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Compartilhado: Caderno de Favoritas: trf

Legislação Específica dos Tribunais Federais

Questão 1: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Resoluções do CNJ Vigentes
À luz da Resolução CNJ n.º 230/2016, que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares ao EPD, assinale a opção correta. 

 a) Cada órgão do Poder Judiciário deve dispor de um percentual mínimo de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e a interpretação de
LIBRAS. 

 b) Se o órgão judiciário estipular o regime de home office aos seus servidores, aqueles com mobilidade comprometida concorrerão em igualdade de condições com
os demais. 

 c) O servidor que, tendo tomado conhecimento de alguma conduta discriminatória praticada por outro servidor por motivo de deficiência, não comunicar o fato à
autoridade competente incorrerá em pena de suspensão. 

 d) É garantido à pessoa com deficiência o acesso aos atos processuais de seu interesse, desde que presente seu advogado. 
 e) Os tribunais devem instituir comissões permanentes de acessibilidade e inclusão compostas integralmente por magistrados e servidores com deficiência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/462180

Questão 2: CESPE - TJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Resoluções do CNJ Vigentes
A Resolução CNJ n.º 230/2016 

 a) representou inovação do CNJ, com base na Constituição Federal de 1988 e em convenção internacional, já que antecipou-se à legislação específica relativa à
inclusão da pessoa com deficiência. 

 b) foi editada com base em decisões administrativas do próprio CNJ que atribuíram à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência o status

de emenda constitucional. 
 c) estabeleceu prazo para os tribunais criarem as chamadas comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, que devem ser interdisciplinares e integradas por

servidores e magistrados com e sem deficiência. 
 d) foi o primeiro ato normativo do CNJ a tratar de acessibilidade nos órgãos do Poder Judiciário. 
 e) visa orientar os juízes eleitorais quanto à escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/462834

Questão 3: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/2017
Assunto: Resoluções do CNJ Vigentes
A Resolução nº 230/2016 do Conselho Nacional de Justiça prevê, para a inclusão da pessoa com deficiência no serviço público, 

 a)  a possibilidade de a Administração obrigar o servidor com mobilidade comprometida a utilizar o sistema home office, se comprovada a existência de muitos custos
para a promoção da acessibilidade do servidor em seu local de trabalho. 

 b)  a não extensão a servidor com deficiência de qualquer diminuição de jornada de trabalho, por liberalidade do órgão, se a esse servidor já tenha sido concedido
horário especial, nos termos da legislação aplicável. 

 c)  a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser
atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. 

 d)  a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames
admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, sendo possível a exigência de aptidão plena. 

 e)  a criação de um banco de dados nacional, com cadastro de todos os servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência que trabalham nos
quadros do Poder Judiciário, contendo especificações sobre suas deficiências e necessidades particulares e mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/491748

Questão 4: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
A direção da Coordenação dos Juizados Especiais Federais, designada pelo presidente do Tribunal, após aprovação do Conselho de Administração caberá

 a) a um Desembargador Federal. 
 b) a um juiz federal de primeira instância. 
 c) a um bacharel em Direito, nomeado em comissão. 
 d) ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal. 
 e) ao diretor de Secretaria especializado na área.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65062

Questão 5: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
É certo que a Corte Especial, constituída de dezoito desembargadores federais e presidida pelo presidente do Tribunal, terá 

 a) metade de suas vagas providas por designação do Conselho Nacional de Justiça, conforme merecimento, e metade por eleição pelo Tribunal. 
 b) metade de suas vagas providas por antiguidade e metade por eleição pelo Tribunal Pleno, nos termos de resolução do Conselho Nacional de Justiça. 
 c) dois terços de suas vagas providas por antiguidade e um terço por eleição do Tribunal, nos termos de resolução do Conselho Nacional de Justiça. 
 d) dois terços de suas vagas providas por merecimento e um terço por antiguidade, em conformidade com deliberação do Conselho Nacional de Justiça. 
 e) metade de suas vagas providas por antiguidade e metade por merecimento, indicadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65063

Questão 6: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
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Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Analise: 

I. Expedir instruções e orientações normativas destinadas ao aperfeiçoamento, à padronização e à racionalização dos serviços forenses de primeiro grau. 

