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BOLETIM INFORMATIVO 
 

CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM APÓS A 

EDIÇÃO DA LEI Nº. 8.112/90 

 

Após a edição da Nota Técnica SEI nº 792/2021/ME, que trata do alcance da 

tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário – RE nº 1014286, representativo do Tema nº 942 da Repercussão Geral, o 

SINDSEP-MG enviou Requerimento Administrativo aos órgãos e entidades, para correção das 

omissões no cômputo especial do tempo trabalhado em condições insalubres após a edição 

da Lei nº 8.112/90, tanto para os servidores em atividade quanto para os aposentados e 

pensionistas.  

Serão analisadas as medidas judiciais a serem propostas, caso a resposta seja 

negativa ou protelatória, no sentido de ter que aguardar nova orientação da Administração 

Federal. 

Passamos a expor: 

 

A Constituição da República, com a redação anterior à Emenda Constitucional 

nº 103, assim dispunha no §4º do 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”.  

 

No caso, interessa a previsão contida no inciso III, dirigida aos servidores que 

trabalham em condições insalubres.  

 

No entanto, o dispositivo não possui eficácia plena, visto que os critérios e 

requisitos diferenciados seriam definidos em leis complementares, ainda não editadas.  

 

O art. 5º, LXXI, da Constituição da República assim dispõe:  

 

“LXXI - 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;”  

 

Diante da inércia legislativa referente à aposentadoria especial vinculada ao 

trabalho em condições insalubres, vários mandados de injunção começaram a ser propostos 

junto ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse suprida a omissão legislativa.  

 

A partir de 2007, o Supremo Tribunal Federal começou a decidir no sentido de 

que enquanto perdurasse a falta da lei referida no § 4º do art.40 da CF, com a redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 47/2005, deveria ser aplicada àqueles trabalhadores a 

legislação sobre a matéria dirigida aos integrantes do regime geral de previdência social, 

mais especificamente, o art. 57 da Lei nº 8.213/91.  

 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal chegou somente até à metade do 

caminho, deliberando apenas acerca da concessão da aposentadoria especial, mas sem nada 



dizer sobre a conversão do tempo especial em comum, prevista no § 5º do art.57 da Lei nº 

8.213/91.  

Esta previsão durou até a edição da Súmula Vinculante nº 33, assim redigida: 

 

“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 

de 09/04/2012”. 

 

Quando da aprovação da Súmula Vinculante nº 33, o plenário do Supremo 

Tribunal Federal deixou bastante claro que não estava a proibir e nem a permitir a conversão 

de tempo, mas tão somente estava decidindo sobre a aposentadoria especial, que exige 

menos tempo de contribuição em relação aos que exerçam trabalhos não sujeitos a agentes 

nocivos à saúde. 

 

A situação mudou radicalmente quando, em 31/08/2020, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1014286, assim ementado: 

 

“Órgão julgador: Tribunal Pleno  

Relator(a): Min. LUIZ FUX Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN  

Julgamento: 31/08/2020  

Publicação: 24/09/2020  

Ementa 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE 

SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS 

QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM 

CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM 

DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. 

POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. 

DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À 



CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES 

FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA 

CRFB.  

(...) 

Tese 

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”. 

 

O núcleo do entendimento do que foi deliberado pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal acerca da conversão de tempo é o que está contido na tese, descabendo 

referências a trechos de votos de qualquer Ministro, mesmo o Relator, que se constituem 

em fundamentos do acórdão. A correta interpretação do decidido deve ser focada 

unicamente na tese, que deve passar a ser entendida em conjunto com a Súmula Vinculante 

nº 33, que como a própria denominação expressa, é de observância obrigatória pela 

administração pública e pelo judiciário. 

 

A limitação efetuada até a edição da Emenda Constitucional nº 103 de 12 de 

novembro de 2019, tem a sua explicação no fato de que ela remeteu para as unidades 

federativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o regulamento da matéria, nos 

seguintes termos:  

 



§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para 

concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado 

o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4ºC e 5º.  

(...)  

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 

federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria 

de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a 

agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação 

desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou 

ocupação.  

 

Esta decisão passa a integrar a Súmula Vinculante nº 33 no ponto em que ela 

determina a aplicação das leis do regime geral de previdência social aos servidores públicos, 

enquanto não publicada lei específica para os agentes públicos, com o marco temporal 

acima referido.  

