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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

5003705-19.2013.4.04.7015/PR 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: GETULIO DE ANDRADE 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo Autor em face Acórdão proferido 

pela Terceira Turma Recursal do Paraná, que acolheu a possibilidade de conversão de 

tempo comum laborado pelo autor até 28/04/95 em tempo especial. 

2. Defende o INSS, no entanto, que tal entendimento incide em equívoco ao albergar a 

possibilidade de conversão de tempo comum em especial em caso em que a DER é 

posterior às modificações operadas pela 9.032/95. Para ilustrar a alegada divergência 

jurisprudencial, cita, dentre outros precedentes, o REsp n° 1.310.034 - PR (2012⁄0035606-

8), segundo o qual "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à 

conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime 

jurídico à época da prestação do serviço". 

VOTO 

3. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.250/2001, “caberá pedido de 

uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 

sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 

lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência de turmas de diferentes Regiões ou da 

proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgada 

por Turma de Uniformização, integrada por Juízes de Turma Recursais, sob a 

presidência do Coordenador da Justiça Federal”. 

4. Do cotejo entre o acórdão combatido e os precedentes paradigma, observo que está 

devidamente demonstrada a divergência de entendimento quanto ao direito material 

discutido nos autos. 

5. Importante observar, no entanto, que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 

1.310.034/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou a tese de que a lei vigente 

por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço 

especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do 

serviço. 

6. Confira-se o teor da ementa respectiva: 
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RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL E COMUM. 

CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 9º, § 4º, DA LEI 5.890/1973, 

INTRODUZIDO PELA LEI 6.887/1980. CRITÉRIO. LEI APLICÁVEL. 

LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS 

DA APOSENTADORIA. 

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária 

com intuito de desconsiderar, para fins de conversão entre tempo especial 

e comum, o período trabalhado antes da Lei 6.887/1980, que introduziu o 

citado instituto da conversão no cômputo do tempo de serviço. 

2. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que 

o STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a configuração do 

tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a 

lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que 

define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço. Nesse 

sentido: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, 

DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 

3. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à 

conversão entre tempos de serviço especial e comum, 

independentemente do regime jurídico à época da prestação do 

serviço. Na mesma linha: REsp 1.151.652/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 9.11.2009; REsp 270.551/SP, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, DJ 18.03.2002; Resp 28.876/SP, Rel. Ministro Assis 

Toledo, Quinta Turma, DJ 11.09.1995; AgRg nos EDcl no Ag 

1.354.799/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe 5.10.2011. 

4. No caso concreto, o benefício foi requerido em 24.1.2002, quando 

vigente a redação original do art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, que previa 

a possibilidade de conversão de tempo comum em especial. 

5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 

543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. 

7. Importante registrar, por oportuno, que nos sucessivos Embargos de Declaração 

interpostos em face do aludido Acórdão, a Primeira Seção cuidou de deixar expresso que 

o raciocínio a ser aplicado para a definição da conversão entre as espécies de tempo de 

serviço (comum e especial) é distinto daquele que deve reger a configuração do tempo 

especial. 
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8. Com efeito, conforme assinalado nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.034 - 

PR (DJe: 02/02/2015), enquanto a conversão entre as espécies de tempo de serviço deve 

ser regida pela a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria, a 

configuração do tempo especial deve ser regida pela lei vigente no momento do labor. 

9. Ancorada nestas premissas, e corrigindo erro material atinente à vigência da redação 

original do art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, entendeu a Primeira Seção, então, que como 

a redação dada pela Lei 9.032/1995 afastou daquele dispositivo a possibilidade de 

conversão de tempo comum em especial, tal medida não seria possível quando o segurado 

somente reunisse os requisitos para a aposentadoria após o advento desta legislação (a 

saber, 29/04/95). 

10. Vejamos o teor da ementa respectiva: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO 

MATERIAL NA RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 

ACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOB O RITO DO 

ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 MANTIDA. 

