
O que é Averbação de tempo de serviço/ contribuição e como 

posso solicitá-la? 
Averbação é o deferimento por parte do Presidente e o consequente 

registro no sistema SARH/Magistrados do tempo de contribuição 

decorrente do vínculo de trabalho prestado a outros órgãos, públicos ou 

privados, desde que este período não tenha sido aproveitado para 

outros benefícios, de natureza previdenciária, em quaisquer outras 

entidades, públicas ou privadas. 

Para solicitar a averbação o magistrado deverá: 
- Abrir o processo no Sei; 

- Fazer requerimento endereçado ao Presidente do Tribunal; 

- Digitalizar a Certidão original acompanhada da respectiva Relação de 

Remuneração de Contribuições, em formato PDF (com tamanho máximo 

de até 3MB), e inseri-la nos autos; 

-Encaminhar à Asmag a Certidão original acompanhada da respectiva 

Relação de Remuneração de Contribuições, para arquivamento, em 

cumprimento a determinação contida na Portaria MPS. 154, de 

15/05/2008, que disciplina procedimentos sobre a emissão de Certidão 

de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social. 

Possuo uma Certidão da OAB sem a Certidão do INSS que 

comprove o recolhimento previdenciário. Posso pedir a 

averbação de tempo de serviço? 
Atualmente, para averbação de OAB para fins de aposentadoria, o 

magistrado deverá apresentar a certidão emitida pela OAB e outra 

emitida pelo INSS que comprove o recolhimento previdenciário. Por 

meio do Ofício 278-422/2016 TCU/Sefip/Diaup, de 24/11/2016, o 

Tribunal de Contas da União, dando continuidade à fiscalização na folha 

de pagamento desta Corte, orientou no sentido de que para a averbação 

de tempo de exercício de advocacia para fins de aposentadoria de 

magistrado ou membro do Ministério Público da União são necessários, 

além da Certidão emitida pela OAB, os respectivos comprovantes dos 

recolhimentos previdenciários.  

O período no qual o estudante de Direito escrito da OAB na condição de 

solicitador acadêmico (estagiário) não deve ser considerado tempo de 

advocacia, sendo, portanto, ilegal o respectivo cômputo para 

aposentaria nas carreiras de magistratura e do Ministério Público. 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/154.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/154.htm
file://SrvArq1-TRF1/ASMAG/TCU%20-%20DILIGÊNCIAS/2016/ABONO%20DE%20PERMANÊNCIA/Oficio_278_4222016_TCUSEFIPDiaup.msg.pdf


Por meio do Ofício 171/2017-SECVA6, de 07 de abril de 2017, foi 

encaminhada ao Presidente do Tribunal cópia das decisões proferidas 

no processo nº. 3825-44.2015.4.01.3400, que assegurou aos 

magistrados a contagem do tempo prestado na qualidade de advogado 

privado, antes da EC nº. 20/1998, para fins de concessão de benefício 

previdenciário: “ainda que não tenham vertido contribuições ao sistema 

previdenciário”. 

 


