
Exercícios de Direito Eleitoral
Carreiras Jurídicas



1. Ano: 2016 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR Prova: Promotor Substituto

Sobre a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais e prestação de contas,
assinale a única assertiva correta, de acordo com a Lei n. 9.504/1997:

a) A lei admite, em caráter excepcional, a utilização de recursos financeiros não
provenientes da conta bancária especificamente aberta para a campanha, desde que seja
para a remuneração de pessoal que preste serviço às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

b) Na hipótese de doações realizadas por meio da internet, a lei presume a
solidariedade dos candidatos, partidos e coligações, na hipótese de fraudes ou erros
cometidos pelo doador, o que pode ensejar a rejeição das contas eleitorais;

c) As multas, eventualmente aplicadas aos partidos ou candidatos, por infração ao
disposto na legislação eleitoral, não se sujeitam aos limites de gastos eleitorais fixados em lei;

d) As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pela
respectiva coligação a que pertencerem, devendo ser acompanhadas de extratos das contas
bancárias referentes à movimentação de recursos financeiros usados na campanha e da
relação de cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e
emitentes;

e) Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão de seu órgão
nacional de direção partidária. Nessa hipótese, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato e a
existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição da prestação de
contas.



2. Ano: 2016 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR Prova: Promotor Substituto

Assinale a alternativa correta:

a) O não comparecimento de mesário no dia da votação, desprovido de prévia justificativa, não configura
o crime previsto no art. 344 do Código Eleitoral - “Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa.
Pena: detenção de até dois meses ou o pagamento de 90 a 120 dias-multa”;

b) No dia da eleição, o eleitor que comparece, sozinho, ao local de votação usando broche com a
inscrição de nome e número de candidato incide no crime previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei n.
9504/1997 - “Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze
mil UFIR: (…) III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.”;

c) Todos os crimes eleitorais procedem-se mediante ação penal pública, exceto os crimes de calúnia, 6
difamação e injúria na propaganda eleitoral, previstos nos artigos 324, 325 e 326, respectivamente, do Código
Eleitoral;

d) O crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral - “Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para
si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou
prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de cinco
a quinze dias-multa.” - é considerado pela doutrina como crime de mão própria;

e) Se o autor da conduta típica descrita no artigo 299 do Código Eleitoral - “Dar, oferecer, prometer,
solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena – reclusão até quatro
anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.” for candidato, não responderá criminalmente, mas apenas
pela captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/97, que pode conduzir à cassação do
registro ou diploma do candidato e aplicação de multa.



3. Ano: 2016 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR Prova: Promotor Substituto

No que se refere às condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, assinale a
alternativa incorreta:

a) No decorrer da campanha eleitoral, é possível o uso de transporte oficial pelo presidente da
República que disputa a reeleição, sendo de responsabilidade do partido ou coligação a que esteja
vinculado o ressarcimento das despesas com o uso desse transporte;

b) Nos três meses que antecedem o pleito, é proibida toda e qualquer forma de publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais estaduais
ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta;

c) Nos três meses que antecedem as eleições, até a posse dos eleitos, é proibido nomear,
contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou
por outro meio dificultar ou impedir o exercício funcional, e, ainda, ex officio, remover, transferir ou
exonerar servidor público na circunscrição do pleito, sob pena de nulidade de pleno direito;

d) Nos três meses que antecedem o pleito, até a posse dos eleitos, é possível a nomeação ou
exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

e) Nos três meses que antecedem o pleito é proibido realizar transferência voluntária de
recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de
pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender
situações de emergência e de calamidade pública.



4. Ano: 2016 Banca: MPE-GO Órgão: MPE-GO Prova: Promotor de Justiça Substituto
Em relação aos direitos políticos, aponte a assertiva incorreta:
a) A jurisprudência do TSE vem se firmando no sentido de que membro do Ministério

Público que ingressou na instituição depois da Constituição Federal de 1988, porém
antes da Emenda Constitucional n. 45/2004 (que estendeu ao parquet as mesmas
regras de inelegibilidade destinadas aos magistrados), possui direito adquirido à
candidatura.
b) Para aqueles que ingressaram na carreira do Ministério Público antes do advento

da Constituição Federal de 1988, é permitida a candidatura a cargos eletivos, desde
que tenham optado pelo regime anterior, sempre respeitados os prazos de
desincompatibilização. A referida opção, quanto aos membros do Ministério Público
dos Estados, pode ser feita a qualquer tempo.
c) A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada

em julgado continua válida mesmo que a pena privativa de liberdade seja substituída
por uma pena restritiva de direitos, visto que não é o recolhimento ao cárcere o
motivo dessa mesma suspensão, mas sim o juízo de reprovabilidade estampado na
condenação.
d) O término da suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal

transitada em julgado independe de reabilitação, ou seja, para cessar essa causa de
suspensão, basta o cumprimento ou a extinção da pena.



