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ITEM 43 

 

 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Alternativa D 

PROPOSTA: ANULAÇÃO DA QUESTÃO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

Apresente os seguintes argumentos: 

1. Solicito a anulação da questão por não haver entre as opções algum tipo de crédito não garantido 
pelo FGC. 

2. A questão trata do Fundo Garantidor do Crédito, solicitando que o candidato assinale a alternativa 
cujo grupo de créditos contém um ou mais tipos d crédito que não estão garantidos pelo FGC. 

3. De fato não há o que se discutir, todos os tipos de créditos agrupados nas alternativas “A”, “B”, “C” e 
“E” são garantidos pelo FGC. 

4. A alternativa “D” apresenta um único tipo de crédito: depósitos em conta correntes para aplicação 
em fundos de investimentos. 

5. O conceituado autor FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 19. Ed. Rio de 
Janeiro. Qualitymark, 2013, pág. 178, ao tratar de Depósitos à vista – Conta corrente, diz que a 
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abertura e manutenção de depósitos à vista, livremente movimentáveis, é atividade típica e 
distintiva dos bancos comerciais. 

6. Fortuna acrescenta ainda, que a conta corrente é o produto básico de relação entre o cliente e o 
banco, pois através dela são movimentados os recursos do cliente. 

7. É entendimento do Banco Central do Brasil, do Banco do Brasil e dos demais operadores do mercado 
que ao se falar em conta corrente está se falando em conta de depósitos à vista. 

8. Isso pode ser comprovado na pergunta 8 da FAQ que consta no site do Bacen em goo.gl/xVP8KS e na 
página dois da Cartilha de Conta Corrente elaborada pelo BB, disponível em goo.gl/GCyFke 

9. O FGC também entende que conta corrente e depósitos à vista são mesma coisa, como se 
depreende do contido na pergunta 7 que consta no site do FGC em goo.gl/sNFBAc 

10. Considerando o consenso que há entre a entidade supervisora, os operadores e a instituição 
garantidora vamos ver o que diz a alternativa “D” – Depósitos em contas correntes para aplicação 
em fundos de investimentos. 

11. O comando deixa claro que o crédito está em conta corrente, ou seja, numa conta de depósitos à 
vista. 

12. Segundo o Anexo II, Capítulo I – Da Garantia Ordinária, Art. 2º, da Res. CMN nº 4.222, de 23.05.2013, 
os depósitos à vista (as contas correntes), entre outras são objeto da garantia ordinária 
proporcionada pelo FGC. 

13. Dessa forma, enquanto o crédito permanecer em depósitos em contas correntes, como fala a 
alternativa “D”, não importando qual a destinação que será dada posteriormente esse dinheiro 
contará com a garantia do FGC. 

14. Quando o dinheiro sair de depósitos em contas correntes e for aplicado em fundos de investimento, 
aí sim não contará mais com a proteção do FGC, como previsto no § 2º do Art. 2º, da Res. CMN nº 
4.222, de 23.05.2013. 

15. O dinheiro não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Ou está em depósitos em contas 
correntes ou no fundo de investimento. 

16. Enquanto permanecer depositado em conta corrente terá cobertura do FGC e ao ser aplicado em 
fundo de investimento perderá a cobertura conforme as normas legais em vigor. 

17. A alternativa “D” para ser errada teria que ser assim: Depósitos aplicados em fundos de 
investimento. 

18. Diante do exposto, tendo conta que a alternativa “D” também está correta, pois aquele crédito 
conta também com a cobertura do FGC, e que não há outra alternativa errada, solicito que essa 
banca examinadora adote os procedimentos que se fizerem necessários para apresentar a questão 
43 como anulada ao divulgar o gabarito definitivo. 

Professor Cid Roberto 
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