II. Designar os servidores dos gabinetes, entre outros, da Corregedoria Regional e da Vice-Presidência.

Referidas atribuições são, respectivamente, do

 a) Corregedor-Regional e do Vice-Presidente do Tribunal. 
 b) Presidente do Tribunal e do Corregedor-Regional. 
 c) Vice-Presidente e do Presidente do Tribunal. 
 d) Corregedor-Regional e do Presidente do Tribunal. 
 e) Presidente do Tribunal e de seu Vice-Presidente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65064

Questão 7: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Os Juízes federais substitutos serão nomeados pelo Presidente 

 a) da República, conforme a Constituição Federal, e tomarão posse perante a Corte Especial, em sessão solene. 
 b) da República, na forma da lei, e tomarão posse, sempre, perante o Plenário, em sessão solene. 
 c) do Tribunal, na forma da lei, e tomarão posse perante o Plenário, em sessão solene, ou no gabinete do Presidente. 
 d) do Tribunal, na forma da resolução cabível, e tomarão posse, sempre, perante a Corte Especial em sessão solene. 
 e) do Tribunal, na forma regimental, perante, o Conselho de Administração, ou no gabinete do Corregedor-Regional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65065

Questão 8: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Em conformidade com o Regimento Interno do TRF − 1a Região, NÃO é considerada comissão permanente nesse Tribunal a Comissão

 a) de Regimento. 
 b) de Jurisprudência. 
 c) de Acervo Jurídico. 
 d) de Promoção. 
 e) Processante Administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65066

Questão 9: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Analise: 

I. Orientar iniciativas de coleta e divulgação dos trabalhos de desembargadores federais que já se afastaram definitivamente do Tribunal. 

II. Opinar em procedimento administrativo, quando consultado pelo Presidente do Tribunal. 

Em conformidade com o Regimento Interno do TRF 1a Região, essas incumbências são, respectivamente, das Comissões 

 a) Permanentes de Jurisprudência e de Regimento.
 b) Permanentes de Acervo Jurídico e de Jurisprudência.
 c) Permanentes de Acervo Jurídico e de Promoção.
 d) Temporárias criadas pelo Plenário e de Promoção.
 e) Temporárias de Jurisprudência e criadas pelo Presidente do Tribunal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65174

Questão 10: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Dentre outras, NÃO é considerada competência do Conselho de Administração 

 a) atuar como instância recursal das decisões administrativas do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor-Regional.
 b) julgar e decidir no sentido da aplicação de pena de perda do cargo do juiz federal de primeira instância da 1a Região.
 c) aprovar e alterar as propostas de criação ou extinção de cargos e fixação de vencimentos a serem encaminhados ao Poder Legislativo.
 d) deliberar sobre a organização de serviços administrativos da Justiça Federal de primeiro grau da 1a Região, inclusive quanto a horário de funcionamento.
 e) impor, aos servidores da Justiça Federal de primeiro grau da 1a Região, penas disciplinares de cassação de aposentadoria e de disponibilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65175

Questão 11: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
No que se refere aos Gabinetes dos desembargadores federais, é certo que 
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 a) no caso de afastamento definitivo do desembargador federal, o chefe da assessoria não mais poderá, em qualquer hipótese, permanecer no exercício dessas
funções.

 b) os assessores do desembargador federal, com nível universitário e especialização em áreas específicas, serão indicados pelo Corregedor-Regional para fins de
nomeação.

 c) ao chefe da assessoria do desembargador federal cabe, dentre outras atribuições, a de fazer pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência.
 d) as secretarias dos gabinetes terão seus trabalhos supervisionados pelo chefe da assessoria do desembargador federal.
 e) ao chefe de gabinete, nomeado em comissão cabe, dentre outras funções, a de coordenar as atividades da assessoria do gabinete.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65176

Questão 12: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Em relação à Secretaria do Tribunal considere: 

I. Não cabe ao diretor-geral comparecer às sessões administrativas do Plenário, por ser atribuição privativa do Corregedor-Regional. 

