EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO IPES PREVIDENCIA

Assunto: Pedido de aposentadoria especial com base
em decisão do Supremo Tribunal Federal .

(Nome)_______________________, matrícula _____________________,
RG_______________, CPF_______________, residente e domiciliado à
Rua ___________________________, n. _____________, CEP_________,
Cidade ________________________ telefone __________________,
trabalhador(a) da saúde do nosso estado e tendo desenvolvido as
atividades nos seguintes locais: ___________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________,
vem mui respeitosamente a Vossa Presença para requer a concessão de
aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho em ambiente insalubre.
O presente pedido se fundamenta em recente decisão do Supremo

Tribunal Federal no Mandado de Injunção 1958.
O Supremo Tribunal Federal, por seu MINISTRO RICARDO
LEWANDOWSKI, decidiu nos seguintes termos:
Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a
Procuradoria-Geral da República, uma vez que, em
inúmeros outros casos que versavam sobre a mesma
questão constitucional, manifestou-se o Parquet pelo
deferimento parcial do mandamus, em razão da ausência de
regulamentação do art. 40, § 4º, III, da Carta Magna. Nesse
sentido, cito, entre outros, os seguintes processos:
Mandados de Injunção 928/DF, 895/DF e 865/DF, todos de
minha relatoria.
Assento, também, que a via do mandado de injunção
é adequada para dirimir a questão sob comento: saber qual
a lei a ser aplicada a fim de assegurar, na espécie, o direito
à aposentadoria especial, em razão do exercício de
atividade exercida exclusivamente sob condições que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, prevista no §
4º, III, do art. 40 da Constituição Federal, verbis:
“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:
(...)
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física” (grifos meus).

Com efeito, nos termos do artigo 5º, LXXI, da
Constituição Federal:

“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”.

Conforme assente na jurisprudência da Corte, não
existe lei regulamentadora do direito à aposentadoria
especial em razão de atividade exercida exclusivamente
sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, prevista no § 4º do art. 40 da Constituição Federal.
Assim, afigura-se correto o remédio constitucional
escolhido, pois não há, à falta de previsão legal, direito
líquido e certo amparável por meio do mandado de
segurança.
Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, após o julgamento dos Mandados de Injunção
721/DF e 758/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, passou a adotar
a tese que essa garantia constitucional destina-se à
concretização, caso a caso, do direito constitucional não
regulamentado, assentando, ainda, que com ele não se
objetiva apenas declarar a omissão legislativa, dada a sua
natureza nitidamente mandamental.
Transcrevo a ementa do MI 758/DF citado:
“MANDADO DE INJUNÇÃO – NATUREZA. Conforme
disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal,
conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não
simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é

objeto da impetração, mas premissa de ordem a ser formalizada.
MANDADO DE INJUNÇÃO – DECISÃO – BALIZAS.
Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia
considerada a relação jurídica nele revelada.
APOSENTADORIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS – PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR –
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – ARTIGO 40, § 4º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica
da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via
pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral –
artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91”.

Referido
entendimento
foi
reafirmado
nos
julgamentos dos Mandados de Injunção 795, 797, 809, 828,
841, 850, 857, 879, 905, 927, 938, 962, 998, 788, 796, 808, 815
e 825, conforme se observa da notícia publicada em
15/4/2009, no sítio eletrônico do STF. (...)

O requerente instrui seu pedido de aposentadoria especial com o
comprovantes de que trabalhou durante 25 anos em condições insalubres,
portanto, faz jus á aposentadoria especial com integralidade dos seus
vencimentos, na forma das leis incorporadoras.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Aracaju/Se,_____ de_______de 2013.

________________________________________________

