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RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Reclamação ( evento26) promovido pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS em face da decisão da 01ª CAJ/CRSS no Acórdão 
818/2016 que negou provimento ao recurso autárquico determinando o cômputo como 
carência do período de O 1/09/2000 a 30/06/2014 exercido como empregada doméstica 
por ser ônus do empregador o recolhimento contributivo, aplicando assim o Enunciado 
nº 18 do CRSS, e concedeu o benefício Aposentàdoria por Idade requerido pela Sra. 
Edna Àparecida Campos de Andrade (evento24). 

\ 
O Instituto indaga que a decisão contraria dispositivos normativos contidos 

no Parecer nº 364/2015/CONJUR-MPS/CGU/AGU, nos itens 53 e 54 acerca da 
obrígatoriedade do recolhimento contributivo para contagem como carência e o Parecer 
CONJUR/MPS nº 616/2010, ·questão 19, nos itens 1 to e 111 sobre o dever do segurado 
de fiscalizar o recolhimento da primeira contribuição em dia, para fins de carência. 

Destaca-se que a questão dos autos é o computo para fins de carência do 
período de 01/09/2000 a 30/06/2014 devido a inexistência de recolhimento contributivo 
em parte do vínculo empregatício. 

A 01ª CAJ, por meio de· despacho de sua Presidente encaminhou os autos 
para o Presidente do Conselho Pleno com trânsito na Divisão de Assuntos Jurídicos 

. r 
( evento46). · , • 

A Divisão de Assuntos Jurídicos do CRSS se manifestou quanto à matéria, 
conforme Despacho CRSS/DIJUR/LTF nº 004/2017 oportunidade em que opina pelo 
preenchimento dos requisitos do art. 65 da Portaria MPS nº 548/2011, e encaminha os 
autos para a Pn~sidência (evento 49). 

O procedimento de Reclamação foi admitido pela Presidência do Conselho· 
de Recursos do Seguro Social -CRSS conforme despacho com redistribuição dos 
presentes autos a essa Conselheira (evento 49). 
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É o Relatório. 

EMENTA: RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO. 
APOSENTADO RIA J:>OR IDADE. EMPREGADA DOMÉSTICA. 
INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. 
OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. APLICAÇÃO DE 
ENUNCIADO DO CONSELHO DE RECURSOS. 
IMPROCEDENTE. 

Em análise aos pressupostos de admissibilidade da presente Reclamação, 
importa a transcrição dos arts. 03 e 64 do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela 
Portaria MDSA n.º 116/2017, a saber: -

Art. 3º - Ao Conselho Pleno compete: 
(..) 
III - decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno, 
mediante a emissão de Resolução. 

Art. 64 - A Reclamação ao Conselho Pleno poderá ocorrer, no caso 
concreto, por requerimento das partes do processo, dirigido ao Presidente 
do CRSS, somente quando os acórdãos das Juntas de Recursos do CRSS, 
em matéria de alçada, ou os acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRSS, 
em sede de Recurso Especial, infringirem: 

I - Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, aprovados pelo Ministro 
de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, bem como, Súmulas e 
Pareceres do Advogado-Gerá/ da União, na forma da Lei Complementar nº 
73, de 10 de fevereiro de 1993; 

II - Pareceres da Consultoria Jurídica dos extintos MPS e MTPS, vigentes e 
aproyados pelos então -Ministros de Estado da Previdência Social e do 
Trabalho e da Previdência Social; 

III - enunciados editados pelo Conselho Pleno_ 
\ 

§ J º - O prazo para o requer-imento da R'eclamação ao Conselho Pleno é de 
trinta dias contados da data da ciência da decisão infringente e suspende o 
prazo para o seu cumprimento. 

§ 2° - Caberá ao Presidente do CRSS fazer o juízo' de admissibilidade da 
Reclamação ao Conselho Pleno verificando se estão presentes os 
pressupostos previstos no caput~ podendo: 
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I - indeferir por decisão monocrdtica irre~orrível, quando verificar que não 
foram demonstrados os pressupostos de admissibilidade previstos no caput; 

li - distribuir o processo ao Conselheiro relator da matéria no Conselho 
Pleno quando verificar presentes os pressupostos de admissf bilidade 
previstos no caput. 

§ 3º - Os processos poderão ser preliminarmente submetidos pelo 
Presidente do CRSS ao órgão julgador que pro/atou o acórdão infringente, 
para facultar-lhe a Revisão de Oficio nos termos do art. 59 deste regimento. 

