
 

 

JURISPRUDENCIA 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO APROVA A SÚMULA 

VINCULANTE Nº 33, DETERMINANDO QUE ENQUANTO O LEGISLADOR 

NÃO REGULAMENTAR O DIREITO CONSTITUCIONAL DE 

DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS A UMA APOSENTADORIA 

ESPECIAL, A ELES SE APLICAM AS REGRAS DE APOSENTADORIA 

ESPECIAL DOS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece dois regimes de 

previdência social, cada qual com regras próprias de aposentadoria: um para os 

servidores públicos, regido principalmente pela Constituição Federal, e outro para os 

trabalhadores da iniciativa privada, chamado “Regime Geral da Previdência Social” e 

disciplinado pela Lei nº 8.213/1991. 

No caso dos servidores públicos, o texto constitucional fixa critérios gerais para 

a concessão de aposentadoria, diferenciando-os apenas no que diz respeito aos 

requisitos necessários para o exercício desse direito por homens e por mulheres. Sem 

embargo, o art. 40, §4º, da Constituição assegura o direito à adoção de critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria em três situações especiais, descritas 

nos incisos I, II e III: “Art. 40. (...) § 4º. 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”. 

Esse dispositivo constitucional impõe ao legislador o dever de criar normas 

especiais para a aquisição do direito à aposentadoria nesses três casos, por considerar 

que os servidores públicos que laboram em condições mais penosas devem ter direito a 

aposentar-se com menos tempo de contribuição ao sistema previdenciário. 

Ocorre que o legislador infraconstitucional ainda não regulamentou esse direito 

assegurado na Constituição Federal brasileira, tornando inviável o seu exercício em 

razão da ausência de norma regulamentadora. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 

diversos mandados de injunção – ação constitucional que objetiva viabilizar o exercício 

de um direito constitucional não regulamentado – que enquanto o Congresso Nacional 

não editar a lei complementar necessária, os servidores públicos que trabalham nessas 

condições especiais têm o direito de se aposentar de acordo com as regras próprias do 

“Regime Geral da Previdência Social”, disciplinado pela Lei nº 8.213/1991 (que se 

aplica aos trabalhadores da iniciativa privada e contém disposição específica 

determinando a sua não incidência sobre os servidores públicos). Se trata de uma 

aplicação analógica -e não subsidiária- da Lei nº 8.213/1991. 

Até então, a Corte Suprema brasileira somente concedia essa aplicação analógica 

em decisões com efeitos inter partes, é dizer, somente aos servidores públicos que 

ajuizavam mandados de injunção ante o Supremo Tribunal Federal postulando a 

regulamentação do seu direito a uma aposentadoria especial. Os servidores públicos que 

não propunham ação judicial não eram beneficiados pelos efeitos da decisão. 

Em 24 de abril de 2014 foi publicada a decisão do STF, aprovada na sessão 

plenária de 09 de abril de 2014, de editar a Súmula Vinculante nº 33. As súmulas 

vinculantes são enunciados que sintetizam o entendimento pacificado do Supremo 

Tribunal Federal em matéria constitucional, consolidado após várias decisões em casos 

individuais ditadas no mesmo sentido. Segundo o art. 103-A da Constituição Federal, a 

súmula vinculante deve ser aprovada por 2/3 dos membros da Corte (composta por 11 



 

 

ministros) e, “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”. 

Na Súmula Vinculante nº 33, recentemente aprovada, o Supremo Tribunal 

Federal estabeleceu que “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”. 

A partir dessa jurisprudência dotada de efeitos vinculantes a todos os órgãos do 

Poder Judiciário e da Administração Pública, os servidores públicos portadores de 

deficiência, ou que exerçam atividades de risco, ou cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, podem exercer o 

seu direito a uma aposentadoria especial, que será concedida com base em critérios 

diferenciados estabelecidos na Lei nº 8.213/1991 (“Regime Geral da Previdência 

Social”), que em princípio se aplicavam somente aos trabalhadores da iniciativa 

privada. 


