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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSEGURA O DIREITO A 

APOSENTADORIA ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

No dia 31 de agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu - em um 

processo de repercussão geral1 - acerca da possibilidade de aplicação do direito a 

aposentadoria especial ao servidor público, sendo fixada a seguinte tese, 

conforme Tema 942:  "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o 

direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da 

previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação 

daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 

40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime 

geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 

8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei 

complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o 

direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos 

servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos 

termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da 

República".  

 

Acompanhando o entendimento já adotado pelo STJ, o STF decidiu que o direito 

a aposentadoria especial está vinculado as condições de trabalho sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor público. 

 

Isso significa que o fato do servidor perceber a GAS ou antes disso o adicional de 

insalubridade2 não assegura  por si o direito a aposentadoria especial. 

                                            
1
 Decisão que deve ser observada por todos os Juízes e Tribunais doravante. 

2
 O TJPR já vem entendendo que a GAS é substitutiva do adicional de insalubridade, sob fundamento de que 

tem o mesmo fato gerador. 
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Para caracterização do direito a esta será necessário que a Administração 

reconheça a prestação de serviços em tais condições. Nas empresas privadas 

isso se dá com a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário. No caso dos 

servidores Públicos a responsabilidade pela emissão do Laudo Técnico das 

Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e do  Perfil Profissiográfico 

Previdenciário é do Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem obrigação de 

fornecer a documentação, conforme várias decisões judiciais e Instruções do 

INSS. 

Posição do STF no caso da aposentadoria especial: "A autoridade administrativa 

responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no 

caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação 

previstos no ordenamento jurídico vigente, até mesmo as condições especiais a 

que estaria exposto o servidor e o cumprimento do tempo mínimo de efetivo 

exercício no serviço público e no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, a 

qual dependerá de, no mínimo, 25 anos de contribuição." 

 

Com a EC 103 se somou o requisito da idade, que não havia antes, eis que em 

sua regra de transição "até que a lei disponha", determinou a idade mínima de 55 

anos para a atividade especial que exija 15 anos de exposição, 58 quando a 

exigência for 20 e 60 anos para quem teria a exposição mínima de 25 anos. 

 

Vale lembrar que a exigência de 15 anos de trabalho é apenas para mineiros de 

subsolo, 20 anos para mineiros de superfície e 25 anos para a grande maioria das 

atividades com exposição aos agentes nocivos, sendo a última hipótese a dos 

servidores da saúde. 

 

Esta norma é válida para os que ingressaram nos regimes previdenciários a partir 

da EC 103, 13/11/2019 e até que uma lei complementar discipline a matéria de 

forma diversa se for o caso, bem como para quem não adquiriu o direito a 

aposentadoria especial antes de tal data. A questão guarda maior relevância 
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ainda pois diz respeito, também ao abono permanência, devido desde a aquisição 

do direito. 

Todavia, negada a emissão de tais documentos pela Administração, será 

necessário acionar o Judiciário de forma individual ou em processos coletivos - 

reduzindo custos - os quais deverão ser suportados antecipadamente ou ao final 

do processo, a fim de apurar se houve trabalho prestado sob condições especiais 

que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público. 

DANIEL GODOY JUNIOR, advogado do Sindsaúde/PR, Especialista em 

Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavid, Sevilha, Espanha. 

Mestre em Direito. 
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