biênio. 

Impedimento do Tribunal

• 4º grau

Impedimento do Juiz

• 2º grau
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Questão 10 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Jeová é juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 

escolhido pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de Direito. Considerando que ele é 

membro efetivo do Tribunal, quando terminar seu segundo biênio no TRE/PE: 

a) poderá voltar a integrar o TRE/PE, apenas em classe diversa e quando transcorrer dois 

anos do término do segundo biênio. 

b) poderá voltar a integrar o TRE/PE, somente na mesma classe, imediatamente após o 

término do segundo biênio. 

c) poderá voltar a integrar o TRE/PE, apenas em classe diversa e quando transcorrer três 

anos do término do segundo biênio. 

d) só poderá voltar a integrar o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, na mesma 

classe ou em classe diversa, quando transcorrer um ano do término do segundo biênio. 

e) só poderá voltar a integrar o TRE/PE, na mesma classe ou em classe diversa, quando 

transcorrer dois anos do término do segundo biênio. 

 

Gabarito: Letra “E” 

Comentário: Jeová somente poderá a integrar o TRE/PE depois de transcorridos 2 anos 

do término do segundo biênio, tanto na mesma classe ou em classe diversa. Conforme 

Art. 7, § 2º, do Regimento Interno do TRE/PE: Nenhum desembargador eleitoral efetivo 

poderá voltar a integrar o Tribunal, na mesma classe ou em diversa, após servir por dois 

biênios consecutivos, salvo se transcorridos dois anos do término do segundo biênio.  

Ressalte-se, no entanto, que o intervalo de dois anos somente poderá ser reduzido em 

caso de inexistência de outros membros que preencham os requisitos legais. 
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Questão 11 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Considere a seguinte situação hipotética: Vicente, Juiz 

efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, atuou no Tribunal por dois biênios 

consecutivos. Segundo o Regimento Interno do TRE-PE, Vicente não poderá voltar a 

integrar o Tribunal, na mesma classe ou em classe diversa, salvo se transcorridos dois anos 

do término do segundo biênio. Referido prazo 

a) jamais poderá ser reduzido. 

b) poderá ser reduzido a pedido de Vicente, desde que haja situação excepcional e de 

caráter pessoal, devidamente justificada. 

c) admitirá redução tanto se houver situação de necessidade do Tribunal, quanto de 

caráter pessoal de Vicente. 

d) poderá ser reduzido, em qualquer hipótese, haja vista tratar-se de competência 

discricionária do Tribunal. 

e) somente poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros Juízes que preencham 

os requisitos legais. 

 

Gabarito: Letra “E” 

Comentário: É o que vimos na questão anterior. Assim, o intervalo de dois anos somente 

poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros membros que preencham os 

requisitos legais. 

 

Questão 12 
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(Banca Bruno Oliveira – 2016) O Tribunal Regional do TRE/PE determina que a posse dos 

desembargadores eleitorais dar-se-á dentro de trinta dias, contados da vacância do 

cargo, no caso dos magistrados ou da publicação oficial da nomeação, na hipótese dos 

juristas.  

 

Certo Errado 

 

Gabarito: Certo 

Comentário: A posse ocorrerá em 30 dias contados da vacância do cargo (Magistrados) 

e da publicação da nomeação (Juristas).  

Art. 8º. A posse dos desembargadores eleitorais dar-se-á dentro de trinta dias, contados 

da: I – vacância do cargo, no caso dos magistrados; II - publicação oficial da nomeação, 

na hipótese dos juristas. 

Fiquem atentos que a Banca pode inverter esses conceitos!!!  

Ademais, esse prazo de 30 dias poderá ser prorrogado, pelo Tribunal, por até 60 (sessenta 

dias), mediante requerimento motivado do interessado. 

Questão 13 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais prestarão o compromisso 

constitucional e assinarão o termo de posse, que será lido pelo Diretor Geral. Sendo, em 

sessão solene do Tribunal, facultada a posse dos membros efetivos perante o presidente 

e perante a presidência, os membros substitutos.  

 

Certo Errado 
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Gabarito: Certo 

Comentário: É o que versa o Art. 8, § 2º, do Regimento Interno do TRE/PE: 

Os desembargadores eleitorais prestarão o compromisso constitucional e assinarão o 

termo de posse, que será lido pelo Diretor Geral: I - em sessão solene do Tribunal, os 

membros efetivos, facultada a posse perante o presidente, em seu gabinete; II - perante 

a presidência, os membros substitutos. 

