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ITEM 42 

 

 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Alternativa D 

PROPOSTA: ANULAÇÃO DA QUESTÃO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

Apresente os seguintes argumentos: 

1. Solicitar a anulação mencionando que o assunto abordado na questão ultrapassou os limites 
definidos no conteúdo programático das provas de múltipla escolha que consta do Anexo I do Edital 
de Concurso Público Banestes CKM 01/2015, de 08.05.2015. 

2. Lembrar que para o nível médio de escolaridade, no cargo de técnico bancário, no conteúdo 
específico do Edital temos o assunto “Mercado de Capitais”. 

3. Citar que segundo o entendimento da Bolsa de Valores de São Paulo, manifestado na página 7, da 
cartilha “Introdução ao Mercado de Capitais”, disponível em 
bmaiscompet.com.br/arquivos/MercadodeCapitaisBovespa.pdf, o mercado de capitais é um sistema 
de distribuição de valores mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de 
emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, 
sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. 

4. Dizer que o Art. 1º da Lei 6.385, de 07.12.1976, que dispõe sobre o Mercado de Capitais, também 
chamado de Mercado de Valores Mobiliários, reza que serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo 
com esta Lei, entre outras, as atividades de emissão e distribuição de valores mobiliários no 
mercado; e de negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários. 

5. Destacar que as ações, segundo o Art. 2º da Lei 6.385, são valores mobiliários sujeitos ao regime 
desta Lei. 
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6. Mencionar que o Art. 19 da Lei 6.385, diz que NENHUMA emissão pública de valores mobiliários será 

distribuída no mercado de capitais sem o prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. 

7. Destacar que o Art. 4º da Lei 6.404, de 15.12.1976, diz que somente os valores mobiliários, aí 
incluídas as ações, de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem 
ser negociados no mercado de valores mobiliários, também denominado de mercado de capitais. 

8. Ressaltar que o mesmo Artigo acima citado reza que para os efeitos da Lei 6.404, a companhia é 
aberta quando os valores mobiliários de sua emissão estejam admitidos à negociação no mercado de 
valores mobiliários, também denominado de mercado de capitais. 

9. De forma bem objetiva, conforme o contido nas Leis 6.385 e 6.404, o Mercado de Capitais envolve 
somente as Companhias abertas, ou seja, as Sociedades Anônimas com registro na CVM. As 
Companhias fechadas  estão fora do Mercado de Capitais. 

10. Dizer que tendo em vista que no conteúdo programático para o cargo de técnico bancário, na parte 
específica consta o “Mercado de Capitais”, as questões relativas a este assunto têm que tratar das 
Sociedades Anônimas de Capital Aberto. 

11. A questão 42 trata de procedimentos relativos à Companhia Fechada, tipo de sociedade anônima 
que está impedida de atuar no Mercado de Capitais. 

12. Finalizar  falando que tendo em conta que a questão trata de empresa que não atua no Mercado de 
Capitais e que não há no Anexo I do Edital o assunto “Companhia Fechada” como sendo conteúdo a 
ser cobrado, solicito a essa banca examinadora que adote os procedimentos que se fizerem 
necessários a fim de anular a questão, por abordar matéria que ultrapassou os limites claramente 
determinados no conteúdo das provas de múltipla escolha que consta do Anexo I do Edital de 
Concurso Público Banestes CKM 01/2015, de 08.05.2015. 

 

Professor Cid Roberto 

O Prof. Cid Roberto é profissional da atividade bancária desde 1968. Ministra aulas 
de Conhecimentos Bancários para concursos de instituições financeiras públicas em 
vários cursinhos do Brasil. Atua como Educador Corporativo na Universidade 
Corporativa do Banco do Brasil desde 1987. Possui as certificações profissionais da 
ANBID Associação Nacional dos Bancos de Investimento CPA-10 e CPA-20. 
Aposentado desde 2005, por tempo de serviço, após 30 anos no Banco do Brasil e 
três anos em banco particular. É bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade 
Morais Júnior, do Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro e em Administração 
pela Universidade de Brasília –  UnB. Fez o curso de especialização “Financial 

Markets” na Yale University (Connecticut) - 2014, “Bank Management for Superior Results” na University of 
Texas (Austin) e DePaul University (Chicago) e “Engenharia Financeira, Produtos e Serviços” no Citibank (Fort 
Lauderdale e New York). Cursou o MBA - Executivo em Finanças do Ibmec - Instituto Brasileiro de Mercado de 
Capitais (Brasília - DF). 
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