
Considerando inexistirem regras específicas para 

regulamentar a aposentadoria especial do servidor 

público, o ocupante de cargo efetivo na 

Administração direta estadual, que exerça 

atividades sob condições especiais, prejudiciais à 

sua integridade física: 



a) fará jus ao reconhecimento, na esfera 

administrativa, do direito à aposentadoria especial 

em conformidade, no que couber, com as regras 

pertinentes do regime geral da previdência social, 

sendo cabível o manejo de reclamação perante o 

Superior Tribunal de Justiça, se lhe for negado o 

pleito administrativamente; 



b) não fará jus ao reconhecimento do direito à 

aposentadoria especial, enquanto não editada a lei 

complementar específica requerida pela norma 

constitucional pertinente; 



c) deverá valer-se de mandado de injunção, de 

competência originária do Supremo Tribunal 

Federal, para obter o reconhecimento do direito à 

aposentadoria especial em conformidade, no que 

couber, com as regras pertinentes do regime geral 

da previdência social. 



d) deverá valer-se de mandado de injunção, de 

competência originária do Superior Tribunal de 

Justiça, para obter o reconhecimento do direito à 

aposentadoria especial em conformidade, no que 

couber, com as regras pertinentes do regime geral 

da previdência social. 



e) fará jus ao reconhecimento, na esfera 

administrativa, do direito à aposentadoria especial 

em conformidade, no que couber, com as regras 

pertinentes do regime geral da previdência social, 

sendo cabível o manejo de reclamação perante o 

Supremo Tribunal Federal, se lhe for negado o 

pleito administrativamente. 



e) fará jus ao reconhecimento, na esfera 

administrativa, do direito à aposentadoria especial 

em conformidade, no que couber, com as regras 

pertinentes do regime geral da previdência social, 

sendo cabível o manejo de reclamação perante o 

Supremo Tribunal Federal, se lhe for negado o 

pleito administrativamente. 



Art. 40, § 4º, CRFB. É vedada a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 

abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, 

nos termos definidos em leis complementares, os casos de 

servidores: 

I - portadores de deficiência;  

II - que exerçam atividades de risco; 

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais 

que prejudiquem a saúde ou a integridade física.   



Art. 5º, LXXI, CRFB. Conceder-se-á mandado de 

injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos 

direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania; 



Súmula Vinculante 33, STF. Aplicam-se ao servidor 

público, no que couber, as regras do regime geral 

da previdência social sobre aposentadoria especial 

de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da 

Constituição Federal, até a edição de lei 

complementar específica. 



Art. 103-A, caput, CRFB. O Supremo Tribunal Federal poderá, 

de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 

dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação 

na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 

bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

estabelecida em lei. (...) 



Art. 103-A, § 3º, CRFB. Do ato administrativo ou decisão judicial 

que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a 

aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, 

julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a 

decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja 

proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 


