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CARGO ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 

TIPO RECURSO Contra questão da prova objetiva 

DISCIPLINA Não possui disciplina 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/01/2020 às 11h 36min 

PEDIDO Considerando os motivos expostos acima, seja considerada correta também a opção 
"B" da questão, em não entendendo essa Banca pela validação da opção "b" seja 
então anulada a questão. 

DESCRIÇÃO FATOS Frente a questão ter mais de uma resposta correta 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DESCRIÇÃO A questão 7 em seu enunciado pediu APENAS "Estão entre os princípios da 
seguridade social", tais princípios estão elencados no art. 194, paragrafo único da 
Constituição Federal: 
 
Art. 194 (...) 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis 
específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, 
previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência 
social;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.         (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
Partindo então do artigo acima, especificamente aos incisos II e III afere - se que os 
princípios ali apontados apontam as opções "B" e "C" da questão ora recorrida e 
embora nao tenha constado o texto completo do inciso II (...às populações urbanas 
e rurais), tal fato não retira a uniformidade e equivalência como principio da 
seguridade social, considerando que a questão NÃO pede detalhamento a quem os 
princípios são dirigidos, apenas pediu "são princípios". 
Assim a falta do final do texto do inciso II não retira a existência do princípio, 
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considerando ainda que os benefícios e serviços da seguridade social são de direito 
tanto a população urbana e rural, bem como seus princípios. 
 
Nesse sentido, Frederico Amado, em sua obra "Direito Previdenciário, 5 ed., Ed, 
Juspodvim, pag. 27, conceitua o princípio da uniformidade e equivalência: 
 
"Cuida-se de corolário do Princípio da Isonomia no sistema de 
seguridade social, que objetiva o tratamento isonômico entre povos 
urbanos e rurais na concessão das prestações da seguridade 
social. " 
 
Ante o exposto, a fim de manter a lisura do processo de concurso, bem como a 
coerência quanto a matéria cobrada em prova, espera e REQUER seja considerada 
correta também a opção "B" da questão, em não entendendo essa Banca pela 
validação da opção "b" seja então anulada a questão. 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA A questão possui somente uma alternativa correta sendo ela a letra C (art. 194, 
parágrafo único, III). De acordo com a Constituição Federal a alternativa B 
encontra-se incorreta, uma vez que o inciso II, do parágrafo único, do art. 194 prevê 
como princípio a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais e NÃO a uniformidade e equivalência na PRESTAÇÃO dos benefícios e 
serviços. 

STATUS Indeferido 

 


