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ITEM 41 

 

 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Alternativa E 

PROPOSTA: ANULAÇÃO DA QUESTÃO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

Apresente os seguintes argumentos: 

1. Solicito a anulação da questão 41, visto que o assunto abordado na afirmação II trata de 
tributo e tipo de conta que não existem nas normas legais em vigor relativas ao mercado 
financeiro e mercado bancário. 

2. O item 13.13 do Edital de Concurso Público Banestes CKM 01/2015, de 08.05.2015, diz que 
“a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de 
avaliação nas provas do concurso. 
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3. Do item acima citado entende-se que na prova será objeto de avaliação, ou seja, será 

verificado se o candidato domina ou não, a legislação em vigor em 08.05.2015, data da 
publicação do Edital. 

4. A CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira extinguiu-se em 
31.12.2007, oito anos atrás, por ter sido rejeitada pelo Senado, em votação de 13.12.2007, 
a proposta de prorrogação até 2011, como consta nos sites goo.gl/BapfHT e goo.gl/lcL70F. 

5. Por conta da não prorrogação do prazo de cobrança da CPMF, o Banco Central do Brasil 
editou a Circular 3.494, extinguindo a conta investimento, em 03.05.2010, cinco anos atrás, 
como consta nos sites goo.gl/6oggwg e goo.gl/7h1Rjk 

6. Diante do exposto, fica evidente que a questão tratou de tributo e tipo de conta que não 
existem atualmente nas normas legais em vigor, motivo pelo qual solicito que essa banca 
examinadora adote os procedimentos que se fizerem necessários a fim de anular essa 
questão, por abordar conteúdo que está em desacordo com a regra definida no item 13.13 
do Edital. 
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