
• ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSS 

PARECER N2 189/2012/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU 
SIPPS Nº 348700075 
INTERESSADO: Divisão de Vínculos e Remunerações 
ASSUNTO: Curso de Formação para o cargo de Administrador Postal. Hipótese de Curso de 
Formação com burla à legislação trabalhista. Caracterização da relação empregatícia. Efeito 
previdenciário. 

1 - Curso de Formação para o cargo de administrador 
postal. Treinamento na Escola Superior de Administração 
Postal - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com 
configuração de relação de emprego. Hipótese de estudo 
do caso concreto. 

li - Havendo decisão da Justiça do Trabalho reconhecendo 
a existência de verdadeira relação de trabalho, ou seja, a 
condição de aluno desvirtuada, com a configuração da 
condição de empregado, o tempo deve ser reconhecido 
também para fins previdenciários. Aplicação do artigo 11, 
inciso 1, letra a, da Lei 8.213/1991. 

Ili - A conclusão do presente processo passa por medidas 
de acompanhamento da questão em torno da ausência 
das contribuições previdenciárias, ou seja, a burla da 
legislação trabalhista, com efeito no campo previdenciário 
(refa.cão [a6ora[ prooríamente dJta com contorno áe 

:::> :; 

Curso áe formacão). 

IV- Sugestão de encaminhamento do presente processo à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para medidas a seu 
cargo, ou seja, ausência de contribuições previdenciárias 
em período reconhecido pela Justiça do Trabalho como de 
relação de emprego, durante Curso de Formação na 
Escola Superior de Administração Postal. 

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria de Benefícios, 

Relatório 

l. A Divisão de Vínculos e Remunerações, em Consulta Técnica de fls. i}O, 
apresenta as seguintes indagações a respeito da caracterização, para efeito previden~f~,ho, 
do período de Curso de Formação da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT: 
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"( ... ) 
3.1.1. 'Poáerd. ser reconfr.ecíáa a f ifíação como seguraáo obrigatório áa Prevíáéncía 

Sacia( (en1Jn'e9aáo) reCatív a ao y erioáo cursaáo na 'EscoCa Superwr áe ..'Adin inistração 'Posta( -
'ES..'A'P, y ara concessão áe 6eneficw no 1tÇj'PS? 'Em caso y osiHvo, qua( afunáamenLaçà.o? 

3. 1.2. Poáerá ser certificaác esse y eríoáo yor meio áe Cert í.dào r1e 'Iémyo áe 
Conlrióuíçào - CTC? 

3.1.3. Caso a instituição áe ensino não mantenfr.a arquiva.ão o tenno áe 
comyromísso áo estág ío, que consta como áocumento oórigatório nas Leis nº 6.494/ 77 e nº 
11 .788/ 2008, yoáerá ser reconftecíáo o v incu(o emyre9atícío? 

3.1.4. Caso a tnstítuí.ção áe ensino não man.tenfr.a arquivaáos os reCatórios áe 
at iv iáaáes, yorlerá. ser reconftecíáo o víncu(o emyre9atícío, íncCusive no caso áe estágíos 
reailzaáos an tes áa. ví9éncia áa Lei nº 11.788, áe 25 áe se temóro áe 2008, consí.áeranáo que não 
consta exí9ência quan to a este áocumento na. Le i nº 6.494/77? 

2. A Coordenação-Geral de Matéria de Benefícios, em Nota nº 
236/2011/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, fls. 22/23, entendeu necessário o aprimoramento da 
inst rução do processo, sendo tal orientação acatada, conforme os documentos acostados: 

a) Cópia do processo da Aposentadoria por Tempo de Contribuição do 
segurado José Garcia Mendes; (fls. 25/110) 

b) Consulta técnica 6035, no sentido de que "Precisamos da definição da 
possível utilização de períodos de curso na escola de Administração Postal. Em caso 
positivo, somente para concessão do beneficio no RGPS. tratando-se de caso negativo 
definir porque não para a ESAP, que a bem da verdade não conta com Regime Próprio e, os 
valores relativos às bolsas para os cursandos/treinandos, não são valores do Goverr10 
Federal. E ainda se podem ser levados em CTC para aposentar-se em outro órgão, visto não 
incidência de recolhimentos para o RGPS." (fls. 01 e 109) 

c) Ofício - 03403/2012 - GEAT/CEGEP, da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos que em resposta ao Ofício no 169/CGRH/DIRBEN/INSS, informou que "( ... ) A 
admissão na ESAP sempre foi por meio de concurso. A época, o certame não tinha o mesmo 
formato dos concursos atuais os quais são publicados em Diário Oficial. A divulgação era 
feita em jornal, anunciando o concurso para a admissão na escola para ingresso no Curso de 
Administração Postal e, após a conclusão do curso, os aprovados eram contratados como 
empregados." (fls. 112) 

3. Os autos foram então encaminhados à Coordenação-Geral de Matéria de 
Benefícios - Divisão de Consultoria de Benefícios. 