II. Incumbe ao diretor-geral da Secretaria, dentre outras atribuições, impor pena disciplinar de advertência e de suspensão até trinta dias aos servidores do
Tribunal. 

III. O diretor-geral será substituído, em suas férias ou impedimentos, pelo vice diretor-geral designado pela Corte Especial Administrativa. 

IV. Cabe ao diretor-geral da Secretaria comparecer às sessões administrativas, dentre outras, do Conselho de Administração, salvo dispensa do presidente. 

Nesses casos, são corretos SOMENTE o que se afirma em: 

 a) II e IV. 
 b) I e III. 
 c) I e IV. 
 d) I, II e III. 
 e) II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65177

Questão 13: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Ocorrendo infração à lei penal na sede ou nas dependências do Tribunal, envolvendo autoridade, ou pessoa sujeita à jurisdição do Presidente, deverá ser instaurado
inquérito pelo 

 a) Vice-Presidente, ou, no seu impedimento, pelo desembargador federal mais antigo, vedada a delegação dessa atribuição.
 b) Corregedor-Regional, não sendo possível a delegação dessa atribuição por tratar-se de atribuição exclusiva.
 c) Ministério Público Federal, por um dos procuradores regionais da República, privativamente, face a titularidade da ação penal.
 d) Procurador-Geral da República, exclusivamente, não sendo possível a delegação a qualquer procurador regional da República.
 e) referido Presidente, que poderá delegar essa atribuição a outro desembargador federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65178

Questão 14: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Em relação à perda de cargo do juiz federal é correto afirmar que, dentre outras situações pertinentes, 

 a) o processo administrativo para decretação da perda do cargo terá o prazo de noventa dias para ser concluído, prorrogáveis até o dobro ou mais, quando a delonga
decorrer do exercício do direito de defesa.

 b) essa penalidade restringe-se aos juízes federais que ainda não adquiriram a vitaliciedade, porque os vitalícios estão sujeitos à remoção e disponibilidade com
subsídios proporcionais ao tempo de serviço.

 c) finda a instrução, o Ministério Público e o Advogado constituído terão, em comum, vista dos autos por quinze dias para razões finais, se o magistrado estiver
afastado e cinco dias, se em exercício.

 d) o Corregedor-Regional presidirá o processo, decidindo sobre as provas requeridas pelo magistrado acusado, com ciência obrigatória ao Ministério Público Federal e
ao procurador constituído.

 e) em qualquer fase do processo administrativo de perda do cargo, o magistrado acusado não poderá ser afastado do exercício de suas funções, face à garantia
constitucional da inamovibilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65249

Questão 15: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Dentre outras atribuições, incumbe ao Relator 

 a) prestar informação em habeas corpus quando o feito tenha, ou não, sido julgado.
 b) apresentar, em mesa, para julgamento, os feitos que dependem de pauta.
 c) redigir o acórdão quando seu voto foi o vencido no julgamento.
 d) antecipar o efeito da tutela, salvo nas ações de competência originária do Tribunal.
 e) propor à seção ou à turma a submissão do processo à Corte Especial ou à seção, conforme o caso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65250

Questão 16: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Analise: 
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I. Auxiliar na supervisão e fiscalização dos serviços da Secretaria do Tribunal. 

II. Informar a remoção ou promoção de juízes à Coordenação dos Juizados Especiais. 

III. Submeter ao Conselho de Administração as propostas de provimentos necessários ao regular funcionamento dos serviços forenses de primeiro grau. 