5. Ano: 2016 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: Promotor de Justiça -
Matutina

Primando pelo respeito à cidadania, enquanto valor que a principiou, a Lei de
Inelegibilidade conferiu a qualquer cidadão o poder de representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do
poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político.

Certo Errado



6. Ano: 2016 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: Promotor de Justiça -
Matutina

Reza a Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) que a regularidade das contas de
campanha será verificada pela Justiça Eleitoral, que poderá decidir: pela
aprovação, quando estiverem regulares; pela aprovação com ressalvas, no caso
de falhas que não comprometam a sua regularidade; e, pela desaprovação, nas
hipóteses de verificação de falhas graves ou de ausência de sua apresentação,
quando precedida de notificação emitida pela Justiça Eleitoral contendo a
obrigação expressa de prestar contas no prazo de setenta e duas horas.

Certo Errado



7. Ano: 2016 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: Promotor de Justiça -
Matutina

Para o exame acerca da regularidade das contas de campanha a Justiça Eleitoral
poderá requisitar o auxílio de técnicos do Tribunal de Contas da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O Ministério Público Eleitoral,
todavia, não está vinculado às conclusões dos referidos técnicos, possuindo
amplo e irrestrito poder de se posicionar de maneira diversa.

Certo Errado



8. Ano: 2016 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: Promotor de Justiça -
Matutina

Segundo a Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), no ano em que se realizar eleição
fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Certo Errado



9. Ano: 2016 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: Promotor de Justiça -
Matutina

No período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do
segundo turno das eleições, os feitos eleitorais terão prioridade para a
participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e instâncias,
excetuando-se os processos judiciais com o prazo legal vencido e que tenham
por objeto assunto de extrema relevância, a ser reconhecida por decisão judicial
devidamente fundamentada.

Certo Errado



10. Ano: 2016 Banca: FAURGS Órgão: TJ-RS Prova: Juiz de Direito Substituto

Tendo em vista as condutas vedadas do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, assinale a
alternativa correta.

a) No ano em que se realizar eleição, é proibido aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição fazer pronunciamento em
cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito.

b) No primeiro semestre do ano de eleição, é proibido remover, transferir ou
exonerar servidor público, na circunscrição do pleito.

c) No ano em que se realizar eleição, é proibida toda e qualquer distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública.

d) No primeiro semestre do ano de eleição, é proibido realizar transferência
voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos
Municípios.

e) No primeiro semestre do ano de eleição, é proibido realizar despesas com
publicidade dos órgãos públicos que excedam a média dos gastos do primeiro
semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.



11. Ano: 2016 Banca: FAURGS Órgão: TJ-RS Prova: Juiz de Direito Substituto

Conforme a Lei Complementar nº 64/1990, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), é considerado inelegível o candidato
que

a) for condenado, com decisão proferida por órgão judicial colegiado, pelo crime de
peculato na modalidade culposa.

b) for condenado à suspensão dos direitos políticos, com decisão por órgão judicial
colegiado, pela prática de improbidade administrativa dolosa, mesmo que não haja
enriquecimento ilícito ou lesão ao erário.

c) tiver suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas,
com decisão proferida por órgão colegiado de Tribunal de Contas, por irregularidade
sanável que configure ato culposo de improbidade administrativa.

d) for condenado, com decisão proferida por órgão judicial colegiado, em razão de
ter desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar
caracterização de inelegibilidade.

e) for condenado, com decisão proferida por órgão judicial colegiado, em razão da
prática de crime eleitoral a que a lei comine exclusivamente pena de multa.



12. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TJ-AM Prova: Juiz Substituto

Assinale a opção correta acerca dos impedimentos eleitorais previstos na legislação
vigente.

a) O pré-candidato que for sobrinho de governador de estado em exercício não
poderá se candidatar a governador do mesmo estado no próximo pleito.

b) Não poderá se candidatar a governador pré-candidato condenado em primeira
instância por crime contra o patrimônio público e que o recurso por ele interposto
não tenha sido apreciado judicialmente até a data da convenção.

c) Pré-candidato a deputado federal filiado ao partido há apenas cinco meses antes
da convenção não poderá se candidatar, ainda que tenha domicílio eleitoral no estado
há mais de um ano.

d) Não poderá se candidatar a deputado federal pré-candidato que possuir domicílio
eleitoral no estado há menos de um ano, ainda que seja filiado ao partido há mais de
um ano.

e) Pré-candidato a deputado federal que não tiver completado vinte e um anos de
idade até a data da convenção realizada pelo seu partido não poderá se candidatar:
ele não atingiu a idade mínima exigida pela CF.



13. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TJ-AM Prova: Juiz Substituto

De acordo com as normas que regulam o funcionamento dos partidos políticos
no Brasil,

a) não há restrições à fusão ou incorporação de partidos políticos que tenham
obtido o registro definitivo do TSE.

b) as mudanças de filiação partidária não são consideradas para efeito da
distribuição dos recursos do fundo partidário entre os partidos políticos.

c) o desvio reiterado do programa partidário, a grave discriminação política
pessoal e a filiação a novo partido são considerados justas causas de desfiliação
de detentores de mandato eletivo.

d) o apoiamento de eleitores filiados a determinado partido político pode ser
computado para fins de registro do estatuto de um novo partido político.

e) o tempo de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão é
distribuído entre os partidos proporcionalmente aos votos obtidos na eleição
mais recente para deputado federal.



14. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TJ-AM Prova: Juiz Substituto

Considerando que, em um estado da Federação com direito a eleger vinte
deputados federais, um partido político regularmente inscrito participará das
eleições sem estar coligado a nenhum outro, assinale a opção que apresenta
uma quantidade correta de candidatos que poderão concorrer ao cargo de
deputado(a) federal pelo referido partido.

a) vinte homens – vinte mulheres

b) nove homens – vinte e uma mulheres

c) vinte homens – duas mulheres

d) vinte e dois homens – oito mulheres

e) trinta homens – dez mulheres



15. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT Prova: Juiz

Com relação a princípios e garantias do direito eleitoral, dos sistemas eleitorais,
dos partidos políticos e dos direitos políticos, assinale a opção correta.

a) O princípio da anualidade não é uma cláusula pétrea e pode ser suprimido
por EC.

b) A Cidadania e o Pluralismo Político são objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil.

c) O pluralismo político é expressão sinônima de diversidade partidária.

d) São garantias que regem a disciplina dos partidos políticos: a liberdade
partidária externa, a liberdade partidária interna, a subvenção pública e a
intervenção estatal mínima.

e) O sistema majoritário brasileiro é unívoco.



16. Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: TJ-PI Prova: Juiz Substituto

NÃO é vedado designar como local de votação

a) estabelecimentos penais.

b) imóvel pertencente a candidato, ainda que em área rural.

c) propriedade pertencente a cônjuge de delegado de partido.

d) propriedade particular, desde que seja efetuado o pagamento de justa e
prévia indenização pelo seu uso.

e) propriedade pertencente à autoridade policial.



17. Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROPÔS AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL EM QUE IMPUTOU PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO A
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL, NAS ELEIÇÕES DE 2014. JULGADO
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL,

a) caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, porque não houve
cassação do registro ou do diploma; negado seguimento ao recurso, caberá
agravo para o Tribunal Superior Eleitoral;

b) Cabe recurso ordinário, mas o presidente do tribunal de origem deverá
exercer o juízo de admissibilidade, caso em que, negado seguimento ao recurso,
caberá agravo para o Tribunal Superior Eleitoral;

c) Cabe recurso ordinário, mas o presidente do tribunal de origem deverá
encaminhar diretamente o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, sem exercer
juízo de admissibilidade;

d) nenhuma das respostas anteriores.



18. Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República

PROFESSOR QUE CONCORREU A VEREADOR NO ANO DE 2012, NO MÊS DE
MAIO DA ELEIÇÃO, REALIZA REUNIÃO COM SEUS ALUNOS DO ÚLTIMO ANO DO
ENSINO MÉDIO E LHES PROMETE FINANCIAR A FORMATURA, DESDE QUE LHE
DÊEM O VOTO. A CONDUTA DO PROFESSOR CARACTERIZA:

a) Crime de corrupção eleitoral e captação ilícita de sufrágio;

b) Captação ilícita de sufrágio, sem prejuízo de configurar abuso de poder
econômico;

c) Crime de corrupção eleitoral;

d) Captação ilícita de sufrágio.



19. Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República

O CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL QUE, AO LONGO DA CAMPANHA,
PRATICOU CAPTAÇÃO ILICITA DE SUFRÁGIO, EM SENDO ELEITO, SERÁ, EM
MATÉRIA CRIMINAL, PROCESSADO E JULGADO POR ESSA PRÁTICA

a) no juizo eleitoral, por não se aplicar, no ambiente eleitoral, a competência
por prerrogativa de função;

b) no Tribunal Regional Eleitoral do Estado onde ocorreu o registro da
candidatura;

c) no Tribunal Superior Eleitoral;

d) no Supremo Tribunal Federal.


