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STF não reconhece aposentadoria 
especial para oficiais de Justiça

Por exercerem atividade de risco even-
tual, oficiais de Justiça não têm o direito de 
receber aposentadoria especial. Foi o que 
decidiu o Supremo no dia 11/6, indeferin-
do mandados de injunção apresentados por 
dois sindicatos de servidores do Judiciário.

O Sindicato dos Servidores das Justiças 
Federais no Estado do Rio de Janeiro e o 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Ju-
diciário e Ministério Público da União no 
Distrito Federal alegavam que a atividade 
envolve risco, o que justificaria a concessão 
da aposentadoria com a aplicação da Lei 
Complementar 51/1985, que regulamenta 
a aposentadoria especial para policiais.

A AGU sustentou que o dispositivo da 
Constituição que se refere à aposentadoria 
especial por atividade de risco deixa claro 
que ela deve ser exercida de forma cons-
tante para que se tenha o direito de parar 
de trabalhar mais cedo, o que não seria o 
caso, por exemplo, dos oficiais de Justiça.

Segundo a AGU, tais categorias não es-
tão expostas diuturnamente a riscos. Ape-
nas eventualmente o cumprimento de seus 
deveres ocorreria em algum contexto de 
perigo, mas nestas situações os servidores 
têm sempre a prerrogativa de solicitar auxí-
lio de força policial.

O julgamento foi retomado com o vo-
to-vista do ministro Luiz Fux pelo indefe-
rimento do pedido. Ele acompanhou a 
divergência aberta pelo ministro Roberto 
Barroso, que considera não haver risco ine-
rente à atividade de oficial de justiça e que 
o risco eventual não poderia ser equiparado 
ao risco permanente da atividade policial.

Segundo Fux, a definição da atividade 
de risco deve ser definida pelo Legislativo, 
pois não há como o Judiciário estabelecer 
os requisitos que enquadrem determinada 
atividade profissional e permitam a análise 
de pedidos de aposentadoria.

Para o ministro Fux, o Congresso teria 
instrumentos, inclusive, para efetuar análi-
se atuarial sobre a capacidade do Estado de 
suportar novas aposentadorias com menor 
tempo de contribuição. Ele observou que 
tramita na Câmara o Projeto de Lei Com-
plementar 554/2010, que reconhece o risco 
profissional inerente e prevê aposentadoria 
especial para policias e agentes penitenciá-
rios, mas não para oficiais de Justiça.

“Prefiro aguardar que os interessados  
consigam, através de seu poder de con-
vencimento, que o Congresso Nacional re-
conheça a existência de risco na atividade 
e os inclua no projeto”, afirmou o ministro.

Risco duvidoso - Na conclusão do jul-
gamento prevaleceu a tese defendida pelo 
ministro Barroso. Para ele, diante do caráter 
aberto da expressão atividade de risco, cons-
tante do art. 40, § 4, II, da Constituição, so-
mente há omissão constitucional que justifi-
que a concessão de aposentadoria especial 
por meio de mandado de injunção quando a 
periculosidade for inequivocamente inerente 
à atividade profissional. Seguiram esse en-
tendimento os ministros Luiz Fux, Rosa We-
ber, Marco Aurélio e Gilmar Mendes.

O advogado Rudi Cassel que atuou nos 
processos, critica a decisão. Ele avalia que 
atribuir ao Congresso a solução de "algo 
que se arrasta há tanto tempo é voltar atrás 
no papel dos mandados de injunção." 

"Oficiais produziram dossiês com farta 
demonstração do risco sofrido na execução 
de ordens judiciais. Ainda assim, a deci-
são do Supremo levada ao extremo sobre-
põe a norma ao fato. Mesmo que oficiais 
e agentes fossem alvejados todos os dias, 
teriam que atuar para serem incluídos no 
PLP 554/2010 ou produzir uma nova lei 
que dissesse, especificamente, que sua 
atividade é de risco”, afirma Cassel.

Fonte: Conjur

Prorrogada para 19/6 suspensão 
do peticionamento eletrônico 
via e-Proc em autos físicos

O presidente do TR1 assinou a Resolução Presi 22, que prorroga até 19 de junho o 
prazo para suspensão do peticionamento eletrônico, via sistema de transmissão eletrô-
nica de atos processuais da 1ª Região (e-Proc), em processos que tramitem em autos 
físicos no Tribunal, nas seções e subseções judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região. 
A suspensão estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira, dia 15 de junho.