Fundamentação 

4. O Ofício 03403/2012 - GEAT/CEGEP, da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (fls. 112), esclarece que o formato do Curso de Formação atual é diferente dos 
realizados em momento pretérito. Portanto, a análise do efeito previdenciário do período de 
Curso de Formação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve ser realizada 
observando o caso concreto, pois ao longo do tempo a realidade fática tomou um contorno 
diferenciado, específico. 

5. Como regra geral, ao que tudo indica, os pretendentes à contagem do 
tempo de curso de formação como tempo previdenciário, objetivam. na realidade. 
demonstrar que em tal período estavam presentes os requisitos de um contrato de traba lho, 
ou seja, prestação de serviço, subordinação, onerosidade e pessoalidade. 
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6. 

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45. de 2004) 

1 as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

li as ações que envolvam exercício do direito de greve; (lncluldo pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

Ili as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 
sindicatos e ernpregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45. de 2004) 

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver 
matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45. de 2004) 

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 
102, 1, o; (Incluído peta Emenda Constitucional nº 45. de 2004) 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45. de 2004) 

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45. de 2004) 

VIII a execução, de offcio, das contribuições sociais previstas no art. 195, 1, a , e 11 , e seus acréscimos 
legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45. de 2004). " 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45. de 2004)" 

7. E é exatamente o que vem acontecendo. Alunos do Curso de Formação dos 
Correios e Telégrafos, vêm buscando no Judiciário reflexo trabalhista para tal período. Vale 
citar a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho - AIRR - 2007-25.2009.5.10.0008 -
DJ 04/05/2012 (fls.115/123): 

"( .. .) 
..'A.0''R..:A"VO 'D'E INS'T'n'U::M.'E:JVT'O. 'R.'EC Unso 'D'E 1{,'E\IJS'T'..'A.. C'UR.50 'D'E 

:JO'R:M.'AÇ.'A.O '.P ..'A.R.'A. O C.:A'R.90 'D'E .:A'D:Jvf.I:NIS'T'1t'A.1JO'R .. POS'T' .. 'AL I:NI'E9'R..:AÇ..'AO :AO 
CO .. 'N7'1l...'A.'I'O 'D'E TJUl.13..'ALJ{Q. 'D'ECIS.:ÃO 'D'E:N'E0'.:A'T'Ó'Rl..7L :Jvf.:ANU'PE:JVÇ.'A.O. :A análise 
áa matéria, fÍe6atíáa em dl.v ersos yrocessos em juféamento nesta Corte, evíáencia que o 
aluno, após lÃ:Provação em concurso p ú6[ico, ao yarticípar áo curso áe formação para o 
cargo áe aámínístraáor posta[ dá 'ECT, fica sujeito às áiretrizes traçaáas ye(o 
em_pYegaáor, ta.is como fiorárío e normas áísciyfín.a:Yes . .:Assím, a j urísyruáêncía c6 sta 
Cort·e é no sen tiáo áe que o curso di. arma ã,o é e ínaáo à u · · a ão áo li 

e arfo a 'ECÍ - exercício di. contra.to di. t afJa(no CÍÊ v 
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oortanto. o tempo áesvencfíáo vara a reaiízacão cio curso áe forrnacão profíssiona( na 
ÍSJtP ser consÚtêraá(conw rtlacâo áe emyreoo em face áa iXístêncja de freqüência e 
jornaáa. áo yaeamento áe remimeracão e cfe su6míssão às normas internas cfa 1:5.'AP. 
:No caso concreto, foi cfemonstracfo o preencfiímento áos efementos cio vincuCo áe 
emprego prevístos nos arts. 2° e 3º cfa cr:r. Preceáentes áesta Co·rte. :Nào fiá,yortanto, 
como assegurar o processamento cio recurso áe revista quando o agravo cfe instrumento 
interposto não áesconstítuí os ternws áa áecísão denegatória~ que suEsiste yor seus 
yróyríos funáamentos . .'Agravo áe instrumento áesyrovíáo." (nosso, o áestaque) 

8. Portanto, em resposta à consulta, seguem as respostas: 

3.1.1. 'Poderá ser reconfieciáa a Jífíação como se9ura.áo o6rígatório áa. 1'reviáéncia 
Socia{ (emyregaáo) refativa ao yeríoáo cursaáo na 'Escolá Superior áe .'Aáministraçiio 'Posta.( -
'ES.'AP, ytira. concessão áe Genefício no 'RÇJ'PS? 'Em caso yosítívo, qua{ a fu náamen.tação? 