§ 4º - O resultado do julgamento da Reclamação pelo Conselho Pleno será 
objeto de notificação ao órgão julgador que pro/atou o acórdão infringente, 
para fins de adequação do julgado à tese fixada pelo Pleno, por meio da 
Revisão de Oficio . 

. A Reclamação foi apresentada no prazo legal ( evento46), sendo 
encaminhado os autos pela Presidente da 1 ª CAJ para admissão da Presidência do 
CRSS. 

· O cerne da questão é o reconhecimento de períodos laborados na atividade 
de doméstica para fins de carência sem o rec9lhimento contributivo ou com pagamento 

. em atraso, aplicando assim-o Enunciado nº 18 do CRSS. 

Conforme o contido no ait. 9º inc. II do Regulamento da Previdência social 
- RPS, aprovado pelo Decreto· nº 3.048/99, considera-se empregado doméstico "aquele 
que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração,- a pessoa ou família, 
no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos " É, portanto, segurado 
obrigatório da Previdência Social. 

O art. 30, inc. V, da Lei n.º 8.212/91 menciona que o empregador doméstico 
está obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado a seu serviço e recolhê
la. O art. 20 estabelece a alíquota de 8, 9 ou 11 % de retenção do salário do empregado 
doméstico. Por sua vez, o empregador doméstico contribui com 12% do .salário-de
contribuição do empregad_?r doméstico .a seu serviço. 

destaca: 
O Parecer nº 364/2015/CONJUR~MPS/C<JU/AGU, nos itens 53 e 54 

EMENTA: PREVIDENCIARIO.RGPS.SEGURADO EMPRfGADO 
DOMÉSTICO. Lei Complementar nº 15012015. Dispõe sobre O· contrato de 
trabalho doméstico. Implicações previdenciárias. Consulta INSS. Vigência 
do direito ao salário-família, auxílio-acidente e novas regras de carência. 
(..) 
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53. Com efeito, respondendo objetivamente ao terceiro questionamento que 
serve de objeto ao presente expediente, até o advento da LC nº 1.3012015 a 
regra então vigente deve disciplinar o cômputo da carência alusivo ao 
referido período, de modo que para os domésticos, pelo enquadramento no 
inciso I1 do art. 27 da LBPS em Sua redação vigente à época, o 
recolhimento da respectiv_a contribuiçãor previdenciária deve ser 
considerado uma condicionante para fins de carência. 

54. Para períodos posteriores a competência junho de 2015, data de 
entrada em vigor da 'referida norma complementar, a filiação ao RGPS, 
mesmo que desprovida do recolhimento da respectiva contribuição social, 
deve ser considerada para fins de carência dos empregados ·domésticps. 

E o Parecer CONJURJMPS nº 616/2010, questão 19, nos itens 110 e 111 
discorre sobre o dever do segurado de fiscalizar o recolhímento da p:r:imeira contribuição 
em dia, para fins de carência: / 

Questão 19. Para efeito de carência, considerando que é o empregador a 
responsabilidade pelo recolhimento das contribuiçáes do segurado 
doméstico, o período do trabalho domêstico p_ode ser computado 
independentemente do efetivo recolhimento das contribuições? 

\ 

11 O. Para compatibilização entre os sistemas de beneficias e de 
arrecadação, deve-se entender que a legislação impôs _um ônus aos 
empregados domésticos, no tocante à deflagração da contagem do período 
de carência, que é o dever de fiscalizar o recolhimento da primeirq 
contribuição em dia, sob pena de não ver computado o período de atividade 
para fins de carência, senão após o recolhimento dessa primeira 
contribuição. 

111. Assim, para efetivo resguardo de todos os direitos previdenciários 
(sobretudo para fins de início do cômputo do período de carência), o -
empregado doméstico deve certificar-se de que o .empregador recolheu, 
pelo menos, a primeira contribuição previdenciária em dia. 

. O Parecer ora analisado veio a , esclarecer uma situação, no mínimo, 
contraditória estabelecida pelo próprio legislador previdenciário. Bom, se o empregado 
doméstico é empregado e a r~sponsabilidade do recolhimento é do empregador, como 
pode ser exigido deste empregado a prova do recolhimento da primeira contribuição 
sem atraso, para fins de reconhecimento de período de carência? O art. 28, inc. II, do 
Decreto nº 3.048/99 menciona: 

Art. 28. O período de carência é contado: 
(..) 
II - para o segurad<:J empregado doméstico, contribuinte individual, 
observado o disposto no § 4o do art. 26, e facultativo, inclusive o segurado 
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especial que contribui na forma do § 2o do art. 200, da data do efetivo 
recolhimento da primeira contribuição sem atr_aso, não sendo consideradas 
para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a 
competências anterjores, observado, quanto ao segurado facultativo, o 
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 11. (Redação dada pelo D~creto nº 6. 042, de 
2007). 

