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Questão 57 – Segundo o art. 121, parágrafo quarto, da Constituição Federal, as hipóteses de cabimento de 

recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais são taxativas, mas essa norma constitucional não 

distingue o tipo de recurso cabível. Veja o teor da disposição constitucional:  

 

Art. 121. Omissis.  

§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: 

I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; 

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; 

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais 

ou estaduais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou 

estaduais; 

V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de 

injunção. 

 

Dessas hipóteses, as situações contidas nos incisos I e II do parágrafo quarto do art. 121 da CF legitimam a 

interposição de recurso especial eleitoral. As demais, autorizam a interposição de recurso ordinário.  

Com isso, a alternativa correta é a letra A, pois espelha a hipótese de cabimento de recurso contida no referido 

inciso I. 

 

Questão 58 – Nos termos do art. 11, parágrafo segundo da Lei n. 9.504/97, A idade mínima 

constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data 

da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido 

de registro. 

Trata-se de uma das inovações trazidas pela Lei n. 13.165/2015. 



 
Dessa forma, conclui-se que, para Jonas participar das eleições, exigir-se-á o implemento da idade mínima de 

18 anos até o dia 15 de agosto do ano da eleição, já que a idade mínima é aferida tendo por parâmetro a 

data final para a apresentação do pedido de registro de candidatura.  

Portanto, a alternativa correta é a letra A. 

 

Questão 59 – Vamos à análise das assertivas: 

I – Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no Ofício Civil competente 

da Capital Federal, do estatuto e do programa,  e não da homologação de qualquer órgão da Justiça 

Eleitoral. Assim, essa assertiva está incorreta.  

II – Havendo fusão ou incorporação, os votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados pelos 

partidos que participarem da operação partidária são somados para fins de distribuição dos recursos do 

fundo partidário e da distribuição do tempo de acesso gratuito ao rádio e à televisão (propaganda eleitoral 

no rádio e na televisão). Dessa forma, esse item está errado.  

III – No caso de fusão, os órgãos de direção dos partidos políticos em operação elaborarão projetos comuns de 

estatuto e de programa, nos termos do art. 29, parágrafo primeiro I da Lei n. 9.096/95. Logo, essa assertiva 

está correta.  

Com base na análise dessas assertivas, pode-se concluir que a letra B é o gabarito dessa questão.  

 

Questão 60 – De acordo com o art. 1º, inc. I, alínea “e” da Lei Complementar n. 64/90, será considerado 

inelegível, para qualquer cargo, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela 

Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de 

apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido 

diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes. 

A contagem desse prazo de inelegibilidade, conforme entendimento jurisprudencial encartado na súmula 19 

do Tribunal Superior Eleitoral, tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual 

número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/1990). 

Portanto, pode-se concluir que a alternativa correta é a letra E. 

 

Questão 61 – Nos termos do art. 37 da Lei n. 9.504/97, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do 

poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, 

sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é 

vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição 

de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. 

Dessa forma, a alternativa a correta é a letra A.  

As demais alternativas representam condutas permitidas no período eleitoral, conforme se vê a seguir: 



 
B – Nos termos do art. 39-A da Lei n. 9.504/97, é permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e 

silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente 

pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. 

C –  Conforme o art. 43 da Lei n. 9.504/97, são permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, 

na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda 

eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 

oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide. 

D – A contratação de pessoas para a campanha eleitoral  dá-se de forma direta pelo candidato ou pelo partido 

político, sem a necessidade de qualquer intermediação. 

E –  De acordo com o art. 36-A da Lei n. 9.504/97, admite-se a realização de prévias partidárias e a respectiva 

distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a 

realização de debates entre os pré-candidatos. 

Questão 62 – Conforme o entendimento inserto na Súmula 50 do TSE, o pagamento da multa eleitoral pelo 

candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas 

antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. 

Desse modo, a alternativa correta é a letra D.  

Vamos à análise das demais alternativas:  

A – Segundo a súmula 39 do TSE, não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de 

candidatura. 

B – Segundo a Súmula 55 do TSE, a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade 

necessária ao deferimento do registro de candidatura. 

C – Segundo a Súmula 52 do TSE, em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da 

decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor. 

E – Segundo a Súmula 11 do TSE, no processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não 

tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional. 

Questão 63 – De acordo com o entendimento jurisprudencial do TSE contido na Súmula n. 9, a suspensão de 

direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a 

extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. 

Logo, a alternativa correta é a letra B. 

Questão 64 – O fato de difamar um terceiro não candidato durante a propaganda eleitoral configura crime 

eleitoral inscrito no art. 325 do Código Eleitoral, conforme o entendimento jurisprudencial do TSE 

manifestado no julgamento do HC n. 187635, em 14.10.2010.  

Logo, a alternativa correta é a letra D. 

Apenas para não deixar dúvidas sobre a razão do equívoco da alternativa C, o TSE já definiu, em julgados 

anteriores que “o deferimento do direito de resposta e a interrupção da divulgação da ofensa não excluem 



 
a ocorrência dos crimes de difamação e de divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral” (RHC 

n. 761681, de 17.5.2011). 
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