A publicação da Portaria leva em conta:

a) a Resolução Presi 20 de 2/6/2015, que suspendeu, a partir de 15/6/2015, o 
peticionamento eletrônico, via sistema de transmissão eletrônica de atos processuais da 
1ª Região – e-Proc;

b) as solicitações recebidas no sentido de não aplicação da Resolução; 

c) que o assunto foi deliberado no Conselho de Administração em sessão realiada 
no dia 28 de maio de 2015 e que a próxima sessão desse Colegiado está prevista para 
realizar-se no dia 18 de junho de 2015,

Margem da Palavra
Um viajante das palavras mundo afora  

Uma agradável surpresa 
me aguardava ao receber no 

meu e-mail a Edição 35 da Revista Eletrônica 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, ou sim-
plesmente: REVIST@. 

Eis que me deparo com cinco páginas (82 a 
86) com o delicado conto:  “O Porto dos 11 Anos” 
que descreve a descoberta de uma biblioteca por 
um menino de 11 anos e os prazeres que lhe ad-
vém ao penetrar no mundo da literatura. 

Uma aventura ímpar para uma criança ávida: 
livros, livros a mão cheia, na expressão de Castro 
Alves. Cada um descortinava horizontes inimagi-
náveis, levava-o para mundos distantes de onde 
voltava mais cheio daquela riqueza que só a lei-
tura pode proporcionar.

Imaginei a criança desenvolvendo o gosto por 
alguns autores e seus diferentes estilos e sendo 
um usuário responsável daquela biblioteca que 
certamente lhe fez descobrir o valor da pontuali-
dade. Imaginei que ele só poderia tomar outros livros emprestados se os devolvesse 
no tempo estipulado e em bom estado. 

Quem me dera todos os usuários tivessem essa responsabilidade: zelar pela inte-
gridade dos livros e devolvê-los dentro do prazo para que outras pessoas não tivessem 
que esperar para usá-los. Esse é um dos sonhos frustrados das bibliotecárias: todos 
os usuários responsáveis e pontuais.

Além da narrativa deliciosa, per-
cebo outra agradável surpresa: eu 
conheço aquele menino, persona-
gem autobiográfico daquele conto. 
Trata-se do nosso colega Luiz Gou-
lart, que há dez anos é  responsável 
pela edição diária do nosso Justiça 
Federal Hoje, um trabalho de qua-
lidade que lhe granjeia admiração 
e respeito dos juízes e servidores, 
leitores assíduos do informativo.

Mas as surpresas não acabam aí. Nas páginas 75 a 80 da mesma REVIST@, 
outra dose de Luiz Goulart; dessa vez ele nos conta histórias das suas viagens na 
coluna Mundo Afora, inaugurada pela REVIST@ para receber seus relatos em todas 
as futuras edições. Nesta edição, lemos a primeira parte da quarta viagem de Luiz 
para Nova Yorque. A segunda parte teremos que aguardar para ler na edição 36 da 
REVIST@. 

Fácil entender que, de viajante das páginas dos livros, ele passou a viajar para 
conhecer ao vivo os lugares que ele visitava na imaginação e a narrativa flui encanta-
dora descortinando as paisagens para os leitores porque uma das características de 
quem lê muito é escrever bem.

Luzineide Oliveira (Biblioteca)

A 35ª Edição da Revista Eletrônica da SJDF pode ser lida através do seguinte endereço: 
http://portal.trf1.jus.br/data/files/CB/C2/9C/B4/74F4D410ACF543D4052809C2/ed_35_.pdf

Desempenho da Justiça: 
Diagnósticos e Desafios  

O 3º Seminário sobre o Desempenho da 
Justiça: Diagnósticos e Desafios acontece 
no dia 29/6 no CJF. A abertura será realiza-
da pelo ministro Gilmar Mendes

O evento tem o objetivo de estimular 
novos pontos de vista sobre problemas que 
afetam o Judiciário e a prestação jurisdicio-
nal e de fomentar a cultura de mensuração 
e acompanhamento de indicadores. Estu-
diosos de Direito e Gestão compartilharão 
seus conhecimentos e boas práticas. Na 
ocasião, serão apresentados os últimos 
resultados do Índice de Desempenho da 
Justiça (IDJus) e, os tribunais com melhor 
desempenho, premiados.

A última versão do IDJus revelou que a 
Justiça vem melhorando lentamente. O ín-
dice ficou em de 51,3 numa escala de 100 
pontos. A maior contribuição para o avanço 
contínuo veio da Gestão de Recursos Huma-
nos e Tecnológicos, em especial Tecnologia, 
que alcançou 73,3 pontos. Já o que mais 
impacta os jurisdicionados, a Gestão de Pro-
cessos, teve o pior rendimento: 42,9. 


