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NOTA JURÍDICA N.º 002/2006 

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2006. 

 

A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DAS CERTIDÕES 

EMITIDAS PELOS DIVERSOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA. 

 

 

1. A expressão “averbação”, no sentido que possui 

perante a Administração Pública, em relação aos seus servidores, significa 

ato de anotar na pasta funcional do servidor a informação trazida por 

meio de certidão advinda de outro órgão ou entidade, ou seja, é o 

registro no dossiê do servidor, do tempo de contribuição decorrente de 

vínculo de trabalho prestado à outras instituições, públicas ou privadas, 

desde que este período não tenha sido aproveitado para outros benefícios em 

outras entidades. 

 

2. Em razão do seu objeto, natureza e fim, compete ao 

Ente Público (Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, Estados...) 

a realização e conclusão do procedimento de averbação, o qual, 

posteriormente, irá compor o processo de aposentadoria do servidor público. 

 

3. Primeiramente, caberá ao interessado requerer junto 

ao regime de previdência para o qual esteve vinculado (RGPS ou RPPS), a 

emissão da certidão de tempo de contribuição de todo o período trabalhado. 

De posse da certidão original, o segurado deverá deslocar-se até o setor de 

recursos humanos e requisitar a competente averbação. 

 

4. Verificando-se os procedimentos na prática 

realizados nos diversos estados brasileiros, vislumbra-se a adoção de 

requisitos e critérios diferenciados utilizados por cada um deles, a fim de 

concretizar a averbação das certidões apresentadas por seus respectivos 

servidores. Para o Estado do Mato Grosso, por exemplo, atualmente somente 
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são obrigatórias as averbações das certidões originais emitidas por regimes 

próprios de previdência social1, não havendo necessidade de averbação da 

certidão emitida pelo INSS, para a qual basta apenas a juntada do 

documento original no processo de aposentadoria. Já os estados do 

Amazonas e Santa Catarina por sua vez, averbam todas as certidões, 

independentemente se emitidas pelo regime geral ou regime próprio de 

previdência2. 

 

5. Ultrapassadas as preliminares, segue abaixo, a título 

exemplificativo, os procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de 

Cuiabá para averbação da certidão de tempo de contribuição (documentos 

em anexo para fins de ilustração): 

 

Após o requerimento formal, devidamente assinado 

pelo servidor, é aberto um processo de averbação no 

qual será juntada a certidão original, juntamente 

daquele requerimento (docs. 1, 2 e 3). 

 

Em seguida, o processo é tramitado para o 

responsável pelo setor de recursos humanos, a 

quem caberá preencher e assinar um formulário 

contendo diversas informações sobre a vida 

funcional do servidor (doc. 4). 

 

O processo será então tramitado para o procurador 

do município, para aferição do cumprimento dos 

requisitos legais, nos termos da constituição federal 

e da legislação infraconstitucional, e emitir parecer 

sobre a legalidade ou não da averbação (doc. 5). 

                                                 
1 Instruções da Coordenadoria de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do 
Mato Grosso, em reunião realizada juntamente com representantes do setor jurídico da 
empresa Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda no dia 14/08/2006. 
2 Deve-se verificar as exigências do Tribunal de Contas de cada estado, especificamente. 
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Por fim, o processo é remetido ao Secretário 

Municipal de Administração para emissão da portaria 

de averbação, se for o caso, na qual deverá constar 

nome e qualificação (pessoal e funcional) do 

servidor, assim como o tempo a ser averbado (doc. 

6). 

 

6. Conforme nos ensina o professor Antônio Flávio de 

Oliveira, “o ato de averbação tem caráter de vinculação, quanto a sua 

concretização, pois não haverá oportunidade de juízo de conveniência 

administrativa. Apenas irá a autoridade aferir o cumprimento dos requisitos 

legais, e uma vez que estes estejam presentes restar-lhe-á como única 

possibilidade o cumprimento da determinação legal, tornada em direito 

subjetivo do interessado.” 

 

7. Dessa forma, ao receber o pedido de averbação, 

juntamente com a certidão original emitida por órgão diverso, o município ou 

Estado deverá proceder os trâmites legais visando a finalização do ato 

administrativo em que consiste a averbação.  

 

8. Ressalte-se que, a emissão da certidão, assim como 

a averbação trata-se de direito subjetivo daquele que prestou o serviço, não 

sendo lícito à Administração negar-se à emiti-la quando presente todos os 

pressupostos exigidos. 

 

9. A apreciação dos pedidos de averbação, entretanto, 

devem ser tratados com seriedade, haja vista que repercutem 

economicamente no campo previdenciário. O tempo averbado pelo município 

será posteriormente contado para fins de aposentadoria, e influenciará 

diretamente nos cálculos dos proventos pagos pelo Fundo de Previdência aos 

inativos e pensionistas. 
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10. A averbação da certidão de tempo de contribuição 

emitida por outros Regimes Próprios de Previdência Social se faz necessária 

em razão de ainda hoje não haver regulamentação da compensação 

previdenciária entre RPPS, de modo que o Fundo de Previdência pelo qual o 

servidor se aposentará irá assumir todo o ônus do período em que o 

segurado esteve trabalhando para outro órgão. 

 

11. Quanto ao período em que houve desconto 

previdenciário para o Regime Geral de Previdência, contudo, será realizada a 

compensação previdenciária, sendo a certidão original emitida pelo RGPS o 

único documento hábil para realização da compensação, nos termos da 

legislação pátria.   

 

12. Eis as considerações jurídicas. S.M.J. 

 

 

 
Lívia de Andrade Lopes 

OAB/MT 10.490B 
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ANEXO I 
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