Resposta: Havendo decisão da justiça do Trabalho reconhecendo a existência 
de verdadeira relação de trabalho, ou seja, a condição de aluno foi desvirtuada com a 
configuração de verdadeiro empregado. o tempo deve ser reconhecido também para fins 
previdenciários. A fundamentação é a do artigo 11. inciso 1, letra a, da Lei 8.213/1991. 

3.1.2. 'Poáerá ser certificaáo esse yeríoáo yor meío áe Certíáào áe 'l'emyo áe 
Contrí6uíção - C'l'C? 

Resposta: Se a relação empregatícia existiu, a certificação não pode ser 
deixada de lado. Assim, é possível a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição -
CTC. 

3.1.3. Caso a. instítuíçâo áe ensino não ma.11.tenfia a.rquivaáo o tenno áe 
compromisso ão estágio, que consta como áocumento o6riEJatórío nas Leis n.0 6.494/77 e n" 
11.788/2008,yoáerá ser reconfr.eciáo o vincuCo empregatício? 

Resposta: Entendo prejudicada a resposta, considerando que a hipótese 
estudada nos autos não é de estágio e, sim, de Curso de Formação em momento anterior ao 
contrato de trabalho, sendo que em razão de equívocos na formatação do referido curso, a 
relação de trabalho restou caracterizada, daí o reconhecimento pela justiça do Trabalho da 
existência de contrato de trabalho camuflado em treinamento pré-contrato. 

3.1.4. Caso a ínstítuíção áe ensino não mantenfia arquivaáos os re{atórios áe 
athliáaáes, yoáerá ser reconliecíáo o víncufo emyre9atícío, íncfusíve no caso áe estágios 
reaúzaáos antes áa ví9êncía áa Lei nº 11.788, áe 25 áe setem6ro cfe 2008, consiáeranáo que não 
consta exiaência quanto a este áocumento na Lei nº 6.494/77? 

Resposta: Prejudicada por não se tratar de estágio. 

9. Uma indagação que vem a lume. como fator preocupante. é a questão da 
ausência das contribuições previdenciárias no período. Pensamos, no entanto. que como o 
INSS só passou a tomar conhecimento da burla à legislação ao tempo da prolação da 
sentença trabalhista, cabem medidas de cobrança das contribuições. seguindo de perto as 
ações judiciais que têm como objeto o assunto aqui estudado. 
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10. Os segurados, assim reconhecidos, no entanto, não ficam prejudica os pela 
ausência das contribuições, conforme restou consignado no PARECER n2 
83/2011/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU (fls. 124/127): 

"( ... ) 
11. Assim. a atual tendência é de que o Poder Judiciário consolide o 

entendimento de que não são exigíveis diretamente dos empregados a comprovação dos 
seus recolhimentos ao INSS, pois estes não são os responsáveis tributários, competindo às 
empresas efetuar os recolhimentos por sub-rogação. 

12. Nessa linha, de acordo com a jurisprudência, franqueiam-se aos 
empregados acesso às prestações previdenciárias desvinculando-os da comprovação do 
pagamento de quaisquer importância à Secretaria da Receita Federal - RFB, diante da 
sistemática do art. 30, inciso 1 e V, da n2 Lei 8.212/91, que atribui esse ônus aos respectivos 
empregadores. 

( ... )" 

Conclusão 

11. Posto isso, o período de curso na Escola Superior de Administração Postal 
reconhecido como relação de trabalho pela lustica do Trabalho poderá ser reconhecido 
como de filiação de segurado obrigatório da Previdência Social para efeito de concessão de 
benefícios e fornecimento de certidão de tempo de contribuição - CTC. 

12. Considerando os efeitos dessa vinculação, quanto ao custeio, a conclusão do 
presente processo sugere medidas de acompanhamento da questão em torno da ausência 
das contribuições previdenciárias, ou seja, a burla da legislação traba lhista, com efeito no 
campo previdenciário (relacão laboral propriamente dita com contorno de Curso de 
Formação), sugerimos o encaminhamento do presente processo à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil para medidas a seu cargo, quanto à ausência de contribuições 
previdenciárias em período reconhecido pela Justiça do Trabalho como de relação de 
emprego durante o Curso de Formação na Escola Superior de Administração Postal. 

13. Ressaltamos que a matéria tem relevância na medida em que a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos tem capilaridade nacional e o tema tem potencial de 
acirramento de demandas judiciais. 

14. É nosso entendimento que submetemos à consideração superior. 

Brasília, 21 de junho de 2012 
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01.200.301 

1. De acordo. 
2. Ao Sr. Coordenador, sugerindo o encaminhamento do presente processo à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, solicitando exame do assunto na conformidade de 
sua competência, com trânsito pela Coordenação-Geral de Administração de Informações de 
Segurados (Divisão de Vínculos e Remunerações), para conhecimento. 