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL E COMUM. POSSIBILIDADE 

DE CONVERSÃO. LEI APLICÁVEL. CRITÉRIO. LEGISLAÇÃO 

VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA 

APOSENTADORIA. 

1. A parte embargante aduz que o item "4" da ementa apresenta erro 

material, já que em 24.1.2002, data do requerimento administrativo de 

concessão da aposentadoria, não estaria vigente a redação original do 

art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, e sim a redação dada ao citado dispositivo 

legal pela Lei 9.032/1995 (art. 57, § 5º). Com isso e aplicando a tese 

fixada sob o rito do art. 543-C do CPC ao presente caso, assevera que 

não é possível a conversão de tempo comum em especial em favor do 

embargado. Resolução da controvérsia submetida ao rito do art. 543-C 

do CPC 2. Não sendo objeto de irresignação a tese fixada sob o regime 

do art. 543-C do CPC no acórdão embargado, mas sim a sua aplicação 

sobre o caso concreto, permanece incólume a resolução da controvérsia 

sob o regime dos recursos repetitivos assentada no acórdão embargado: 

2.1. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se 

que o STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a configuração 

do tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e 

b) a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a 

que define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço. 

Nesse sentido: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira 

Seção, DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 
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2.2. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à 

conversão entre tempos de serviço especial e comum, 

independentemente do regime jurídico à época da prestação do 

serviço. Na mesma linha: REsp 1.151.652/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 9.11.2009; REsp 270.551/SP, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, DJ 18.03.2002; Resp 28.876/SP, Rel. Ministro Assis 

Toledo, Quinta Turma, DJ 11.09.1995; AgRg nos EDcl no Ag 

1.354.799/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe 5.10.2011. 

Exame dos presentes Embargos de Declaração - caso concreto 

1. Com efeito, tem razão a autarquia previdenciária quanto ao erro de 

premissa do item "4" da ementa, pois em 2002, data da reunião dos 

requisitos da aposentadoria, não vigorava a redação original do art. 57, 

§ 3º, da Lei 8.213/1991, mas sim o art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991 com a 

redação dada pela Lei 9.032/1995 (houve renumeração dos parágrafos). 

2. Conforme decidido no acórdão embargado, esta Primeira Seção, sob o 

regime do art. 543-C do CPC, estabeleceu que é a lei do momento da 

aposentadoria que rege o direito à conversão de tempo comum em 

especial e de especial em comum, o que, com o erro material acima 

sanado, demanda a revisão da resolução do caso concreto. 

7. A lei vigente no momento da aposentadoria, quanto ao direito à 

conversão do tempo de serviço de comum em especial, era o art. 57, § 5º, 

da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.032/1995, que suprimiu 

a possibilidade de conversão de tempo comum em especial, mantendo 

apenas a hipótese de conversão de tempo especial em comum ("§ 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."). 

9. No caso dos autos, a reunião dos requisitos para a aposentadoria foi 

em 2002, quando em vigor, portanto, o art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991, 

com a redação dada pela Lei 9.032/1995, que afastou a previsão de 

conversão de tempo comum em especial. 

10. Não se deve confundir tal situação, todavia, com as premissas 

adotadas no item "2" da ementa do acórdão embargado (2.1 acima), como 

segue: 
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10.1. "a configuração do tempo especial é de acordo com a lei vigente no 

momento do labor": essa regra consiste na definição da lei que rege a 

configuração do tempo de serviço. Por exemplo, se o trabalho foi exercido 

de 1990 a 1995, a lei vigente no momento da prestação do serviço é que 

vai dizer se a atividade é especial ou comum. 

