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: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção coletivo, impetrado pela
Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Pará (ASSOJUPA), em
que se alega omissão na edição da lei complementar prevista no artigo 40,
§ 4º, da Constituição da República.
O impetrante, representante de servidores públicos estaduais na
função de Oficiais de Justiça do Estado do Pará, afirma que, apesar de ter
desempenhado suas funções, de forma permanente, em condições
especiais de risco e que prejudicam a saúde ou a integridade física, o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou-se a proceder à contagem de
tempo especial para sua aposentadoria, ao argumento de ausência de lei
regulamentadora. (eDOC 34, p. 39)
Nesse sentido, pleiteia a aplicação ao caso do disposto na legislação
que regulamenta a aposentadoria especial dos trabalhadores do setor
privado, a exemplo do artigo 57 da Lei 8.213/1991.
Informações dos impetrados prestadas nos eDOCs 12 a 27.
Decido.
A jurisprudência desta Corte é assente quanto à omissão legislativa
de lei complementar, prevista no art. 40, § 4º, da CF, que regule a
aposentadoria especial de servidor público, garantindo o exercício do
direito constitucional por meio da aplicação, no que for pertinente, da
legislação relativa aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.
Nesse sentido, cito o MI 721, de relatoria do Min. Marco Aurélio,
Plenário, DJ 30.11.2007 e o MI 795, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe
21.5.2009, este último assim ementado:
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“MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA
ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR
A
DISCIPLINAR
A
MATÉRIA.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. 1. Servidor
público. Investigador da polícia civil do Estado de São Paulo.
Alegado exercício de atividade sob condições de periculosidade
e insalubridade. 2. Reconhecida a omissão legislativa em razão
da ausência de lei complementar a definir as condições para o
implemento da aposentadoria especial. 3. Mandado de injunção
conhecido e concedido para comunicar a mora à autoridade
competente e determinar a aplicação, no que couber, do art. 57
da Lei n. 8.213/91.” (MI 795, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 94,
divulgado em 21.5.2009).

A Corte, então, tem deferido parcialmente a ordem para determinar
à Administração Pública que proceda à análise do pleito de aposentadoria
especial de servidores públicos à luz da disciplina conferida pelo Regime
Geral de Previdência Social. Referida disciplina consiste, entre outras
normas, nos artigos 57, 58 e 65 da Lei 8.213/1991 e no Anexo IV do
Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999).
Nessa ocasião, o Plenário, em questão de ordem suscitada pelo
Ministro Joaquim Barbosa, autorizou aos Ministros que decidam
monocrática e definitivamente os casos idênticos aos MI 721, 758 e 795.
No caso, demonstrou-se que a negativa da concessão de
aposentadoria especial fundamentou-se exclusivamente na ausência de
norma regulamentadora do preceito constitucional (eDOC 34, p. 39), em
situação similar aos precedentes supracitados.
Assim, uma vez concedida a ordem por esta Corte, caberá à
autoridade administrativa a verificação do atendimento, ou não, dos
requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial.
Nessa linha, para se ter o direito à aposentadoria especial, é
necessário demonstrar os requisitos legais, a exemplo do contato
ininterrupto com agentes nocivos à saúde ou à integridade física durante
15, 20 ou 25 anos (parágrafos 3º e 4º do artigo 57 da Lei 8.213/1991),
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considerando a relação de agentes considerados nocivos e o tempo de
exposição previstos no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social
(Decreto 3.048/1999), periodicamente atualizado.
Ante o exposto, conheço do mandado de injunção e concedo em
parte a ordem, tão somente para determinar à autoridade administrativa
que analise o requerimento de aposentadoria especial à luz da disciplina
do Regime Geral de Previdência Social, de modo a verificar se estão
presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, inclusive os
listados no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social (Decreto
3.048/1999), de forma ininterrupta durante o tempo ali determinado.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2014.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5571086.

