
 

 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO 
APRENDIZ. POSSIBILIDADE LEGAL. NECESSIDADE DE 
SEGUIR A VIA ADEQUADA, COM A OBTENÇÃO DE 
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO 
INSS E POSTERIOR REQUERIMENTO DIRECIONADO 
AO IPREV. EM CASO DE NEGATIVAS DAS 
AUTÁRQUIAS, É POSSÍVEL JUDICIALIZAR O CASO. 

 
 

I – OBJETO DA CONSULTA 

O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina SINPOL-SC honra-nos com 

consulta jurídica a respeito da possibilidade de averbação de tempo de serviço como 

aluno aprendiz, nestes termos: 

“Senhores Advogados. Eu sou policial civil e filiado no SINPOL, vez que diante da 
reforma da previdência encaminhei via SGPe requerimento para Averbação de 
Tempo de Serviço, sendo que um dos documentos é uma Certidão Escolar 
referente ao tempo de "aluno aprendiz" entre 1992 a 1995, onde constam 
também os trabalhos que exerci e as remunerações indiretas que recebi, porém o 
IPREV recusou o referido documento respondendo (tempo de aluno aprendiz 
poderá ser averbado somente mediante referência deste tempo em CTC INSS). 
Fui orientado por uma servidora do RH da Delegacia Geral para encaminhar 
novamente a Certidão Escolar para o IPREV solicitando uma "Reconsideração" e 
que eu deveria fundamentar este pedido. Também encaminhei uma Declaração 
de Realização de Estágio, mas acredito que não tenha como fundamentar e 
averbar esse tempo de serviço como estagiário. Por fim, se for possível, gostaria 
de saber se devo proceder conforme orientação da servidora do RH da Delegacia 
Geral, e se positivo, se os senhores poderiam me informar qual lei, doutrina ou 
jurisprudência poderia ser usada para encaminhar minha Reconsideração.” 

A consulta será respondida conforme a legislação vigente e jurisprudência 

atualizada. Adianta-se, é juridicamente possível a averbação do tempo de serviço como 

aluno aprendiz, contudo dita averbação deve ser buscada pelo caminho adequado, o 

qual será indicado ao final deste parecer. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 



 

 

É comum a situação de servidores que, antes de ingressarem na carreira 

pública, já foram alunos aprendizes de escola técnica. Segundo jurisprudência 

predominante, conta-se para todos os efeitos o tempo de trabalho prestado como 

aluno aprendiz, sendo direito inequívoco a possibilidade de averbar tal período no 

cargo público ocupado. 

A saber, considera-se de aprendizagem o contrato individual de trabalho 

realizado entre um empregador e um trabalhador maior de 14 e menor de 18 anos, 

pelo qual aquele se obriga a submeter o empregado à formação profissional metódica 

do ofício ou ocupação para cujo exercício foi admitido e o menor assume o 

compromisso de seguir o respectivo regime de aprendizagem (art. 1º do Decreto 

Federal n. 31.546/52). 

A partir desse conceito, torna-se inquestionável a atividade laborativa do 

aluno aprendiz, com objetivo de desenvolver capacitação técnica para o futuro 

exercício de uma profissão. O estudante desempenha verdadeira prestação de 

serviços, sendo merecedor, por isso, de ter computado para todos os fins 

previdenciários o período em que desempenhou tais atividades. 

Nesse sentido, o Decreto Federal n. 3.048/99 prevê que: 

Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de 
contribuição, entre outros: [...] XXII - o tempo exercido na condição de aluno-
aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola 
técnica, desde que comprovada a remuneração,mesmo que indireta, à conta do 
orçamento público e o vínculo empregatício. 

Com isso, o Tribunal de Contas da União (TCU) editou a Súmula 96 acerca 

da possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado na condição 

de aluno aprendiz: 

Súmula 96 - Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o 
período de trabalho prestado, na condição de aluno-aprendiz, em Escola Pública 



 

 

Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do 
Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, 
material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para 
terceiros. 

No mesmo sentido, a Instrução Normativa n. 77/2015 - INSS, que estabelece 

rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e 

beneficiários da Previdência Social, dispõe: 

Art. 77. Os períodos citados no art. 76 serão considerados, observando que:  

[...] 

II - o tempo de aluno aprendiz desempenhado em qualquer época, ou seja, mesmo 
fora do período de vigência dos dispositivos do Decreto-Lei nº 4.073, de 1942, de 
que trata o tema, somente poderá ser considerado como tempo de contribuição 
desde que comprovada a remuneração e o vínculo empregatício, conforme 
Parecer MPAS/CJ nº 2.893, de 12 de novembro de 2002; e  

III - considerar-se-á como vínculo e remuneração a comprovação de frequência e 
os valores recebidos a título de alimentação, fardamento, material escolar e 
parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, entre 
outros. 

