REQUERIMENTO PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA

À Senhor(a) Coordenador(a)
do _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Assunto: Solicitação de contagem de tempo de serviço especial e averbação/soma
com o tempo comum nos meus assentamentos funcional para efeito de abono
permanência e aposentadoria comum.

Eu_____________________________________________________,
Matrícula
SIAPE Nº. _________________- portadora da Carteira de Identidade
Nº.____________________ e do CPF Nº.________________________________.
Residente
e
domiciliada
__________________________________________________________________
________________________________________________Telefone___________
_______________: Venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
requerer a revisão da minha aposentadoria proporcional para ser considerada
integral; ou caso não seja possível a integralização da mesma, para aumentar o
tempo a ser considerado na proporcionalidade, em virtude do Mandado de
Injunção Nº. 880, do STF – Superior Tribunal Federal, que foi provido para, in
verbis:
“..., concedo a ordem para comunicar a mora à autoridade competente e
determinar a aplicação, no que couber, do artigo 57 da Lei nº. 8.213/91”.
Como pode ser observado em minha ficha funcional, trabalhei durante ______
anos em locais perigosos e insalubres, que têm a contagem especial para a
aposentadoria concedida pela previdência social. Não obstante, como ainda não
havia legislação específica regendo a matéria no âmbito do serviço público, fui
aposentado com proventos proporcionais.
Tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal, regulamentado na
administração pública pela Orientação Normativa nº. 06, de 21 de junho de 2010,
venho a presença de Vossa Senhoria requerer que meu processo de
aposentadoria seja revisto para a aplicação da contagem de tempo especial no
período por mim exercido sob condições especiais, a fim de que com o tempo de
serviço aumentado, tenha minha aposentadoria integralizada, ou ao menos, o
tempo de serviço contado para a aposentadoria proporcional aumentado,
aplicando-lhe a mesma legislação que fundamentou a minha aposentadoria, eis
que àquele tempo eu já perfazia o direito.
Nos termos do disposto nos artigos 9º e 10º da orientação Normativa SRH/MPOG
Nº. 06, de 21 de junho de 2010, in verbis:

“Art. 9º. O tempo de serviço exercido em condições especiais será
convertido em tempo comum, utilizando-se os fatores de conversão de 1,2
para mulher e de 1,4 para o homem”.
Parágrafo único. O tempo convertido na forma do caput poderá ser utilizado
nas regras de aposentadorias previstas no art. 40 da Constituição federal, na
Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, e na Emenda
Constitucional nº. 47, de 5 de junho de 2005, exceto nos casos da
aposentadoria especial de professor de que trata o § 5º do art. 40 da
Constituição federal.
Art. 10 O tempo de serviço especial convertido em tempo comum poderá ser
utilizado para revisão de abono de permanência e de aposentadoria,
“quando for o caso”
Neste sentido, a administração está amparada para acatar o meu pedido, eis que
com a aplicação da contagem de tempo especial para a aposentadoria, convertese o tempo especial para a aposentadoria comum, possibilitando-me aposentar
com proventos integrais, ou mesmo com uma proporcionalidade maior.
Termos em que
Pede deferimento.

Brasília, ______ de _____________ de 20____

_______________________________________

