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Material para PERISCOPE – Composição e Competência dos Órgãos da Justiça Eleitoral

Questão 1
O Tribunal Regional Eleitoral de um Estado da Federação foi assim constituído: dois Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado e dois Juízes de Direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, mediante eleição e
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pelo voto secreto; um Juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado; e três advogados de
notável saber jurídico e idoneidade moral. A composição desse tribunal está em desacordo com as normas
legais pertinentes porque:
a) do referido Tribunal não faz parte nenhum Juiz Federal.
b) os Desembargadores do Tribunal de Justiça são em número de três.
c) apenas um Juiz de Direito pode ter assento no referido Tribunal.
d) são apenas dois os advogados que integram a Corte.
e) faz parte obrigatória da composição do Tribunal um membro do Ministério Público Eleitoral.

Questão 2
O Tribunal Superior Eleitoral foi assim constituído: três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, escolhidos mediante eleição e pelo voto secreto; dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal
de Justiça, escolhidos mediante eleição e pelo voto secreto; dois juízes dentre seis advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo Presidente da
República. Essa composição está
a) incorreta, porque são dois os Ministros do Supremo Tribunal Federal que podem integrar o Tribunal.
b) incorreta, porque apenas um juiz oriundo da classe dos advogados pode integrar o Tribunal.
c) correta, porque atende às normas legais pertinentes constantes da Constituição Federal brasileira.
d) incorreta, porque os juízes oriundos da classe dos advogados não dependem de nomeação e são eleitos
pelo Supremo Tribunal Federal.
e) incorreta, porque dois juízes oriundos do Ministério Público Eleitoral devem integrar o Tribunal.

Questão 3
Tício foi credenciado delegado pelo órgão de direção nacional do partido Alpha perante o Tribunal Superior
Eleitoral. Em decorrência de tal credenciamento, Tício poderá representar o partido perante:
a) os Juízes Eleitorais, apenas.
b) o Tribunal Superior Eleitoral, apenas.
c) os Tribunais Regionais Eleitorais, apenas.
d) quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais.
e) os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais, apenas.

Questão 4
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A respeito dos Órgãos da Justiça Eleitoral, considere:

I. O registro do diretório estadual de partido compete ao Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista o caráter
nacional dos partidos políticos.
II. Os Tribunais Regionais Eleitorais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da
maioria de seus membros.
III. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral aprovar a divisão dos Estados em Zonas Eleitorais ou a criação de
novas Zonas.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) II.
b) I e II.
c) I e III.
d) I.
e) II e III

Questão 5
A respeito das Juntas Eleitorais, é correto afirmar:
a) Quem preside a Junta Eleitoral é o membro mais idoso.
b) Os funcionários públicos federais não podem ser nomeados membros da Juntas Eleitorais.
c) Os membros das Juntas Eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do
Tribunal Regional Eleitoral.
d) Compete às Juntas Eleitorais processar os pedidos de registro de candidaturas.
e) Os partidos não podem impugnar os nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais.

Questão 6
Um dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral de um dos Estados da Federação cometeu crime comum. O
processo e o julgamento desse delito compete originariamente ao:
a) Supremo Tribunal Federal.
b) Tribunal Regional Eleitoral a que pertence.
c) Tribunal Regional Eleitoral mais próximo.
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d) Tribunal Superior Eleitoral.
e) Superior Tribunal de Justiça.
Questão 7
A respeito dos Órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar que os:
a) Ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser eleitos para integrar qualquer Tribunal Regional
Eleitoral.
b) Ministros do Superior Tribunal de Justiça devem ser escolhidos para integrar o Tribunal Superior Eleitoral.
c) Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral só devem ser indicados para integrar os Tribunais
Regionais Eleitorais.
d) Juízes do Tribunal Regional Federal devem ser escolhidos para integrar o Tribunal Superior Eleitoral.
e) Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados devem ser eleitos para integrar o Tribunal Superior
Eleitoral.

Questão 8
Em um processo em tramitação no Tribunal Regional Eleitoral, foi arguida a suspeição de um de seus
membros. O processo e o julgamento da suspeição competem ao:
a) Corregedor-Geral Eleitoral.
b) Tribunal Superior Eleitoral.
c) próprio Tribunal Regional Eleitoral.
d) Tribunal especialmente constituído para esse fim.
e) Supremo Tribunal Federal.

Questão 9
O ato de designar, até sessenta dias antes das eleições, os locais das Seções, constituir as Juntas Eleitorais e
designar a sua sede e jurisdição competem:

a) aos Juízes Eleitorais.
b) aos Juízes Eleitorais, aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos Tribunais Regionais Eleitorais,
respectivamente.
c) aos Tribunais Regionais Eleitorais.
d) ao Tribunal Superior Eleitoral, aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos Juízes Eleitorais, respectivamente.
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e) ao Tribunal Superior Eleitoral, aos Juízes Eleitorais e aos Tribunais Regionais Eleitorais, respectivamente.

Questão 10
Considere as seguintes afirmativas:

I. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral são eleitos dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os demais membros da Corte.
II. Não podem integrar o Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por
afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido
escolhido por último.
III. Os provimentos emanados da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral vinculam os Corregedores Regionais,
que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento.
IV. Os juízes afastados por motivo de licença de suas funções na Justiça Comum não ficam automaticamente
afastados da Justiça Eleitoral no mesmo período.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) III e IV.
b) I e III.
c) I e II.
d) II e IV.
e) II e III.
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