Resolvida à questão, a assertiva da Consultoria Jurídica não poderia ser 
outra. Não se pode exigir do segurado empregado doméstico a prova do recolhimento da 
contribuição quando essa não lhe p~rtence . 

Ademais, este Conselho de Recursos fixou o entendimento acima ainda no 
· ano de 1999 conforme Enunciado nº 18, editado pela Resolução -nº O 1/1999, publicado 
no DOU de 1811111999: 

"Não· se indefere beneficio sob fundamento de falta de recolhimento de 
contribuição previdenciária quando esta obrigação for . devida pelo 
empregador. " 

A partir da análise acima realizada, não· se tem dúvidas que o empregado 
doméstico é um ·empregado, não sendo o responsável pelo recolhimento da 
contribuição. 

Vale ressaltar que o Parecer nº 364/2015/CONJUR-MPS/CGU/AGU não é 
vinculativo a este órgão colegiado, por não ser assinado pelo Ministro de Estado. 

O INSS sustenta que para ter direito ao beneficio sem a corpprovação de 
recolhimento de contribuições, a requer.ente deve estar filiada como empregada 
doméstica no momento do requerimento do beneficio, na forma do art. 36 da Lei citada. 

Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as 
condições exigidas para , a concessão do beneficio requerido, não 
comprovar o efetivo recolhimento. das contribuições devidas, será 
concedido o beneficio de . valor 'mínimo, devendo sua renda ser recalculada 
. quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. 

Nos termos do § 1º do art. 201 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 201. (.) 
§ J º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de 
previdência social, . ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica e 
qÚando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos 
definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005) (grifo nosso) -

171.703.501-6 5 



Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Desta forma, não há como convalidar tal ato administrativo colegiado por 
contrariar, preterivelmente, o parecer ministerial nº 616/201 O vinculativo e vigente, não 
sendo cabível o computo do período de 10912000 a 30/06/2014 devido a inexistênciá de 
recolhimento-contributivo em parte do vínculo empregatí~io. 

Pela análise do texto constitucional fica claro a impossibilidade de adoção 
de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, salvo no caso de atividade 
exercida em condição especial ou se . tratar de segurado portador de deficiência. 
Podemos acrescentar, ainda, a diferenciação de critérios para o segurado especial, onde 
se ,exige a comprovação de atividade rural e não o tempo de contribuição. 

Nesse sentido, não me parece clarn a intenção do legislador de adotar um 
novo critério de análise de beneficio a uma categoria específica de segurado, o 
empregádo doméstico. 

O artigo 36 está inserido na Subseção II da Lei, tratando da "Renda Mensal 
do Beneficio"_ Portanto, trata de aferição da própria renda do beneficio e da forma que 
se dá o cálculo do beneficio quando não há recolhimentos, ou seja, concedendo o 
beneficio com o valor mínimo. Acon_tece que essa ·não· é regra geral de concessão do 
benéfício, alias, é fato subsequente à concessão. Não foi expressamente definida essa 
regra . . 

A concessão do benefício leva em consideração os aspectos geràis como 
carência, qualidade de segurado (quando assim exigir a legislação), além-dos requisitos . 
específicos para cada modalidade do benefício. No caso de aposentadoria por idade, a 
exigência é carência e idade mínima a depender se homem ou mulher, segurado urbano 
ou rural. Nadá mais . A única exceção que se faz é exclusiva ao segurado especial, sendo 
que para essa categoria de segurado é necessária à comprovação da atividade rural no 
período imediatamente anterior ao implemento da idade ou do requerimento do 
benefício, também por previsão legal. Nesse sentido, o art. 36, após a concessão do 
benefício, seria o balizamento dó valor deste benefício: não comprovou as contribuições 
- salário mínimo; comprovou á posteriori - RMI do benefício a ser revista. 

