RESULTADO FINAL DA PROVA
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTÁGIÁRIOS – EDITAL Nº 3/2017
A Gerência Organizadora da Seleção Pública de Estagiários Edital Nº 3/2017
apresenta seu posicionamento em relação ao recurso apresentado em 04/01/2018
sobre a prova escrita aplicada em 22/12/2017.
Abaixo, o documento entregue e protocolado na sede do Instituto no dia
04/01/2018:
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Em resposta ao recurso, tem razão o recorrente. Majoritária doutrina considera
costume fonte formal do direito do trabalho. Por todos, citam-se os escólios de MAURICIO
GODINHO DELGADO:
“2. Classificação
A Ciência do Direito classifica as fontes jurídicas em dois grandes blocos,
separados segundo a perspectiva de enfoque do fenômeno das fontes. Trata-se da
conhecida tipologia fontes materiais “versus” fontes formais.
Enfocado o momento pré-jurídico (portanto, o momento anterior à existência do
fenômeno pleno da regra), a expressão fontes designa os fatores que conduzem à
emergência e construção da regra de Direito. Trata-se das fontes materiais. Enfocado,
porém, o momento tipicamente jurídico (portanto, considerando-se a regra já
plenamente construída), a mesma expressão designa os mecanismos exteriores e
estilizados pelos quais essas regras se revelam para o mundo exterior. Trata-se das
fontes formais.
A) Fontes Materiais – (...)
B) Fontes Formais – (...)
Heteronomia e Autonomia – (...)
A respeito da percepção dessa diversidade, tornou-se hoje relevante a tipologia
de fontes jurídicas formais estabelecidas em torno das chamadas fontes formais
heterônomas e fontes formais autônomas do Direito. A tipologia, na verdade, constróise a partir de uma dualidade de critérios, a origem da norma (centro de positivação) e
o método de sua produção (com ou sem participação de seus destinatários principais).
É curioso perceber que tal classificação examinada foi sugerida pelo mesmo monista
Hans Kelsen, indicando que o próprio monismo reconhece a força da distinção que
busca esmaecer (KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. México: Nacional, 1948.
p.470-471).
Heterônomas seriam as normas cuja produção não se caracterizam pela
imediata participação dos destinatários principais das normas regras jurídicas. (...)
Autônomas seriam as normas cuja produção caracteriza-se pela imediata
participação dos destinatários principais das normas produzidas. São, em geral, as
normas originárias de segmentos ou organizações da sociedade civil, como os
costumes ou os instrumentos da negociação coletiva privada (contrato coletivo,
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho). As normas autônomas – caso
coletivamente negociadas e construídas – consubstanciam um autodisciplinamento
das condições de vida e trabalho pelos próprios interessados, tendendo a traduzir um
processo crescente de democratização das relações de poder existentes na
sociedade. (...)”. (DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14.ed.
São Paulo: LTr, 2015. pp. 140, 142, 143 e 144).

Uma vez que costume é considerado fonte formal do direito do trabalho, a
questão nº 32 apresenta duas alternativas corretas, o que contraria o disposto no item
5.2 do edital, o qual dispõe:
“5.2. A prova será composta por 35 (trinta e cinco) questões objetivas de múltipla
escolha, cada qual contendo 05 (cinco) alternativas, devendo o candidato assinalar
somente uma das alternativas, de acordo com o enunciado, além de 1 (uma)
questão discursiva. As questões envolverão os temas constantes do anexo II deste
edital.”
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Diante do exposto, esta Gerência, organizadora do certame, dá provimento ao
recurso, para anular a questão nº 32, por apresentar duas alternativas corretas, devendo
todos os candidatos ter 1 (um) único ponto relativo a essa questão.

Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2018.
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