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DECISÃO DE RECURSOS COMPLEMENTAR 

Provas Discursivas 

 

 

 

 

A CONSULPLAN, organizadora do concurso público do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS 
GERAIS, regido pelo Edital nº. 1 – TRE/MG, de 25 de outubro de 2012, torna pública a decisão de recurso 
complementar ao resultado das provas discursivas do cargo/área de Analista Judiciário – Judiciária, tendo 
em vista a abertura de prazo recursal excepcional ao candidato de nº. 266038266 sobre a correção 
realizada, uma vez que sua prova não havia sido corrigida inicialmente por inconsistência na aferição do 
número de linhas escritas. 

 

I - DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 
ANÁLISE DO RECURSO 

 
266038266 – Recurso improcedente.  
 
Fundamentação: 
 

O enunciado da questão é o seguinte: 

Pode-se verificar, na Constituição brasileira, o Estado de Direito, Democrático e Social, de cunho 

fortemente constitucional, a República e o pluralismo como princípios estruturantes. O Estado brasileiro se 

configura um Estado de Direito. O Estado de Direito exige uma separação das funções estatais típicas em 

diferentes órgãos de soberania para controle recíproco de atuação e para a limitação do poder, nos limites 

impostos pela Constituição.  

 

SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do direito eleitoral. Tese de 

Doutorado em Direito do Estado, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010, p. 59. 

Considerando o texto apresentado, disserte sobre o princípio do pluralismo político, abordando 

seu alcance no Estado Democrático de Direito, juntamente com os demais princípios fundamentais da 

República e sua relação com os princípios da liberdade e da igualdade no direito eleitoral. (sem grifos no 

original). 

 

Na resposta não houve uma abordagem clara sobre o real alcance do princípio de pluralismo político, 

que é muito mais amplo que o pluripartidarismo. Não houve, no enunciado, pedido para abordagem do 

pluralismo político apenas no direito eleitoral, que ainda assim não se resume no pluripartidarismo. O 

pluralismo político garante a coexistência de várias opiniões e ideias com o respeito por cada uma delas. 

Como base do Estado Democrático de Direito, tal princípio aponta o reconhecimento de que a sociedade é 

formada por vários grupos, portanto, composta pela multiplicidade de vários centros de poder em 

diferentes setores.  
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Ao discorrer sobre o princípio de liberdade, a resposta não aborda a liberdade de criação, fusão e 

incorporação de partidos políticos, a liberdade de candidatura, de propaganda, de reunião, de modo que, 

neste aspecto, não foi atribuído o valor de 1 ponto, que caberia para a resposta completa. 

 

Na abordagem do princípio da igualdade, foi atribuída à resposta pontuação de 0,50, porquanto ficou 

incompleta, deixando de abordar a real extensão do princípio da igualdade no direito eleitoral, que abrange 

a igualdade no tratamento entre os partidos, os candidatos, o eleitor.  

 

II - DAS CONCLUSÕES FINAIS 

 
Face ao exposto, após análise do recurso do candidato, o mesmo foi julgado improcedente, de acordo 

com as fundamentações supracitadas. 
 
A Consulplan informa, ainda, que a despeito de ter recebido manifestações de candidatos via e-mail 

após ter sido concluída a fase recursal acerca do resultado preliminar da prova discursiva, foram revisadas 
as correções das provas dos candidatos de nº. 266004263 e 266016961, concorrentes ao cargo/área de 
Analista Judiciário – Administrativa, tendo sido constatada inconsistência técnica no lançamento dos erros 
no que tange aos aspectos microestruturais de suas dissertações. Diante disso, foi realizada uma revisão 
geral, ratificando-se as demais notas atribuídas para o cargo/área em questão. 

 
Torna pública, ainda, a retificação das notas dos candidatos de nº. 266013217 e 266021601, 

concorrentes ao cargo/área de Analista Judiciário – Judiciária, que a despeito de terem seus recursos 
julgados procedentes, não tiveram suas respectivas notas majoradas em virtude de erro material. 

 
Publique-se, 

 
Belo Horizonte (MG), 18 de junho de 2013. 
 
 

CONSULPLAN 
 