Brasília, 21 de junho de 2012 

1. 
2. 

Ciente e de acordo. 

Francisco da Silv Freire 
Chefe de Divisão 

Encaminhe-se, na forma proposta. 1 

Brasília/DF, 

~~ 
~~ACIEL 

Coordenador-~~~ Matéria de Benefícios 

1 Por delegação de competência. nos termos da Portaria n" 30 PFE/lNSS de 06.02.2012 

de de 2012. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSS 

Despacho nº 1474/2012 CGMBEN/CGJEF/PFE-INSS/PGF/AGU 
PROCES~O - SIPPS 348.870.075 
INTERESSADO: Divisão de Vínculos e Remunerações do INSS. 
ASSUNTO: Reconhecimento de filiação e certificação de período de curso de 

formação das empresas de Correios e Telégrafos - ECT 

1. Trata-se de consulta formu lada pela Divisão de Vínculos e 
Remunenaçôes do INSS, a respeito da possibilidade de reconhecimento da fil iação 
como segurado obrigatório da Previdência Social de aluno de Curso da Escola 
Superior de Administração Postal - ESAP. além de outros questionamentos 
correlatos. 

2 As consultas foram respondidas pela Procuradoria através do Parecer 
nº 189!2p12!DIVICONS/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, aprovado pelo então Chefe da 
Divisão de Consultoria em exercício. 

3. Vieram-me os autos em 08.10.2012 para aprovação. 

4. Em análise ao mencionado Parecer nº 
189/2012/DIVICONS/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, não obstante os escorreitos 
argumenfos lançados. apresento ressalvas à conclusão exarada no item 11, 
decorreni:e da resposta à consulta 3.1.l no item 8. ora transcritos: 

Havendo decisão da justiça do Trabalho reconhecendo a existência de 
verdadeira relação de trabalho. ou seja. a condição de aluno foi desvirtuada 
com a configuração de verdadeiro empregado, o tempo deve ser reconhecido 
tambem para fins previdenciários. (fl. 129/v) 

( ... ) 
Posto isso. o pedodo de curso na Escola Supenor de Admmistração Postal 
1econl1ecido como relação de trabalho pela justiça do Trabalho poderá ser 
reconhecido como de filiação de segurado obrigatório da Previdencia Social 
para efeito de concessão de benefícios e fornecimento de certidão de tempo 
de contribuição - CTC. (fl. 130). 

5. Importante fazer tal ressalva, pois, tal como redigido, os trechos 
colacionados da aludida manifeslação fazem parecer que os efeitos da sentença 
trabalhistas geram, de forma automática, efeitos na seara previdenciária, o que. 
com a devida vênia. não pode prosperar. 

6. A resperto dos efeitos previdenciários da sentença traba lhistas. 
remetemos às conclusões exaradas no Parecer nº 83/2011/CGMBEN/PFE
INSS/PGF/AGU, que reflete o posicionamento desta Procuradona Federal 
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Especializada, o qual tem ressonância na junsprudêncta do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça (conforme ementas de acórdãos informados no próprio Parecer 
em comento) e na Instrução Normativa 45 do INSS, em seu art. 90. 1. 

7. Por outro lado, também não tenho como adequado entender 
necessária a existência de decisão judicial reconhecendo uma relação de emprego 
para que o INSS venha a reconhecer eventual caracterização da ~ualldade de 
segurado empregado. 

8. O Poder Judiciário e o Poder Executivo possuem 1ndepe~dência para 
tomada de decisões que lhes cabem, no âmbito de suas competências. Assim. ao 
INSS cumpre. independente de prévia provocação judicial. reconhecer os legítimos 
direitos dos seus segurados e beneficiános. 

9. Quanto ao reconhecimento do bolsista de treinamento da ECT como 
empregado. em adendo à resposta ao item 3.1.1. saliento também aplicar-se ao 
caso o disposto no art. 9º. 1. G do Decreto 3.048/99, in verbis · 

Art. 92 São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas 
físicas: 

1 • como empregado: 

h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa. em desacordo 
com a Lei nº 11. 788, de 25 de setembro de 2008; IRedacáo dada pelo 
Decreto nº 6.722. de 2008) . 

10. Neste sentido. com as ressalvas ora apresentadas. aprovo o Parecer 
nº 189/2012/DIVICONS/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU para, reconhecendo a qualidade 
de segurado empregado do interessado no período em que exerceu curso de 
treinamento perante a ECT, devolver o expediente à Divisão de Vínculos e 
Remunerações, com sugestão de encaminhamento do expediente à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para eventuais medidas a seu cargo, tal corno sugerido 
no item 12 do Parecer em análise. 

NilSOI) Ro rig 
Coordenador Geral de Matéri 

Brasília/DF, 08 de outuro de 2012 . 
. .,,, 

scff1lho 
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