 

Questão 13 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais prestarão o compromisso 

constitucional e assinarão o termo de posse, que será lido pelo Diretor Geral. Sendo, em 

sessão solene do Tribunal, facultada a posse dos membros efetivos perante o presidente 

e perante a presidência, os membros substitutos.  

 

Certo Errado 

 

Gabarito: Certo 

Comentário: É o que versa o Art. 8, § 2º, do Regimento Interno do TRE/PE: 

Os desembargadores eleitorais prestarão o compromisso constitucional e assinarão o 

termo de posse, que será lido pelo Diretor Geral: I - em sessão solene do Tribunal, os 

membros efetivos, facultada a posse perante o presidente, em seu gabinete; II - perante 

a presidência, os membros substitutos. 

 

Questão 14 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) É vedado o afastamento de desembargadores eleitorais, 

titulares ou substitutos, no mesmo período, para gozo de férias individuais, em número 

que comprometa o quórum para julgamento.  
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Certo Errado 

 

Gabarito: Certo 

Comentário: É o que estatui o Art. 10, § 3º, do Regimento Interno do TRE/PE: 

É vedado o afastamento de desembargadores eleitorais, titulares ou substitutos, no 

mesmo período, para gozo de férias individuais, em número que comprometa o 

quórum para julgamento. 

 

Questão 15 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) De acordo com a vacância, afastamentos e substituições 

previstas no TRE/PE, marque a alternativa incorreta: 

a) Em caso de vacância, o substituto permanecerá em exercício até a posse do novo 

membro efetivo. 

b) Os desembargadores eleitorais comunicarão, por escrito, ao presidente do 

Tribunal, até o dia 20 (vinte) do mês anterior, os períodos de férias na Justiça de origem 

e outros afastamentos programados, ou imediatamente, quando o afastamento for 

imprevisto. 

c) As férias dos desembargadores eleitorais poderão ser interrompidas, havendo 

necessidade, devendo o período remanescente ser gozado oportunamente. 

d) A licença para tratamento de saúde dos desembargadores eleitorais, afastados do 

cargo ou função pública que exerçam, dependerá de exame ou inspeção de saúde. 

Os desembargadores eleitorais afastados por motivo de férias ou licença de suas funções 

na justiça de origem ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral, pelo tempo 
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correspondente, exceto quando os períodos de férias coincidirem com a realização e 

apuração de eleição ou encerramento de alistamento. 

 

Gabarito: Letra “C” 

Comentário: Muito pelo contrário, a licença para tratamento de saúde INDEPENDERÁ de 

exame ou inspeção de saúde. Conforme Art. 10, § 6º:  

A licença para tratamento de saúde dos desembargadores eleitorais, afastados do 

cargo ou função pública que exerçam, independerá de exame ou inspeção de saúde. 

 

Questão 16 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Os desembargadores eleitorais comunicarão, por escrito ou 

verbalmente, ao presidente do Tribunal, até o dia 30 (trinta) do mês anterior, os períodos 

de férias na Justiça de origem e outros afastamentos programados, ou imediatamente, 

quando o afastamento for imprevisto. 

 

Certo Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: A comunicação deverá ser feita por escrito e até dia 20 do mês anterior. Art. 

10, § 4º, do Regimento Interno do TRE/PE:  

Os desembargadores eleitorais comunicarão, por escrito, ao presidente do Tribunal, até 

o dia 20 (vinte) do mês anterior, os períodos de férias na Justiça de origem e outros 

afastamentos programados, ou imediatamente, quando o afastamento for imprevisto. 
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Questão 17 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Júlio, Desembargador do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, fará parte da composição do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 

De acordo com o Regimento do TRE-PE, o prazo para a posse, contados da publicação 

oficial da nomeação, será de 

a) trinta dias, improrrogáveis. 

b) trinta dias prorrogáveis excepcionalmente pelo TRE-PE por, no máximo, sessenta dias. 

c) quarenta e cinco dias, improrrogáveis. 

d) quarenta e cinco dias prorrogáveis excepcionalmente pelo TRE-PE por igual período. 

e) sessenta dias prorrogáveis excepcionalmente pelo TRE-PE por, no máximo, noventa 

dias. 

 

Gabarito: Letra “B” 

Comentário: A posse dos desembargadores eleitorais dar-se-á dentro de trinta dias. No 

entanto, esse prazo poderá ser prorrogado, pelo Tribunal, por até sessenta dias, mediante 

requerimento motivado do interessado. 

