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Questão 70 – Em respeito à autonomia dos entes da Federação, a Constituição 
Federal autoriza a criação de partido político estadual, desde que seja feito o devido 
registro dos estatutos do partido no tribunal regional eleitoral correspondente no 
prazo legal. 
Gabarito: Errado 
Recurso: incabível 
  

Comentários 
  
Embora a Constituição Federal prescreva que é livre a criação, fusão e incorporação 
de partidos políticos, há uma exigência expressa de que os partidos políticos devam 
ter caráter nacional. Assim, não é possível a instituição de partidos políticos com 
caráter estadual ou municipal. 
  
Questão 71 – É competência privativa da União legislar acerca do direito eleitoral. 
Gabarito: Certo 
Recurso: Incabível 
  

Comentários 
  
Nos termos do art. 22, inc. I, da CF/88, a competência legislativa para tratar sobre 
normas de Direito Eleitoral é privativa da União, razão pela qual o item está correto. 
  
Questão 72 – No regime constitucional brasileiro, os instrumentos da democracia 
participativa incluem o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. 
Gabarito: Certo 
Recurso: Incabível 
  

Comentários 
  
No Brasil, tem-se como princípio fundamental o regime democrático. Com base nessa 
disposição constitucional, o art. 1º, parágrafo único, da CF/88 reconhece que todo 
poder pertence ao povo e esse poder poderá ser exercido de forma direta ou indireta. 
Como instrumentos de exercício direto da soberania popular, tem-se o voto, o 
plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de leis e a ação popular. Esses institutos 
viabilizam a participação direta do povo na formação da vontade política do Estado. 
Logo, o item está correto. 
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Questão 79 - O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, sete membros, 
entre os quais estão dois representantes do Ministério Público Federal. 
Gabarito: E 
Recurso: Incabível 
  

Comentários 
  
O Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 119 da CF/88, compõe-se de, no 
mínimo, sete ministros. Esses são os atuais membros do Tribunal Superior Eleitoral: 
- 3 ministros do STF, eleitos, por escrutínio secreto, pelo STF; 
- 2 ministros do STJ, eleitos, por escrutínio secreto, pelo STJ; 
- 2 juízes nomeados pelo Presidente da República dentre6 advogados indicados pelo 
STF. 
A partir da visualização da atual composição do TSE, vê-se que não há participação de 
membros do Ministério Público Federal na composição dessa Corte Eleitoral. 
  
Questão 80 – O procurador-geral de justiça do Distrito Federal (DF) e dos territórios 
tem a atribuição de atuar como procurador-geral perante o Tribunal Superior Eleitoral 
e pode indicar outros procuradores em exercício no DF para auxiliá-lo. 
Gabarito: E 
Recurso: Cabível 
  

Comentários – Fundamentação do Recurso 
  
O Edital, ao prescrever o conteúdo programático da Disciplina Noções de Direito 
Eleitoral para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, subitem 
14.2.1.3.1.3, não incluiu o tema “Ministério Público Eleitoral”. 
Esse tema é tratado pela Lei Complementar n. 75/93, a qual não foi incluída no objeto 
de cobrança do presente certame. 
Saliente-se para o fato de que a matéria “Ministério Público Eleitoral” ou a “atuação do 
Ministério Público no âmbito da Justiça Eleitoral” não diz respeito à organização da 
Justiça Eleitoral. O Ministério Público exerce a função de defensor do regime 
democrático de fiscal da lei e oficia perante os tribunais eleitorais, mas a eles não 
pertencem. 
Na verdade, o Edital prescreveu a cobrança da matéria referente à organização e 
competências da Justiça Eleitoral. 
Por essa razão, ante a exigência de cobrança de matéria não prevista em Edital, 
pugna-se pela anulação do item 80 da presente prova com base no princípio da 
vinculação da Banca Organizadora ao instrumento editalício. 
  
Questão 81 – De acordo com a Constituição Federal de 1988, os órgãos da justiça 
eleitoral são: o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes 
eleitorais e as juntas eleitorais. 
Gabarito: Certo 
Recurso: Incabível 
 

Comentários 
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O art. 118 da CF/88 prescreve que são órgãos da Justiça Eleitoral: 
- TSE; 
- TRE; 
- Juízes Eleitorais; 
- Juntas Eleitorais. 
Assim, o item enumerou corretamente a composição da Justiça Eleitoral. 
  
Questão 82 – O eleitor que, nos termos da legislação eleitoral, seja obrigado a votar 
e não o faça estará sujeito a multa caso não se justifique perante o juiz eleitoral 
competente até sessenta dias após a realização da eleição. 
Gabarito: Certo 
Recurso: Cabível 
  

Comentários – Fundamentação do Recurso 
  
O eleitor que possua mais de 18 anos de idade, menos de 70 anos, e se for 
alfabetizado, será obrigado a se alistar e votar. Trata-se de uma obrigação legal, de 
um dever cívico. 
O não cumprimento da obrigação de votar por esse eleitor poderá acarretar a 
imposição de uma multa eleitoral, salvo se o eleitor justificar a sua ausência. 
Entretanto, existem dois prazos de justificativa eleitoral: 
a) caso, no dia da votação, o eleitor esteja em território nacional, poderá justificar a 
sua ausência no prazo de até 60 dias, a contar da data da votação; 
c) se o eleitor, no dia do pleito, estiver no exterior, poderá justificar sua ausência no 
prazo de 30 dias, a contar da data de seu retorno ao território nacional, nos termos 
do art. 80, § 1º, da Resolução-TSE n. 21.538/2003. 
O item não traz dados acerca da localização do eleitor na data da eleição, requisito 
indispensável para a determinação do prazo de justificativa eleitoral. 
Por essa razão, a previsão de que o prazo para a justificativa eleitoral é de 60 dias, 
mas sem determinar o local do eleitor no dia da votação, faz com que o item seja 
passível de anulação, pois não está nem certo, nem errado. 
Pugna-se, portanto, pela anulação da presente questão, pois o item não é possível de 
ser avaliado de forma objetiva ante a ausência de elementos necessários para o seu 
julgamento. 
  
Questão 83 - Embora lhes esteja assegurada autonomia para definir sua estrutura 
interna, sua organização e seu funcionamento, os partidos políticos são legalmente 
proibidos de adotar o uso de uniforme para seus membros. 
Gabarito: Certo 
Recurso: Incabível 
  

Comentários 
  
Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer 
normas de disciplina e fidelidade partidária. 
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Contudo, para evitar a mácula ao regime democrático, o art. 6º da Lei n. 9.096/95, 
prescreve que “É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, 
utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros”. 
Assim, o item está correto. 
  
Questão 84 – Nas eleições majoritárias, os partidos políticos podem, dentro da mesma 
circunscrição, celebrar coligações, mas esse tipo de aliança é proibido no caso de 
eleições proporcionais. 
Gabarito: E 
Recurso: Incabível 
  
Comentários 
  
Nos termos do art. 6º da Lei n. 9.504/97, é facultado aos partidos políticos, dentro da 
mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou 
para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a 
eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito 
majoritário. 
Desse modo, o item está errado. 
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