Sem destoar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou compreensão de 

"ser imprescindível, para cômputo, como tempo de serviço, do período de trabalho 

prestado na condição de aluno-aprendiz, que fique evidenciada a retribuição 

pecuniária, ainda que indireta (fardamento, materiais, alimentação, entre outros), à 

conta do orçamento da União, condição esta que supre as exigências da Súmula 96 do 

TCU." (AgRg no RE 1.213.358, rel.ª Min.ªAssusete Magalhães). 

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) inúmeras 

vezes já se manifestou pela possibilidade de averbação do período de trabalho na 

condição de aluno aprendiz, desde que evidenciada a retribuição financeira: 

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. 
INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA. INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE 
TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EXERCIDO COMO ALUNO 



 

 

APRENDIZ. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 96 DO TCU. REMUNERAÇÃO AUFERIDA DE 
FORMA INDIRETA DURANTE O CURSO. SÓLIDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
DECISÃO CONFIRMADA.   REMESSA OFICIAL CONHECIDA, COM MANUTENÇÃO DO 
JULGADO. (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 1011514-64.2013.8.24.0023, da 
Capital, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 18-07-
2019). 

Como se vê, portanto, havendo contraprestação pecuniária, ainda que 

indireta, o posicionamento predominante admite a averbação, como tempo de serviço 

público, do período de aluno aprendiz, mesmo que não haja recolhimento da 

contribuição previdenciária, pois “o aluno-aprendiz não pode ser responsabilizado pelo 

não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, uma vez que competia o 

próprio INSS a sua fiscalização e cobrança. A situação assemelha-se àquela do 

segurado empregado, que não pode ser prejudicado pela falta de seu empregador.” 

(TRF3, AC 00004905-82.2013.4.03.6107, rel. Des. Federal Luiz Stefanini). 

Dito isso, a averbação não é admitida pelo IPREV mediante a apresentação 

das Certidões Escolares, sendo necessária a obtenção de documentação diversa, 

conforme descrito a seguir. 

III – PROCEDIMENTO PARA AVERBAÇÃO 

De acordo com o relatado na própria consulta, o IPREV negou o pedido de 

averbação, pois considera que o tempo de aluno aprendiz somente poderá ser 

computado “mediante referência deste tempo em CTC INSS”.  

A propósito, a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC é o documento que 

permite ao servidor público que contribuiu para o Regime Geral de Previdência Social 

levar o tempo de contribuição do INSS para o Regime Próprio de Previdência Social do 

órgão onde ele trabalha atualmente. 

Desse modo, deverá o associado: 

(i) emitir ou revisar a sua CTC perante o INSS, utilizando-se da Certidão 



 

 

Escolar relativa ao período de aluno aprendiz. O procedimento pode 

ser realizado seguindo as etapas detalhadas no seguinte link:  

 https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/certidao-de-tempo-de-

contribuicao-ctc/; 

(ii) após a correta inclusão do período na CTC, fazer novo requerimento 

direcionado ao IPREV, apresentando a devida Certidão de Tempo de 

Contribuição. 

Feito isso, e desde que a Certidão Escolar esteja de acordo com as 

disposições da Instrução Normativa n. 77/2015 – IPREV (art. 76 e seguintes), o pedido 

deverá ser deferido pelo IPREV, com a efetivação da averbação do tempo de serviço. 

Destaca-se que na eventualidade de não ser deferido o requerimento de 

emissão de CTC pelo INSS, cabe medida judicial contra a autarquia federal. 

Da mesma forma, se mesmo com a apresentação da CTC o IPREV não aceite 

a averbação, caberá o ajuizamento de mandado de segurança contra o respectivo ato 

administrativo, com base na fundamentação já delineada no tópico II desta consulta 

jurídica. 

Esta assessoria jurídica orienta primeiro seguir as vias administrativas do 

que judicializar o caso porque a situação pode ser resolvida de forma mais rápida e 

sem os custos de uma demanda judicial. 

IV – CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, conclui-se, com respaldo na legislação vigente e 

jurisprudência atualizada, pela possibilidade jurídica da averbação de tempo como 

aluno aprendiz, devendo o associado proceder conforme elencado no tópico III deste 

parecer, a fim de ver concretizada a referida averbação. 

https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/certidao-de-tempo-de-contribuicao-ctc/
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/certidao-de-tempo-de-contribuicao-ctc/


 

 

É o parecer. 

Florianópolis, 21 de julho de 2020. 
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