
REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE  

TEMPO ESPECIAL EM  COMUM  

Nome do (a) requerente:  ______________________________________________  

(    )  SERVIDOR(A) ATIVO(A); 

(    )  SERVIDOR(A)  APOSENTADO(A) ;  

(   ) PENSIONISTA; 

CPF n°:  ____________________________________________________________________  

RG n°:  ____________________________________________________________________  

Matrícula SIAPE n°: ______________________________________________________  

Cargo:  ____________________________________________________________________  

Endereço de e-mail: ______________________________________________________  

Telefones para contato: ( ____ )  _________________  ( ___ )  ______________________  

Endereço residencial:  __________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

O Supremo Tribunal Federal, através do Tema n° 942, proferido no 

Acórdão que julgou o Recurso Extraordinário de n° 1.014.286 / SP, publicado em 24 de 

setembro de 2020, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese:  

Até a edição da Emenda Constitucional n°  

103/2019, o direito à conversão, em tempo comum,  do 

p r es t ad o  s o b  c o nd i çõ es  e sp ec i ai s  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 § 4° 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.° 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, § 4°-C, da Constituição da 

República. 

Desta forma, é o presente para REQUERER ao chefe de Gestão de 

Pessoas do Ministério _____________________________ (ministério a que está 

vinculado (a)) a CONVERSÃO DE TODO O TEMPO ESPECIAL trabalhado no serviço 

público em TEMPO COMUM, para todos os fins, nos termos da decisão supracitada, que 

possui alcance de Repercussão Geral. 

Caso Vossa Senhoria entenda pela não aplicação administrativa do 

referido Acórdão, REQUER, de forma ALTERNATIVA, que este órgão fornece os 

documentos de PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, LTCAT — LAUDO 

TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, e, por fim, o LAUDO DE 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO TRABALHO, nos quais o (a) requerente está vinculado. 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

 

________________________, _________________, de _________ de 202__.  

(Cidade)    (dia)   (mês)   


