
01 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
O tempo de serviço prestado à fundação pública de direito público deve ser computado para efeito 
de aposentadoria, disponibilidade e percepção do adicional de triênio.
Verbete alterado em apreciação ao processo nº 010.000.00060/2015-7, Parecer Normativo nº 039/2015, 
Ata da 135ª R.O. de 19.06.2015.

02 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
O tempo de serviço prestado à sociedade de economia mista será computado apenas para efeito de 
aposentadoria.
Verbete alterado em apreciação ao processo nº 010.000.00060/2015-7, Parecer Normativo nº 039/2015, 
Ata da 135ª R.O. de 19.06.2015.

05 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
A averbação de tempo de serviço prestado a iniciativa privada não se submete ao requisito temporal 
previsto no art. 2º da Lei nº 2.328/81.
Verbetes editados na Ata da 47ª R.O. de 04.10.2007 (item o que ocorrer).

31 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO CONTRIBUTIVO
I- É possível a averbação de tempo de serviço contributivo privado para aposentadoria, ressalvada 
sua utilização, quando autorizado por lei, para outros fins e efeitos. 
II- É possível a averbação de tempo de serviço contributivo público, assim entendido aquele prestado 
à Administração direta, autárquica e fundacional, para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicional 
de triênio.
III- É vedada a averbação de tempo de serviço contributivo prestado concomitante ao exercício do 
cargo público. 
IV- É possível a averbação de tempo contributivo oriundo de vínculo com o Estado de Sergipe, do 
qual o servidor desinvestiu-se por adesão a Programa de Desligamento Voluntário (PDV), para fins 
de aposentadoria. 
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00934/2011-6, Parecer Normativo nº 
002/2009, Ata da 91ª R.E. De 13.09.2012 e alterado quanto ao item II em apreciação ao processo nº 
010.000.00060/2015-7, Parecer Normativo nº 039/2015, Ata da 135ª R.O. de 19.06.2015.
V – Somente pode ser deferida a averbação de tempo de serviço cumprido na condição de 
aluno-aprendiz quando o pedido estiver instruído com Certidão que atenda aos requisitos estabeleci-
dos no Acórdão nº 2.024/2005-TCU-Plenário e na súmula nº 96; para tanto, exige-se que a Certidão 
emitida pela instituição de ensino faça constar o recebimento de retribuição pecuniária à conta do 
Orçamento da União emitida pela instituição de ensino e faça constar o recebimento de retribuição 
pecuniária à conta do Orçamento da União, de forma direta ou indireta, decorrente da execução de 
encomendas ou serviços prestados a terceiros, que não se confunde com o auxílio financeiro ou 
bolsa de estudo disponibilizados ao aluno no decorrer do curso.
(Verbete alterado para inclusão do inciso V, proposto no item “o que ocorrer”, ata da 190ª RO, de 
13.08.2020 em virtude da apreciação dos processos de nºs 022.101.00574/2019-3 e 
022.101.00322/2019-8 - Parecer Normativo nº 005/2019 - Ata da 182ª R.E de 16.07.2020).

57 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR MILITAR. 
I- O tempo de serviço prestado na iniciativa privada, bem como no serviço público na condição de 
servidor público civil, deve ser computado apenas para efeito de aposentadoria. 
II- O tempo de serviço prestado no serviço público, na atividade militar (Forças Armadas e/ou Auxiliares), 
deve ser computado para efeito de reforma ou transferência para a reserva remunerada e gratificação 
por tempo de serviço.
Verbete alterado para alteração do inciso II em apreciação aos processos nº 022.101.00594/2015-5 
e 022.101.00434/2015-0, Pareceres nº 913/2016 e nº 914/2016, Ata da 147ª R.O. De 08.06.2016.
III- É vedada a averbação de tempo de serviço em que houver concomitância no recolhimento da 
contribuição previdenciária. 
IV – É vedada a contagem de tempo de serviço prestado às Forças Armadas e/ou Auxiliares para fins 
de promoção, licença especial e licença para trato de interesse particular, mesmo com o advento da 
Lei Complementar nº 259/2015. 
Verbete alterado para inclusão do inciso IV em apreciação ao processo nº 010.000.00656/2015-7, 
Parecer Normativo nº 049/2016, Ata da 150ª RE de 30.11.2016.
V – Somente pode ser deferida a averbação de tempo de serviço cumprido na condição de 
aluno-aprendiz quando o pedido estiver instruído com Certidão que atenda aos requisitos estabelecidos 
no Acórdão nº 2.024/2005-TCU-Plenário e na súmula nº 96; para tanto, exige-se que a Certidão emitida 
pela instituição de ensino faça constar o recebimento de retribuição pecuniária à conta do Orçamento 
da União emitida pela instituição de ensino e faça constar o recebimento de retribuição pecuniária à 
conta do Orçamento da União, de forma direta ou indireta, decorrente da execução de encomendas 
ou serviços prestados a terceiros, que não se confunde com o auxílio financeiro ou bolsa de estudo 
disponibilizados ao aluno no decorrer do curso.
Verbete alterado para inclusão do inciso V em apreciação dos processos de nºs 022.101.00547/2019-3 
e 022.101.00322/2019-8. Parecer Normativo nº 005/2019. Ata da 182ª R.E de 16.07.2020.
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01 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
O tempo de serviço prestado à fundação pública de direito público deve ser computado para efeito 
de aposentadoria, disponibilidade e percepção do adicional de triênio.
Verbete alterado em apreciação ao processo nº 010.000.00060/2015-7, Parecer Normativo nº 039/2015, 
Ata da 135ª R.O. de 19.06.2015.