 

Esta conclusão é explicitada no seguinte trecho da ementa do acórdão do RE 

1014286:  

 

“3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo 

reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a 

quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob 

condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do 

tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a 

compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como 

consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a 

agentes nocivos”. 

 

Posteriormente, para fins de orientação dos Regimes Próprios de Previdência 

Social – RPPS sobre o entendimento da Secretaria de Previdência – SPREV da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, foi editada Nota Técnica SEI 

nº 792/2021/ME a respeito do sentido e alcance da tese fixada pelo Plenário do Supremo 



Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE nº 1014286 representativo 

do Tema nº 942 da Repercussão Geral.  

 

No item 2 do despacho nº 846/2021/SPREV/SEPRT/ME, proferido no processo 

nº 10133.100013/21-69, o Secretário de Previdência, no item II, V, expôs as seguintes 

conclusões: 

 
“V - A tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 
1014286 permite que a conversão de tempo especial em tempo 
comum seja observada pelo RGPS e pelos RPPS para o tempo 
cumprido até 13/11/2019, pois: 
V.1 - se trata de um precedente relevante da Corte Maior, cuja 
orientação firmada é persuasiva para os demais órgãos do Poder 
Judiciário, não obstante tenha sido adotada em controle difuso de 
constitucionalidade; 
V.2 - ampliou, em substância, o alcance da Súmula Vinculante nº 33 
do STF, pois ficou decidido que, na hipótese prevista no inciso III do 
§ 4º do art. 40 da Constituição (na redação anterior à EC nº 
103/2019), o direito à conversão, em tempo comum, do prestado 
sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, 
decorre da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a 
agentes nocivos.  
V.3 - o STF reinterpretou a Súmula Vinculante nº 33, a seguir, já que 
a aplicação analógica das regras de aposentadoria especial do RGPS 
ao servidor público, “no que couber”, passou a incluir 
necessariamente a possibilidade de conversão de tempo especial 
em tempo comum, cumprido até 13/11/2019: 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 mesma conclusão foi exposta no item 35, XII da Nota Técnica SEI nº 

6178/2021/ME, a seguir transcrito: 

 

“XII - Além disso, a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário - RE nº 1014286 
(representativo do Tema nº 942 da Repercussão Geral) concorre 
para que a conversão de tempo especial em tempo comum seja 
observada pelo RGPS e pelos RPPS para o tempo cumprido até 
13.11.2019, quer por se tratar de um precedente relevante da Corte 
Maior, cuja orientação firmada é sem dúvida persuasiva para os 



demais órgãos do Poder Judiciário, não obstante tenha sido adotada 
em controle difuso de constitucionalidade, quer por ter ampliado, em 
substância, o alcance da Súmula Vinculante nº 33 do STF, pois ficou 
assente que, na hipótese prevista no inciso III do § 4º do art. 40 da 
Constituição (na redação anterior à EC nº 103, de 2019), o direito à 
conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais 
prejudiciais à saúde ou à integridade física, decorre logicamente da 
isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
Assim, a nosso ver, o STF acabou por reinterpretar a Súmula 
Vinculante nº 33, já que a aplicação analógica das regras de 
aposentadoria especial do RGPS ao servidor público, “no que 
couber”, passa, numa releitura, a incluir necessariamente a 
possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, 
cumprido até 13.11.2019. Observe-se o texto do aludido Enunciado: 
Súmula Vinculante nº 33 do STF 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.” 

 

Desta forma, conversões desfeitas deverão ser restauradas, e aquelas ainda 

não efetuadas, deverão ser imediatamente feitas, tendo como parâmetros únicos a Lei nº 

8.213/91 e as referidas normas regulamentadoras. 

 

Portanto, qualquer obstáculo anteposto para deixar de efetuar a aludida 

conversão, na situação referida na tese do RE acima referida, significará violação direta à 

Súmula Vinculante nº 33, além de ensejar a necessária responsabilização administrativa de 

quem se recusar a cumprir decisão judicial revestida de especial força impositiva e serão 

adotadas as devidas medidas jurídicas para cumprimento da Nota Técnica SEI nº 

792/2021/ME. 