10.2. "a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria 

é a que define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço": 

para saber qual o fator de conversão do tempo de serviço de especial para 

comum, e vice-versa, a lei que rege o direito é a do momento da 

aposentadoria. Exemplo: se em 2003 o tempo de serviço para 

aposentadoria especial era de 25 anos e o tempo de serviço para 

aposentadoria por tempo de contribuição era de 35 anos (para homens), 

o fator de conversão do tempo de serviço especial em comum será de 1,4 

(resultado da divisão 35/25), sendo irrelevante se, ao tempo da prestação 

do lapso laboral que se pretende converter, havia norma que estipulava 

outra proporção. 

11. No presente recurso representativo da controvérsia, repita-se, o objeto 

da controvérsia é saber qual lei rege a possibilidade de converter tempo 

comum em especial, e o que ficou estipulado (item "3" da ementa) no 

acórdão embargado é que a lei vigente no momento da aposentadoria 

disciplina o direito vindicado. 

12. No caso concreto, o objetivo era que a conversão do tempo de serviço 

fosse regida pela Lei vigente ao tempo da prestação (Lei 6.887/1980), o 

que foi afastado pelo postulado decidido sob o regime do art. 543-C do 

CPC de que "a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao 

direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, 

independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço". 

13. Ao embargado foi deferida administrativamente a aposentadoria por 

tempo de contribuição em 24.1.2002, pois preencheu o tempo de 35 anos 

de serviço, mas pretende converter o tempo comum que exerceu em 

especial, de forma a converter o citado benefício em aposentadoria 

especial. 

14. A vantagem desse procedimento é que a aposentadoria especial não 

está submetida ao fator previdenciário (art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, 

com a redação da Lei 9.876/1999), o que de certa forma justifica a 

vedação legal de conversão do tempo comum em especial, pois, caso 

contrário, todos os aposentados por tempo de contribuição com 35 anos 

de tempo de serviço comum, por exemplo, poderiam pleitear a conversão 
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desse tempo em especial (fator 1,4) de forma a também converter a 

aposentadoria comum em especial (25 anos) e, com isso, afastar o fator 

previdenciário. 

15. Tal argumento de reforço, com intuito de apresentar visão sistêmica 

do regime geral de previdência social, denota justificativa atuarial para 

a vedação de conversão do tempo comum em especial fixada pela Lei 

9.032/1995. 

16. O sistema previdenciário vigente após a Lei 9.032/1995, portanto, 

somente admite aposentadoria especial para quem exerceu todo o tempo 

de serviço previsto no art. 57 da Lei 8.213/1991 (15, 20 ou 25 anos, 

conforme o caso) em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física. 

17. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para 

prover o Recurso Especial e julgar improcedente a presente ação, 

invertendo-se os ônus sucumbenciais, mantendo-se incólume a resolução 

da controvérsia sob o rito do art. 543-C do CPC. 

11. Esta tese foi reafirmada no Voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin no 

julgamento dos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.034 - PR (DJE: 

16/11/2015), conforme se depreende das transcrições a seguir: 

(...) No presente recurso representativo da controvérsia, repita-se, o 

objeto da controvérsia é saber qual a lei que rege a possibilidade de 

converter tempo comum em especial, e o que ficou estipulado (item "3" 

da ementa) no acórdão embargado é que a lei vigente no momento da 

aposentadoria disciplina o direito vindicado. 

Tal postulado se justifica pelo fato de que, embora a natureza especial do 

labor seja regida pela lei vigente ao tempo da prestação do serviço, a 

aposentadoria é expectativa de direito e sobre esse aspecto é consabido 

que não há direito adquirido a regime jurídico. Em outras palavras, 

somente com a reunião dos requisitos da aposentadoria é que será 

possível constatar o direito à conversão do tempo de serviço comum em 

especial. 

No caso concreto, o objetivo era que a conversão do tempo de serviço 

fosse regida pela Lei vigente ao tempo da prestação (Lei 6.887/1980), o 

que foi afastado conforme ementa já transcrita e trecho do voto condutor 

que passo a transcrever: 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

Para manifestar com exatidão, por conseguinte, qual a lei que incide para 

definir a possibilidade de conversão entre tempo de serviço especial e 

comum, é inevitável uma atrelagem à conclusão exarada acerca da lei que 

se poderia considerar para determinar o fator de conversão. 