02 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
O tempo de serviço prestado à sociedade de economia mista será computado apenas para efeito de 
aposentadoria.
Verbete alterado em apreciação ao processo nº 010.000.00060/2015-7, Parecer Normativo nº 039/2015, 
Ata da 135ª R.O. de 19.06.2015.

05 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
A averbação de tempo de serviço prestado a iniciativa privada não se submete ao requisito temporal 
previsto no art. 2º da Lei nº 2.328/81.
Verbetes editados na Ata da 47ª R.O. de 04.10.2007 (item o que ocorrer).

31 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO CONTRIBUTIVO
I- É possível a averbação de tempo de serviço contributivo privado para aposentadoria, ressalvada 
sua utilização, quando autorizado por lei, para outros fins e efeitos. 
II- É possível a averbação de tempo de serviço contributivo público, assim entendido aquele prestado 
à Administração direta, autárquica e fundacional, para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicional 
de triênio.
III- É vedada a averbação de tempo de serviço contributivo prestado concomitante ao exercício do 
cargo público. 
IV- É possível a averbação de tempo contributivo oriundo de vínculo com o Estado de Sergipe, do 
qual o servidor desinvestiu-se por adesão a Programa de Desligamento Voluntário (PDV), para fins 
de aposentadoria. 
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00934/2011-6, Parecer Normativo nº 
002/2009, Ata da 91ª R.E. De 13.09.2012 e alterado quanto ao item II em apreciação ao processo nº 
010.000.00060/2015-7, Parecer Normativo nº 039/2015, Ata da 135ª R.O. de 19.06.2015.
V – Somente pode ser deferida a averbação de tempo de serviço cumprido na condição de 
aluno-aprendiz quando o pedido estiver instruído com Certidão que atenda aos requisitos estabeleci-
dos no Acórdão nº 2.024/2005-TCU-Plenário e na súmula nº 96; para tanto, exige-se que a Certidão 
emitida pela instituição de ensino faça constar o recebimento de retribuição pecuniária à conta do 
Orçamento da União emitida pela instituição de ensino e faça constar o recebimento de retribuição 
pecuniária à conta do Orçamento da União, de forma direta ou indireta, decorrente da execução de 
encomendas ou serviços prestados a terceiros, que não se confunde com o auxílio financeiro ou 
bolsa de estudo disponibilizados ao aluno no decorrer do curso.
(Verbete alterado para inclusão do inciso V, proposto no item “o que ocorrer”, ata da 190ª RO, de 
13.08.2020 em virtude da apreciação dos processos de nºs 022.101.00574/2019-3 e 
022.101.00322/2019-8 - Parecer Normativo nº 005/2019 - Ata da 182ª R.E de 16.07.2020).

57 - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR MILITAR. 
I- O tempo de serviço prestado na iniciativa privada, bem como no serviço público na condição de 
servidor público civil, deve ser computado apenas para efeito de aposentadoria. 
II- O tempo de serviço prestado no serviço público, na atividade militar (Forças Armadas e/ou Auxiliares), 
deve ser computado para efeito de reforma ou transferência para a reserva remunerada e gratificação 
por tempo de serviço.
Verbete alterado para alteração do inciso II em apreciação aos processos nº 022.101.00594/2015-5 
e 022.101.00434/2015-0, Pareceres nº 913/2016 e nº 914/2016, Ata da 147ª R.O. De 08.06.2016.
III- É vedada a averbação de tempo de serviço em que houver concomitância no recolhimento da 
contribuição previdenciária. 
IV – É vedada a contagem de tempo de serviço prestado às Forças Armadas e/ou Auxiliares para fins 
de promoção, licença especial e licença para trato de interesse particular, mesmo com o advento da 
Lei Complementar nº 259/2015. 
Verbete alterado para inclusão do inciso IV em apreciação ao processo nº 010.000.00656/2015-7, 
Parecer Normativo nº 049/2016, Ata da 150ª RE de 30.11.2016.
V – Somente pode ser deferida a averbação de tempo de serviço cumprido na condição de 
aluno-aprendiz quando o pedido estiver instruído com Certidão que atenda aos requisitos estabelecidos 
no Acórdão nº 2.024/2005-TCU-Plenário e na súmula nº 96; para tanto, exige-se que a Certidão emitida 
pela instituição de ensino faça constar o recebimento de retribuição pecuniária à conta do Orçamento 
da União emitida pela instituição de ensino e faça constar o recebimento de retribuição pecuniária à 
conta do Orçamento da União, de forma direta ou indireta, decorrente da execução de encomendas 
ou serviços prestados a terceiros, que não se confunde com o auxílio financeiro ou bolsa de estudo 
disponibilizados ao aluno no decorrer do curso.
Verbete alterado para inclusão do inciso V em apreciação dos processos de nºs 022.101.00547/2019-3 
e 022.101.00322/2019-8. Parecer Normativo nº 005/2019. Ata da 182ª R.E de 16.07.2020.

Tema 01: Averbação

INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Certidão original de tempo de contribuição do INSS ou 
RPPS do período a ser averbado com indicação do órgão instituidor

b)  Último contracheque do servidor

c)  Certidão de tempo de serviço

d) Planilha com os períodos a serem averbados


