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EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONVERSÃO DE 

TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

 

1. Trata-se de pedido de uniformização interposto pela parte autora pretendendo que o 

período laborado sob condições especiais possa ser convertido em comum com a 

aplicação do fator 1,4 para fins de contagem de carência e concessão de aposentadoria 

por idade. 

2. O pedido de uniformização deve ser conhecido e não provido. 

3. Segue trecho do acórdão recorrido: 

(...) Não se admite, para fins de concessão de aposentadoria por idade, a mutação 

de período laborado sob condições especiais em tempo de contribuição comum, 

com a aplicação do fator de conversão, conforme pretende o demandante. Desta 

feita, rejeito as razões recursais neste ponto.(...) 

 

4. Quanto ao paradigma: 

(...) Deste modo, o tempo a ser computada para aposentadoria no cargo de 

professora será relativo somente ao período de 11/02/1966 a 01/07/1971 05 anos 

e 04 meses. Nos termos da legislação vigente à época da prestação de serviço o 

exercício da profissão de professor era considerado penoso ( Decreto 53.831/64, 

código 3.1.4). O Decreto nº 4.827/2003 disciplina o seguinte fator de conversão: 

TEMPO A CONVERTER MULTIPLICADORES MULHER (PARA 30) HOMEM 

(PARA 35) DE 15 ANOS 2,00 2,33 DE 20 ANOS 1,50 1,75 DE 25 ANOS 1,20 

1,40 Aplicando-se o fator 1,2 para a sua conversão em tempo de serviço comum, 

obtém-se: 06 anos, 05 meses e 14 dias. 

Somando-se o tempo de serviço de professora (06 anos, 05 meses e 14 dias) ao 

tempo de contribuição como autônoma no RGPS (03/1992 a 09/1997 05 anos, 05 

meses e 30 dias) obtém-se: 11 anos e 11 meses. A recorrente completou a idade 

mínima de 60 (sessenta) anos de idade em 01/04/2001 (fl.05). Nos termos do art. 

142 da Lei 8.213/91 a reclamante tem que comprovar o recolhimento de 120 

meses de contribuição (10 anos) para efeito de carência, o que restou 

demonstrado. Deste modo, vê-se que a reclamante faz jus ao benefício de 
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aposentadoria por idade. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para reformar a sentença para condenar o INSS a conceder o benefício de 

aposentadoria por idade a partir da data do requerimento administrativo 

(28/01/2004 fl. 06) (...) (TRGO, Processo n. 369532720074013, Rel. Paulo 

Ernane Moreira Barros, Publicação: 24/11/2008). 

 

5. Considero o acórdão paradigma válido para a instauração do incidente. No mérito, 

contudo, o presente pedido não merece provimento. 

6. Não é possível a conversão de tempo especial em comum para fins de carência do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, uma vez que, para o 

preenchimento do referido requisito, exige-se efetiva contribuição pelo segurado. 

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE URBANA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM 

PARA PREENCHIMENTO DE CARÊNCIA. DESCABIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo regimental objetiva 

desconsiderar decisão que, em observância à jurisprudência do STJ, não permitiu 

o aproveitamento do tempo especial convertido em comum para preenchimento 

de carência da aposentadoria por idade urbana. 2. Observou-se a jurisprudência 

do STJ no sentido de que para concessão de aposentadoria por idade urbana, 

exige-se do segurado a efetiva contribuição, disso decorrendo que o tempo 

especial convertido em comum não pode ser aproveitado para fins de carência. 3. 

Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1558762 SP 2015/0254202-5, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016) 

 

7.  Diante do exposto, o presente pedido deve ser conhecido e não provido. 

ACÓRDÃO: acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais em conhecer e negar provimento ao pedido de uniformização. 

 

Brasília, 25 de maio de 2017. 

FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MOAES FIORENZA 

Relator 


