
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284826 

Cargo: Tesoureiro 

Questão recorrida: 06 

Tipo de Prova: 02 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Não há que se falar que a resposta disposta no gabarito deve prosperar, 

isso porque quando falamos em tributação, ou até mesmo em tributos, impostos, estamos 

analisando um fato gerador em especial, e nunca nos ativemos quanto a sua condição 

propriamente dita. Não pode-se aceitar a resposta A dada no gabarito preliminar como a 

correta, pois a questão é MUITO CLARA quando quer que a resposta lhe dê um sentido, um 

motivo para que o imposto seja criado,e portanto JAMAIS A REGULARIDADE deve ser a 

reposta correta. Pensamos da seguinte forma, quando estamos diante de um cenário de 

guerra e inevitavelmente todas as crises possíveis se alastram o imposto extraordinário 

seja na sua essência criado para sanar dificuldades de uma situação em si, individual, 

DIRECIONADA para determinada ocorrência. Portanto, a resposta mais adequada AO 

CONTEXTO da questão, ou seja, para responder ao que se pergunta, a resposta CORRETA 

DEVERIA SER A LETRA D.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

06. Analisando as espécies tributárias, podemos dizer que um 

imposto extraordinário de guerra se encaixa em qual categoria 

abaixo? 

A) De acordo com a regularidade. 

B) Quanto à transferência do encargo. 

C) Em razão da pessoa. 

D) Quanto ao direcionamento. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 



 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, um imposto extraordinário de 

guerra é aquele que é cobrado APENAS de forma eventual, em razão 

de um determinado fato; desta forma, se trata de um imposto de 

acordo com a regularidade. 

 

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. 
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