Portanto, entendo que não há afronta ao Parecer CON.JUR/MPS/CGU/ AGU 
nº 616/2010, já que o Parecer/CONJUR/MPS/CGU/AGU nº 672/2012 esclarece a 
possibi~idade de concessão desde que seja no valor de um salário mínimo: 

.171.703.501-6 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. SEGURADA 
EMPREGADA DOMÉSTICA. SUPOSTO CONFLITO ENTRE 
OS PARECERES NORMATIVOS Nº 2585/2001 ENº 616/2010. 
Para o início da contagem do período de carência, relativamente ao 
segurado empregado doméstico, é necessária a comprovação do 
recolhimento da primeira contribuição sem atraso, conforme 
exigência contida no art. 27, II, da Lei nº 8-21311991. Para a 
concessão de benefícios no valor mínimo, entretanto, à luz do 
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dísposto no art. 36 da Lei nº 8.21311991, pode ser dispensada a 
prova do recolhimento das contribuições, 'inclusive a primeira sem 
atraso, desde que atendidos os demais requisitos l~gais ~xigidos para 
a concessão do benefício. Ausência de conflito entre os pareceres 
normativos nº 2585/2001 e nº 616/2010. 
( .. . ) 
III - CONCLUSÃO 
"Ante o exposto, esta Advogada da União, no exercÍcio da atribuição 
prevista no art. 11 da Lei Complementar) nº 7311993, tece as 
seguintes considerações conclusivas·: 
(i) não se verifica a existência de divergência quanto ao 
entendimento fixado no bojo do PARECER/CJ/Nº 2585/2001 
(publicado no DOU de 1º.10.2001) , e no 
PARECER/CONJUR/MPS/Nº616/2010 (publicado no DOU de 
23 .12.2010); 
(ii) regra geral, o segurado empregado doméstico deve comprovar o 
efetivo recolhimento das contribuições relativas ao períoqo de 
c~ência, inclusive a primeira sem atraso, em conformidade com o 
art. 27, inciso II, da Lei nº 8.213 , de 
1991; 
(iii) entretanto, quando se tratar de concessão de benefício no valor 
mínimo, com esteio no art. 36 da Lei nº 8.21211991, o segurado 
empregado doméstico e seus dependentes não estão obrigados à 

· comprovação do · efetivo recolhimento das contribuições exigidas 
para efeito de carência, inclusive a primeira sem atraso, desde que 

( 

atendidos os demais requisitos legais exigíveis, não incidindo nessa 
hipótese a regra cóntida no art. 27, II, da Lei nº 8.213, de 1991; 
(iv) a comprovação da filiação do segurado empregado doméstico 
junto à Previdência Social, independéntemente do valor do 
benefício, deve ·ser realizada em observância às regras gerais 
constantes na Lei nº 8.213, de 1991, especialmente nos arts. 55, §3Q, 
e 108; que impõe indistintamente a todos os segurados obrigatórius a 
necessidade de comprovação da filiação à Previ'dência Social com 
base em prova material contemporânea à prestação do serviçq_, 
independentemente da responsabilidade pelo recolhimento de 
contribuições sociais." (grifo nosso) 

O art. 36 da Lei nº 8.213/91 é o balizamento do valor do beneficio. Sem 
comprovação de contribuição - salário mínimo. Para o cálculo da RMI com valor acima 
do salário mínimo deve comprovar as contribuições recolhidas. 

' . 

Assim, não vejo que a decisão da 01ª Câmara de Julgamento (CAJ) tenha 
descumprido o referido Parecer, ao contrário, o cumpriu quando desobrigqu a segurada 
doméstica a comprovar a contribuição para ter direito ao vínculo empregatício 
computado em seu benefício. 
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CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de ACOLHER A 
RECLAMAÇÃO DO INSS, E JULGAR IMPROCEDENTE. 

171.703.SCH-6 

Brasília-DF, 24 de maio de 2017 

T ARSILA OTAVIANO DA COSTA 
Relatora 
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Decisório 

Resolução nº 12 /2017 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de 
ACOLHER A RECLAMAÇÃO DO INSS, E JULGAR IMPROCEDENTE, de 
acordo com o voto da Relatora e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros 
(as): Vânia Pontes Santos, Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena 
Silva Lima, Daniel Áureo Ramos, Maria Alves Figueiredo, Vanda Maria Lacerda, 
Nádia Cristina P. dos . Santos Paiva, Victor Machado Marini, Maria Lúcia Missagia de 
M. Castro, Ionária da Silva Fernandes, Rodolfo Espinel Donadon e Eneida ·da Costa 
Alvim. · · 

B'rasília-DF, 24 de maio de 2016 

~ 
TARSILA OTAVIANO DA COSTA 

Relatora 
/ 
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