Conforme disposição expressa do Regimento Interno do TRF da 1a Região, são atribuições, respectivamente, do 

 a) Presidente, do Corregedor-Regional e da Corte Especial Administrativa.
 b) Corregedor-Regional, do Vice-Presidente e do Relator.
 c) Vice-Presidente, da Corte Especial Administrativa e do Relator.
 d) Vice-Presidente, do Presidente e do Corregedor-Regional.
 e) Relator, do Conselho de Administração e do Presidente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65252

Questão 17: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Na sessão de julgamento da ação penal originária, observar-se-á, dentre outros preceitos, que 

 a) o relator e o revisor apresentarão os respectivos relatórios, mas vedados eventuais aditamentos.
 b) a Corte Especial ou a seção reunir-se-á com a presença de, pelo menos, metade de seus membros.
 c) o Procurador Regional da República falará por último, por trinta minutos, na ação penal privada.
 d) a acusação e a defesa terão prazo de trinta minutos para a sustentação oral, assegurado ao assistente o prazo de quinze minutos.
 e) a Corte Especial ou a sessão proferirá julgamento com maioria simples dos desembargadores federais presentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/65253

Questão 18: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1a Região, presidida pelo presidente do Tribunal e constituída por 

 a) dezoito desembargadores federais, será integrada pelo vice-presidente, corregedor-geral e pelos quinze desembargadores federais mais antigos. 
 b) vinte e quatro desembargadores federais, será integrada pelo corregedor-geral e pelos vinte e dois desembargadores federais que integram o Plenário. 
 c) vinte e sete juízes vitalícios, será composta por vinte e um juízes federais, três advogados e três membros do Ministério Público Federal. 
 d) trinta e três ministros eleitos por voto secreto do Plenário, terá jurisdição em todo o território nacional e sede na Capital Federal. 
 e) todos os desembargadores federais, destina-se à formulação e implantação das políticas administrativas do Tribunal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125488

Questão 19: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Além de outras atribuições previstas no Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1a Região, compete ao Corregedor-Geral 

 a) decidir os processos disciplinares e impor as respectivas penas aos servidores da Secretaria do Tribunal. 
 b) resolver as dúvidas que se suscitarem na classificação dos feitos e papéis registrados na Secretaria do Tribunal, baixando as instruções necessárias. 
 c) manter sob fiscalização e permanente atualização o assentamento funcional dos desembargadores federais, juízes federais e juízes federais substitutos. 
 d) expedir instruções e orientações normativas destinadas ao aperfeiçoamento, à padronização e racionalidade dos serviços forenses de primeira instância. 
 e) baixar os atos indispensáveis à disciplina dos serviços e à polícia do Tribunal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125489

Questão 20: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
As Seções para o julgamento da uniformização de jurisprudência, que se reúnem com a presença 

 a) da maioria absoluta de seus integrantes, serão presididas pelo presidente do Tribunal. 
 b) da maioria relativa de seus membros, serão conduzidas pelo desembargador federal mais antigo no órgão. 
 c) de dois terços de seus membros, excluído o presidente, serão presididas pelo vice-presidente. 
 d) de três quintos de seus respectivos membros, excluído o presidente, serão instauradas pelo relator. 
 e) de um terço de seus integrantes, deverão ser dirigidas por qualquer desembargador federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125490

Questão 21: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Tendo em vista o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e no que tange aos recursos das decisões do Tribunal, observe as seguintes afirmações:

I. Do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e especial cabe agravo regimental.

II. O recurso ordinário das decisões denegatórias de mandado de segurança julgados em única instância será interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.

