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EDITAL Concurso Público - 01/2019 

INSCRIÇÃO 1813493 

CARGO ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 

TIPO RECURSO Contra questão da prova objetiva 

DISCIPLINA Não possui disciplina 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/01/2020 às 09h 38min 

PEDIDO  

DESCRIÇÃO FATOS  

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DESCRIÇÃO A questão assim dispõe: 
 
4. Assinale a alternativa ERRADA:  
a) SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA é a entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, CRIADA POR LEI para a exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 
maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.  
b) As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério 
em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.  
c) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
d) SOMENTE POR LEI COMPLEMENTAR poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei específica, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.  
 
O gabarito define como resposta correta ao questionamento a letra D, afirmando 
que se trata de única alternativa incorreta. 
 
Ocorre que de acordo com a Constituição Federal em seu art. 37, inciso XIX, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº19/1998, que assim dispõe. 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:             (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
 
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;         
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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Dessa forma a própria constituição que deixa claro que apenas as autarquias serão 
criadas por lei especifica, sendo que as demais entidades a lei apenas vai autorizar 
sua instituição, tanto é que a personalidade jurídica das autarquias é adquirida com 
a edição da lei e as demais apenas com o registro do seu ato constitutivo, 
interpretação essa pacifica.  
 
Assim, o que afirma a letra A também está incorreto, tendo a questão duas 
alternativas incorretas as letras A e D. 
 
Isto posto, requer que também considere a alternativa A como gabarito da questão 
de numero 04, atribuindo a pontuação ao Recorrente. 
 
Caso assim não entenda que anule a questão de numero 04 atribuindo a pontuação 
ao Candidato Recorrente, visto que a citada questão possui duas alternativas 
possíveis. 
 
Nestes Termos 
Pede e Espera Deferimento. 
 
RONAN ALVES DA VEIGA 
CANDIDATO INSCRIÇÃO Nº1813493 
 

ANEXO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/r
ecursos/2321/1813493/120a007550e2f6ac35f0fcbd1ad9dd5b.pdf 

RESPOSTA Após a devida análise, a equipe de provas entendeu por acolher o recurso. 
Questão Anulada. 
A pontuação será considerada para todos os candidatos inscritos no cargo, nos 
termos do edital. 

STATUS Deferido 

 


