
Aracaju/SE, ______ de _________________ de 2021.  
 

 

 
 
 

 
______________________________________________________________,  

                                                              (NOME COMPLETO) 
brasileiro(a), estado civil ________________________________, servidor(a) público(a) federal, matrícula 
 
 _________________ CPF nº. ________________________, R.G. nº. _____________________ SSP/____,  
 
residente na __________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________, 
 
CEP_________________, endereço eletrônico (e-mail) ________________________________________, 
 
telefone celular/fixo ____________________________, rede social ______________________________  
 
vem promover REQUERIMENTO, nos seguintes termos:  
 

A Constituição consagra como direito social fundamental a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (Art. 7º, inciso XXII, direito 
assegurado também aos servidores públicos), bem como adicional de remuneração para atividades 
penosas, insalubres ou perigosas (Art. 7º, inciso XXIII).  

 
Na mesma linha, o ordenamento jurídico assegura a aposentadoria especial 

aos trabalhadores cujas atividades são desenvolvidas com potenciais abalos à saúde ou à integridade 
física, ou a conversão do período trabalhado sob tais condições especiais em tempo de serviço comum.  

 
Ainda que inexistente a regulamentação específica em lei complementar 

reclamada pelo art. 40 da Constituição (art. 40, § 1º - na redação original; art. 40, § 4º, na redação dada 
pela EC nº. 20/1998; art. 40, § 4º, incisos I, II e III, na redação dada pela EC nº. 47/2005; e após a EC nº. 
103/2019, a ser regulamentado em lei complementar do respectivo ente federado - art. 40, § 4º-C), o 
exercício do direito constitucional à aposentadoria especial pelos servidores públicos foi viabilizado 
mediante proposituras de mandados de injunção, que geraram reiterada jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal assecuratória do exercício desse direito com base nas regras do regime geral de 
previdência social, nos termos de sua Súmula Vinculante nº. 33:  
 

“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.”  
 

Não obstante a Súmula Vinculante nº. 33, diversos segmentos da 
Administração Pública Brasileira relutaram em aplicar diretamente os seus comandos, notadamente no 
que refere à aplicação das regras do RGPS para a conversão do tempo especial em tempo comum para 
fins de aposentadoria. Em princípio, ao apreciar reclamações contra tais atos administrativos por alegação 
de ofensa ao enunciado da SV nº. 33, o STF assentou entendimento de que não guardava estrita aderência 
ao seu enunciado e mesmo aos debates que o precederam o direito a tal conversão com base nas regras 
do RGPS. 
  

Todavia, o STF manifestou-se sobre o tema em 31.08.2020, no julgamento do 
RE 1.014.286. Nele, a Corte fixou a seguinte tese para o Tema 942 de Repercussão Geral:  
 

“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.”  

 
Assim, ainda que o tempo não seja suficiente para viabilizar a aposentadoria 

especial na forma da SV nº. 33, o STF assentou o entendimento de ser direito dos servidores públicos a 
conversão, em tempo comum, do tempo prestado no regime estatutário sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a sua integridade física, e que tal direito decorre da previsão constitucional de 
adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação, devendo ser aplicadas as normas do regime 
geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº. 8.213/1991 para viabilizar 
sua concretização.  
 

Destarte, convém destacar o § 5º do art. 57 da Lei nº. 8.213/91:  
 

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta 
Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, 
conforme dispuser a lei.  
 
[...]  
 
§ 5º. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser 
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva 
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão 
de qualquer benefício.  

 
Durante parte de sua atividade funcional este(a) servidor(a) requerente 

exerceu atividades especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, tal como qualificadas pela lei.  
 
Neste sentido, o Decreto nº. 3.048/99:  
 

Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses 
agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela 
constante do Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)  
 
[...]  
 
§ 3º. A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será 
feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por 
seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido 
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.410, de 2020)  
 
[...]  
 
§ 8º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico 
previdenciário, ou o documento eletrônico que venha a substituí-lo, no qual deverão ser 
contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantido ao 
trabalhador o acesso às informações nele contidas, sob pena de sujeição às sanções 
previstas na alínea “h” do inciso I do caput do art. 283. (Redação dada pelo Decreto nº 
10.410, de 2020)  
 
§ 9º. Para fins do disposto no § 8º, considera-se perfil profissiográfico previdenciário o 
documento que contenha o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o 
modelo instituído pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)  
 
§ 10. O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa 
sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação 
de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, 



conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia. (Redação 
dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)  

 
Outrossim, ainda que não constem em meus assentos funcionais informações 

detalhadas acerca de tais atividades, o pagamento do adicional - seja por reconhecimento administrativo 
ou judicial - já é prova cabal da atividade prejudicial à saúde ou integridade física, a viabilizar a conversão 
na via administrativa ora postulada.  
 

E não poderia ser diferente, tendo em vista que o servidor não pode ser 
prejudicado pelo descumprimento do dever da Administração de elaborar perfil profissiográfico 
previdenciário ou documento informativo equivalente, especialmente porque referente(s) a período(s) 
pretérito(s).  
 

Por fim, convém destacar novamente o Decreto nº. 3.048/99: 
  

Art. 188-P. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os art. 51, 
art. 64 e art. 188-I ao 188-L, uma vez cumprido o período de carência exigido, a 
aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e 
contribuinte individual, este último somente quando cooperado filiado a cooperativa de 
trabalho ou de produção, filiados ao RGPS até 13 de novembro de 2019, quando o 
somatório da sua idade e do seu tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição 
forem, respectivamente, de: (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 
  
I - Sessenta e seis pontos e quinze anos de efetiva exposição; (Incluído pelo Decreto nº 
10.410, de 2020) 
  
II - Setenta e seis pontos e vinte anos de efetiva exposição; ou (Incluído pelo Decreto nº 
10.410, de 2020) 
  
III - Oitenta e seis pontos e vinte e cinco anos de efetiva exposição. (Incluído pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020)  
 
[...] 
  

MULTIPLICADORES 
TEMPO A  

CONVERTER 
MULHER (30 ANOS DE 

CONTRIBUIÇÃO) 
HOMEM (35 ANOS DE 

CONTRIBUIÇÃO) 

15 ANOS 2,00 2,33 
20 ANOS 1,50 1,75 
25 ANOS 1,20 1,40 

 

Assim, com base na tese de repercussão geral tema 942 do STF e na legislação 
supletiva pertinente, requer seja efetuada a conversão, com a aplicação do multiplicador devido, de todo 
o tempo prestado até 13 de novembro de 2019 sob condições especiais nocivas à saúde ou à integridade 
física (períodos regidos pelo regime celetista, se houver, e estatutário) em tempo comum, para todos os 
fins, inclusive e especialmente de aposentadoria e/ou concessão de abono de permanência, averbando 
ainda a conversão para fins de posterior emissão de CTC – Certidão de Tempo de Contribuição.  
 

Para tanto, requer ainda que o presente requerimento seja instruído pelo 
órgão responsável com todas as informações correlatas constantes de meus assentamentos funcionais 
(inclusive eventual decisão judicial que tenha reconhecido tempo de serviço especial prestado sob 
condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física, períodos regidos pelo regime celetista, se 
houver, e estatutário), bem assim com as fichas financeiras e/ou demonstrativos de pagamento 
informativos do pagamento de adicional referente a tais condições.  
 

 
Pede DEFERIMENTO. 

 
 

______________________________________________ 
SERVIDOR(A)FILIADO (A) 

matrícula ________________ 


