
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284217 

Cargo: Controle Interno 

Questão recorrida: 07 

Tipo de Prova: 02 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Solicito a anulação da questão numero 7, primeiro, por se tratar de 

questão cuja lei não consta no edital do concurso, segundo, que o artº 1 da referida lei 

9430/96 mostra que é correto o item “I”, alem do mais o item “IV” está incorreto de acordo 

com o artº 5 § 4º. da mesma lei. Segue link da lei que não é mencionada no conteúdo do 

edital:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

07. Tendo em vista que, para efeito da incidência do imposto sobre a 

renda, o lucro real das pessoas jurídicas deve ser apurado na data 

de encerramento do período, podendo ser este encerramento 

realizado: 

I - Nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 

dezembro, no caso de apuração trimestral do imposto sobre 

operações;  

II - No dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, no caso de 

apuração anual do imposto de renda;  

III - Na data da extinção da pessoa jurídica, assim entendida a 

destinação total de seu acervo líquido;  

IV - Na data do evento, nos casos de incorporação, fusão ou cisão da 

pessoa jurídica. 

 

Qual alternativa está incorreta? 

A) II. 

B) I. 

C) III. 

D) IV. 



 

 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

   

INDEFERIDO. Prezado candidato, tendo em vista que o lucro real 

das pessoas jurídicas deve ser apurado na data de encerramento do 

período, podendo ser este encerramento realizado nos dias 31 de 

março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-

calendário, e não conforme consta na alternativa A. 

Fonte: http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html 

Dessa forma a questão permanece inalterada. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 

 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 
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