
ILMO(A) SR(A)ILMO(A) SR(A)ILMO(A) SR(A)ILMO(A) SR(A) ___________________________________________________________________ 
                                                                              (identificar a autoridade) 

    
Pedido de conversão de tempo especialconversão de tempo especialconversão de tempo especialconversão de tempo especial (período (período (período (período estatutárioestatutárioestatutárioestatutário))))  

 

O(a) servidor(a), abaixo qualificado(a): 

 

  

vem à presença de Vossa Senhoria REQUERERREQUERERREQUERERREQUERER a conversãoa conversãoa conversãoa conversão, em tempo comum, em tempo comum, em tempo comum, em tempo comum,,,,    do tempo de serviço do tempo de serviço do tempo de serviço do tempo de serviço 

laboradolaboradolaboradolaborado    sob condições especiais de sob condições especiais de sob condições especiais de sob condições especiais de insalubridade/insalubridade/insalubridade/insalubridade/periculosidadepericulosidadepericulosidadepericulosidade    no período compreendido entre a no período compreendido entre a no período compreendido entre a no período compreendido entre a ediçãoediçãoediçãoedição    

dadadada    LeiLeiLeiLei    nºnºnºnº    8.112/19908.112/19908.112/19908.112/1990    eeee    aaaa    ediçãoediçãoediçãoedição    dadadada    EmendaEmendaEmendaEmenda    ConstitucionalConstitucionalConstitucionalConstitucional    nºnºnºnº    103/2019103/2019103/2019103/2019, conforme entendimento fixado pelo 

Supremo Tribunal Federal-STF no julgamento do Tema 942Tema 942Tema 942Tema 942 (Recurso Especial nº 1.014.286/SP: “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.”), comcomcomcom    aaaa    

deviddeviddeviddevidaaaa    averbaçãoaverbaçãoaverbaçãoaverbação    dodododo    tempotempotempotempo    daídaídaídaí    resultanteresultanteresultanteresultante    emememem    seusseusseusseus    assentamentosassentamentosassentamentosassentamentos    funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais, para todos os fins de direito, 

expedindo-se novo mapa de tempo de serviço com as alterações daí decorrentes, com o pagamento de 

todas as diferenças remuneratórias cabíveis e pertinentes.    

 

 Nestes termos, pede deferimento.  

 

Porto Alegre, ____ dezembro de 2.020. 

           

 

_______________________________________________ 
(assinatura do servidor) 

Nome completo: 

 

 

Matrícula SIAPE: Cargo efetivo Classe/padrão 

 

 

Lotação/exercício Fone/ramal 

 

 

Endereço residencial completo: Fone residencial 

 

 