Com efeito, a lei incidente sobre a aposentadoria objeto de concessão é 

que há de ser levada em conta. Se a citada norma estabelece o direito de 

conversão entre tempo especial e comum, deve-se observar o que o 

respectivo sistema legal estabelece. 

(...) 

Diante dos pressupostos fixados, portanto, é possível a conversão entre 

tempo especial e comum para as aposentadorias cujas exigências foram 

satisfeitas sob a égide da alteração da Lei 5.890/1973, imposta pela Lei 

6.887/1980, independentemente do período em que as atividades especial 

ou comum foram exercidas. 

O mesmo raciocínio vale para as aposentadorias submetidas ao regime 

jurídico da Lei 8.213/1991, pois há previsão expressa da possibilidade de 

conversão. 

A tese do INSS somente seria aplicável para os benefícios concedidos sob 

regime jurídico que não permitisse a conversão entre tempo especial e 

comum. O erro de premissa, portanto, do acórdão embargado foi 

desconsiderar que a lei incidente sobre a aposentadoria ora em discussão 

não era a versão original da Lei 8.213/1991, mas aquela que sofreu 

alteração pela Lei 9.032/1995. 

Por fim, ressalto que ao ora embargado foi deferida a aposentadoria por 

tempo de contribuição em 24.1.2002, pois preencheu 35 anos de serviço, 

mas pretende converter o tempo comum, que exerceu, em especial, de 

forma a converter o citado benefício em aposentadoria especial. A grande 

vantagem desse procedimento é que a aposentadoria especial não está 

submetida ao fator previdenciário (art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, com 

a redação da Lei 9.876/1999), o que de certa forma justifica a vedação de 

conversão do tempo comum em especial. 

Explico. É porque todos os aposentados por tempo de contribuição com 

35 anos de serviço comum, por exemplo, poderiam pleitear a conversão 

desse tempo em especial (fator 1,4) de forma a também converter a 

aposentadoria comum em especial (25 anos) e, com isso, afastar o fator 

previdenciário. 
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Tal argumento de reforço, com intuito de apresentar uma visão sistêmica 

do regime geral de previdência social, denota justificativa atuarial para 

que a vedação de conversão do tempo comum em especial seja fixada pela 

Lei 9.032/1995. 

O sistema previdenciário vigente após a Lei 9.032/1995, portanto, 

somente admite aposentadoria especial para quem exerceu todo o tempo 

de serviço previsto no art. 57 da Lei 8.213/1991 (15, 20 ou 25 anos, 

conforme o caso) em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física. 

Não há, pois, contradição no julgado acima, pois ficou estabelecida a lei 

aplicável para as seguintes pretensões: a) configuração do tempo de 

serviço especial (lei vigente ao tempo da prestação); b) qual o fator de 

conversão entre tempo comum e especial (lei vigente no momento da 

aposentadoria): e c) se é possível converter tempo comum e especial, e 

vice-versa (lei vigente no momento da aposentadoria). 

12. Seguindo a mesma linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte também se 

modificou para acompanhar a tese de que é indevida a conversão de tempo de serviço 

comum em especial nos casos em que os requisitos para a aposentadoria foram 

implementados na vigência da Lei nº 9.032/95. 

13. Isto é o que se depreende do julgamento proferido no PEDILEF 

50028102220124047006 (Rel. JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA, DOU 

18/12/2015 PÁGINAS 142/187), in verbis: 

INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDENTE 

INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. NÍVEIS DE RUÍDO. 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA (PETIÇÃO Nº 9.059 - RS). QUESTÃO DE ORDEM Nº 24, 

DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. INCIDENTE INTERPOSTO 

PELO INSS. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. 

REQUISITOS IMPLEMENTADOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. 

INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 

1.310.034/PR) E POR ESTA TURMA NACIONAL (PEDILEF 

200771540030222). INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. AUTOS 

DEVOLVIDOS À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO. (...) o STJ 

já decidiu, em recurso representativo de controvérsia, pela 

impossibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial nos 

casos de requerimento formulado após a vigência da Lei nº 9.032/95. 
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Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO 

COMUM EM ESPECIAL APÓS A LEI 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE. 

RESP 1.310.034/PR, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

1. Evidencia-se que a decisão recorrida assentou compreensão que está 

em consonância com o entendimento fixado no julgamento do REsp n. 

1.310.034/PR (DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC, de que a lei a reger a conversão entre tempos de serviço comum e 

especial é aquela vigente no momento da aposentadoria. Assim, se na data 

da reunião dos requisitos da aposentadoria já não vigorava a redação 

original do artigo 57, § 3º, da Lei n. 8.213/91, mas a redação dada pela 

Lei n. 9.032/95 (artigo 57, § 5º), não há direito à conversão de tempo de 

trabalho comum em especial. 2. No caso concreto, o pedido de 

aposentadoria deu-se em 22/11/2005, razão pela qual não é possível a 

pretendida conversão. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

AREsp 674.992/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015) AGRAVO 

REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 

CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUERIMENTO 

POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.035/95. INVIABILIDADE. 

ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.310.034/PR. 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE 

RECONHECERAM O DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. INCOLUMIDADE. 1. Nos termos do decidido por 

ocasião do julgamento do REsp 1.310.034/PR, submetido ao regime dos 

recursos repetitivos, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, quanto 

aos requerimentos efetivados após 28/4/1995 e cujos requisitos para o 

jubilamento somente tenham se implementado a partir de tal marco, fica 

inviabilizada a conversão de tempo comum em especial para fazer jus à 

aposentadoria especial, possibilitando, contudo, a conversão de especial 

para comum. 2. Ficou decidido também que a inviabilidade de conversão 

de comum para especial não afasta os fundamentos do acórdão do 

Tribunal de origem, que reconheceu ao segurado o direito "à 

revisão/concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição, atualmente percebida, e ao pagamento das parcelas 

vencidas desde a data de entrada do primeiro requerimento 

administrativo formulado em 06/06/2007". Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 666.902/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015) Desse 

modo, o incidente apresentado pelo INSS merece ser acolhido, haja vista 

que o acórdão atacado contraria jurisprudência dominante no âmbito do 

STJ, devolvendo-se os autos à Turma de origem para adequação do 

julgado. Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA e POR 
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CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS, para o efeito de 

reafirmar a tese de que é indevida a conversão de tempo de serviço comum 

em especial nos casos em que os requisitos para a aposentadoria foram 

implementados na vigência da Lei nº 9.032/95. 

14. Nesta panorama, e considerando-se que a teor da Sentença e do Acórdão recorridos o 

autor só implementou os requisitos para a aposentadoria  na vigência da Lei nº 9.032/95, 

imperioso é o provimento do presente incidente, nos termos da Questão de Ordem n° 20 

desta TNU. 

15. Isto posto, voto por CONHEÇER E DAR PROVIMENTO ao incidente, para: (a) 

Reafirmar a tese de que é indevida a conversão de tempo de serviço comum em especial 

nos casos em que os requisitos para a aposentadoria foram implementados após o advento 

da Lei nº 9.032/95; e (b) Determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para 

adequação do julgado, nos termos da Questão de Ordem n° 20 desta TNU. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 

CONHEÇER E DAR PROVIMENTO ao incidente, para: (a) Reafirmar a tese de que é 

indevida a conversão de tempo de serviço comum em especial nos casos em que os 

requisitos para a aposentadoria foram implementados após o advento da Lei nº 9.032/95; 

e (b) Determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do 

julgado, nos termos da Questão de Ordem n° 20 desta TNU. 

Fortaleza, 22 de novembro de 2017. 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 
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