III. Da decisão que confere ou nega efeito suspensivo em agravo de instrumento não cabe agravo regimental.

IV. O relator não poderá negar seguimento ao agravo regimental, ainda que intempestivo.

É correto o que se afirma SOMENTE em 

 a) I e II. 
 b) I e IV. 
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 c) II e III. 
 d) I, III e IV. 
 e) II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125491

Questão 22: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1a Região, os juízes federais substitutos 

 a) tomarão posse perante o corregedor-geral do Tribunal, em sessão solene. 
 b) poderão praticar todos os atos reservados por lei aos juízes federais vitalícios. 
 c) serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade. 
 d) não poderão perder o cargo, enquanto não adquirida a vitaliciedade, senão por proposta do Tribunal adotada pelo voto de mais da metade de seus membros. 
 e) serão indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes e nomeados pelo presidente do Tribunal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125492

Questão 23: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
O Tribunal Regional Federal da 1a Região compõe-se de 

 a) onze ministros nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos, de notável saber jurídico
e reputação ilibada. 

 b) dezoito desembargadores federais, dentre os quais um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público Federal. 
 c) vinte e cinco desembargadores federais nomeados pelo Presidente do Senado Federal, sendo um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva

atividade profissional. 
 d) vinte e sete juízes vitalícios nomeados pelo Presidente da República, sendo vinte e um entre juízes federais, três entre advogados e três entre membros do

Ministério Público Federal. 
 e) trinta e três juízes vitalícios, sendo um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça indicados em lista tríplice elaborada pelo Tribunal Regional Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125564

Questão 24: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Ao Plenário, constituído da totalidade dos desembargadores federais, compete, dentre outras atribuições, 

 a) julgar os incidentes de uniformização de jurisprudência em caso de divergência na interpretação do Direito entre as Seções, aprovando a respectiva súmula. 
 b) organizar concurso público de provas e títulos para provimento de cargos de juiz federal substituto. 
 c) decidir sobre o afastamento do cargo de juiz federal ou juiz federal substituto contra o qual tenha havido recebimento de denúncia ou queixa-crime. 
 d) processar e julgar os mandados de segurança e os habeas data para impugnação de ato de juiz federal. 
 e) decidir as argüições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público suscitadas nos processos submetidos ao julgamento originário ou recursal do

Tribunal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125565

Questão 25: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Considere as seguintes afirmações:

I. Sujeitam-se à revisão, dentre outros casos, a ação rescisória, a ação penal originária e os embargos infringentes.

II. Na revisão criminal, na apelação e nos casos de indeferimento liminar da petição inicial, poderá o relator dispensar a revisão.

III. Será revisor o desembargador federal que se seguir ao relator, na ordem decrescente de antigüidade, no órgão julgador.

IV. Compete ao revisor ordenar e dirigir o processo, além de decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em lei.

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 a) I e III. 
 b) I e IV. 
 c) II e IV. 
 d) I, II e III. 
 e) II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125566

Questão 26: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
Tendo em vista o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1a Região e no que tange aos recursos em matéria cível, é INCORRETO afirmar que 

 a) na apelação cível, o relator, após lançar relatório, passará os autos ao revisor, se houver, que pedirá dia para o julgamento. 
 b) a apelação terá precedência ao agravo se ambos os recursos forem julgados na mesma sessão. 
 c) serão autuados sob o título remessa ex offício os processos que sobem ao Tribunal em cumprimento da exigência do duplo grau de jurisdição, na forma da lei

processual. 
 d) as apelações em habeas data serão processadas e julgadas segundo as normas estabelecidas para a apelação em mandado de segurança. 
 e) distribuído, incontinenti, o agravo de instrumento e não sendo caso de, liminarmente, negar ou dar provimento ao recurso, o relator, dentre outras hipóteses,

poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125567
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Questão 27: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2006
Assunto: Regimento Interno do TRF 1ª Região
As Sessões do Plenário, quando ausentes o Presidente e o Vice-Presidente, serão presididas pelo 

 a) Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
 b) Desembargador federal mais antigo. 
 c) Desembargador sorteado entre os presentes. 
 d) Procurador-Geral da República. 
 e) Corregedor-Geral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/125568
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Gabarito
1) A  2) C  3) C  4) A  5) B  6) D  7) C
8) E  9) A  10) B  11) C  12) A  13) E  14) A
15) E  16) D  17) C  18) A  19) D  20) C  21) E
22) B  23) D  24) C  25) A  26) B  27) E