 

Questão 18 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Henrique é Juiz do TRE-PE pertencente à classe dos 

magistrados e Caio é Juiz do TRE-SPE pertencente à classe dos advogados. Ambos estão 

encerrando seus biênios e, por tal razão, deixarão os respectivos cargos no referido 

Tribunal. O Presidente do TRE-PE deverá comunicar aos Tribunais competentes sobre a 

situação de Henrique e de Caio, para a escolha dos novos integrantes, respectivamente, 

até 
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a) quarenta e cinco dias e quarenta dias antes do término do biênio. 

b) dez e quarenta e cinco dias antes do término do biênio. 

c) dez e sessenta dias antes do término do biênio. 

d) vinte e trinta dias antes do término do biênio. 

e) quarenta e cinco dias e noventa dias antes do término do biênio. 

 

Gabarito: Letra “E” 

Comentário: O presidente do Tribunal, quarenta e cinco dias antes do término do biênio, 

no caso de magistrado, ou noventa dias antes, na hipótese de advogado, comunicará o 

fato aos presidentes dos Tribunais de Justiça e Regional Federal da 5.ª Região, para 

escolha e indicação dos novos membros, esclarecendo-lhes se trata do primeiro ou do 

segundo biênio do substituído. 

 

Questão 19 

Magistrado 
45 dias

Advogado

90 dias
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(Banca Bruno Oliveira – 2016) Júlio, Desembargador do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, com 68 anos de idade, é membro do Tribunal Regional Eleitoral de 

Pernambuco. Em abril de 2016, Júlio se aposentará na Justiça Comum. Sendo assim, Júlio  

a) perderá a jurisdição eleitoral apenas se formular requerimento expresso nesse sentido. 

b) permanecerá com a jurisdição eleitoral até o término do ano de 2016. 

c) perderá automaticamente a jurisdição eleitoral. 

d) permanecerá com a jurisdição eleitoral até completar 70 anos. 

e) permanecerá com a jurisdição eleitoral até o término de seu biênio (e de eventual 

prorrogação). 

 

Gabarito: Letra “C” 

Comentário: Trata-se da redação do Art. 12, do Regimento Interno do TRE/PE: 

Os membros do Tribunal gozarão de licença, nos casos previstos em lei e na forma por 

ela regulada, e ainda: I – automaticamente, e pelo mesmo prazo, em consequência de 

afastamento que tenham obtido na Justiça de origem; II – concedida pelo Tribunal, 

quando se tratar de membros da classe de juristas ou de magistrados afastados da 

Justiça de origem para servir exclusivamente à Justiça Eleitoral. 

 

Questão 20 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) De acordo com os preceitos determinados pelo Regimento 

Interno do TRE/PE, marque a alternativa errada. 

a) O desembargador eleitoral licenciado não poderá exercer qualquer das suas 

funções jurisdicionais ou administrativas. 

b) Salvo contra-indicação médica, o desembargador eleitoral licenciado poderá 

reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo, 
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bem assim proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos 

para julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor. 

c) Quando o exigir o serviço eleitoral, os membros do Tribunal poderão ser afastados 

do exercício dos cargos nos respectivos tribunais de origem, com prejuízo dos seus 

vencimentos. 

d) O afastamento, em todos os casos, será por prazo determinado ou enquanto 

subsistirem os motivos que o justificarem, e mediante solicitação fundamentada do 

presidente do Tribunal e aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. 

e) O presidente permanecerá em exercício durante os períodos de recesso, podendo 

gozar suas férias isoladamente. Em caso de afastamento, permanecerá em exercício o 

vice-presidente e, na sua impossibilidade, será convocado o suplente do presidente. 

 

Gabarito: Letra “C” 

Comentário: No caso em tela, não haverá prejuízo no recebimento dos seus vencimentos. 

É o que determina o Art. 14 do Regimento Interno do TRE/PE:  

Quando o exigir o serviço eleitoral, os membros do Tribunal poderão ser afastados do 

exercício dos cargos nos respectivos tribunais de origem, sem prejuízo dos seus 

vencimentos. 

 

Questão 21 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O corregedor, caso o exija o serviço eleitoral, permanecerá 

em exercício durante o recesso, e gozará suas férias em período extraordinário. 

 

Certo  Errado 
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Gabarito: Certo 

Comentário: É a redação literal do Art. 16 do Regimento Interno do TRE/PE. 

 

Questão 22 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) Maria é Presidente do TRE/PE, João é Vice Presidente, Pedro 

é Corregedor Regional Eleitoral, Marta é Secretária Geral do TRE/PE, Joana é Diretora 

Geral e Aline é desembargador eleitoral mais antiga. Nas ausências ou impedimentos 

eventuais ou temporários, Maria, João e Pedro serão substituídas respectivamente por: 

a) Maria é substituída por João; João é substituído por Joana; Pedro é substituído por 

Marta. 

b) Maria é substituída por João; João é substituído por Aline; Pedro é substituído por 

Marta. 

c) Maria é substituída por João; João é substituído por Pedro; Pedro é substituído por 

Aline. 

d) Maria é substituída por Aline; João é substituído por Pedro.; Pedro é substituído 

por Marta. 

Maria é substituída por Aline; João é substituído por Joana; Pedro é substituído por Maria. 

 

Gabarito: Letra “C” 

Comentário: O presidente será substituído pelo vice-presidente, o vice-presidente pelo 

corregedor regional, e este, pelo desembargador eleitoral mais antigo, sem prejuízo da 

relatoria dos processos que, em razão da condição de membros, lhes forem distribuídos, 

conforme art. 18, I, do Regimento Interno do TRE/PE. 
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Questão 23 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O revisor será substituído, em caso de vaga, impedimento 

ou licença por mais de vinte dias, pelo desembargador que se lhe seguir em ordem 

decrescente de antiguidade. 

 

Certo Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: O revisor será substituído no caso de licença por mais de 30 (trinta) dias.  

Art. 20. O revisor será substituído, em caso de vaga, impedimento ou licença por mais 

de trinta dias, pelo desembargador que se lhe seguir em ordem decrescente de 

antiguidade. 

 

Questão 24 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O Presidente do TRE/PE será escolhido dentre os seguintes: 

a) um dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para servir por 4 anos, contados 

da posse. 

b) um dos Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os Juízes de Direito. 

c) Um dos dois Juízes, indicados em listas tríplices pelo Tribunal de Justiça, dentre seis 

Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis 

por lei, nomeados pelo Presidente da República. 

d) um dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para servir por 2 anos, contados 

da posse, por votação pública. 
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e) um dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para servir por 2 anos, contados 

da posse, por votação secreta. 

 

Gabarito: Letra “E” 

Comentário: O Tribunal Regional Eleitoral elegerá, para seu presidente, um dos 

desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a vice-presidência. 

 

Questão 25 

(Banca Bruno Oliveira – 2016) O Corregedor Regional Eleitoral do TRE/PE será o Vice 

Presidente do Tribunal. 

 

Certo Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: Conforme o Art. 21, do Regimento Interno do TRE/PE: 

O Tribunal Regional Eleitoral elegerá, para seu presidente, um dos desembargadores 

do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a vice-presidência, e, para corregedor regional 

eleitoral, um dos seus membros da classe dos magistrados. 
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3. Gabarito 

 

Questão 1 Letra E 

Questão 2 Errado 

Questão 3 Errado 

Questão 4 Letra A 

Questão 5 Errado 

Questão 6 Letra C 

Questão 7 Errado 

Questão 8 Letra D 

Questão 9 Letra B 

Questão 10 Letra E 

Questão 11 Letra E 

• Presidente 
do TRE/PE

Desembargador

• Vice 
Presidente 
do TRE/PE

Outro 
Desembargador

• Corregedor

Um dos 
Magistrados
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Questão 12 Certo 

Questão 13 Certo 

Questão 14 Certo 

Questão 15 Certo 

Questão 16 Errado 

Questão 17 Letra B 

Questão 18 Letra E 

Questão 19 Letra C 

Questão 20 Letra C 

Questão 21 Certo 

Questão 22 Letra C 

Questão 23 Errado 

Questão 24 Letra E 

Questão 25 Errado 

  

4. Finalização da Aula 

Finalizamos a nossa primeira aula de questões do Regimento Interno do Tribunal 

Regional Eleitoral de Pernambuco e, conforme podem observar, foram 25 questões 

extraídas dos artigos 1º ao artigo 21. Isso mesmo! Dessa feita, nosso curso será bem 

detalhado, para que você não caia em nenhum peguinha da Banca. 

Bons estudos e, qualquer dúvida: 

Prof. Bruno Oliveira 
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WhatsApp: (34) 9 9216 1829 

E-mail: regimentotrepe@gmail.com 

 Página: www.facebook.com/concursoseleitorais 
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