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RELATÓRIO 

Trata-se de RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO feita pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do artigo 65 do então Regimento Interno deste 
Conselho de Recursos da Previdência Social, aprovado pela Portaria MPS nº 548/2011, por 
entender que a decisão proferidà pela 3ª ,Câmara de Julgamento infringiu o Parecer 
.CONJUR/MPS/CGU/AGU nº 672/2012, vincuiante, por força do art. 69 do então Regimento 
Interno do CRPS. 

O processo em comento trata de pedido de aposentadoria por idade formulado 
pela interessada Idalina de Lo urdes Gomes, requerido em 19/02/2014, indeferido pelo INSS 
às fls. 30/31, por falta de período de carência, considerando que não foi reconhecido o período 
de 0110811973 a 31/12/1982, com vinculo junto ao empregador Ana' Lima Miraglia, como 
empregada doméstica. · 

A requerente apresentou recurso às Juntas de Recursos, que converteu o 
julgamento em diligência com vistas a realização de •Justificação Administrativa para 
comprovação do vinculo empregatício, com resultando favorável a comprovação do vinculo 
empregatício. 

A 15ª Junta de Recursos deu provimento ao recurso da Requerente, reconhecendo. 
o .tempo laborado como doméstica, computando o período questionado (O 1/08/73 a 31/12/82), 
para efeito de carênçia (fls. 69171 ). ' , 

Na oportunidade o INSS recorreu às Câmaras de Julgamento alegando, em 
síntese, não ser possível o reconhecimento do vinculo de empregada doméstica sem 
contribuições para o computo -para efeito de carência e portanto, a requerente não faz jus ao 
beneficio postulado (fls. 73/74). 
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Em contrarrazões de fls. 79/86, a Requerente afirma que o recolhimento é de 
obrigação do empregador e informa que possui 216 contribuições de carência. 

Conforme Acórdão nº 2·.599/2015, de 1010312015, a 3ª Câmara de Julgamento 
negou provimento ao recurso interposto pelo JNSS, concluindo que as contribuições devidas 
eram de responsabilidades do empregador doméstico e a falta de recolhimento não pode ser 
óbice a prejudicar a concessão do beneficio para a requerente. 

O INSS pediu revisão, fls. 94; que não foi admitida, sobrevindo o pedido de 
Reclamação ao Conselho Plerio, nos termos do artigo 65 do então RI/CRPS, alegação de 
infringência ao disposto no Parecer CONJURIMPS/AGU Nº 672/2012, aprovado pelo 
Ministro de Estado da Previdência Social por meio da Portaria MPS nº 264, de f 8 de maio de 
2013 e que tal infrigência se dá no momento em que a E. Câmara de Julgamento permite a 
concessão do beneficio, com fundamen~o no artigo 36, da Lei nº 8.213/91, para segurado que ' 
não seja empreg·ado. doméstico e que tal regra alcança aqueles que cumprirem com os 
requisitos legais estando na condição de segurado empregado dqinéstico e não em qualquer 
outra categoria de segurado. 

Convocada a requerente se manifestou às fls. 1031113, pedindo o não recebimento 
da Reclamação proposta pelo Instituto, com o improvimento da mesma por falta de 
fundamentação legal, bem como que seja mantido os acórdãos proferidos na integra, com a 
con~essão imediata do beneficio, como meio da mais lídimajustiça. 

. Consoante despacho de fls. 97, não foi 'acatado o pedido de revisão de oficj o do 
beneficio, tendo a Sra. Presidente · da 3ª CAJ encaminryado os autos ao Sr. Presidente do 
CRPS, que designou esta Conselheira como Relat9ra .. 

É o relatório. 

VOTO 

/ 

- ' - 1 , 

EMENTA: RECLAMAÇAO A COMPOSIÇAO PLENARIA DO CONSELHO DE V 
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL (ART. 64 DO REGIMENTO DO CRSS, -
APROVADO PELA PORTARIA MDSA Nº 116, DE 20 DE MARÇO DE 2017). NÃO ·ctJ , 
INFRINGENCIA DA NORMA NOS TERMOS DO ARTIGO 64 DO REGIMENTO J 
INTERNO DO CONSELHO DE RECURSOS DO SEGURO, APR9V ADO PE1LA 
PORTARIA MDSA Nº 116 DE 20 DE MARÇO DE 2017. RECLAMAÇÃO JULGADA 
IMPROCEDENTE. 
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Da analise dos autos verifica-se tratar-se de Reclamação ao Conselho Pleno, 
protocolada pelo Instituto Nacional do S~guro Social - INSS, sob a alegação de violação ab 
Parecer CONJUR/MPS/CGU/AGU nº 672/2012, consoante disciplinado no artigo 64 do 
Regimento Interno deste CRSS. 

) 

O pedido de Reclamação ,foi formulado dentro de 30 (trinta) dias da data da 
decisão da 3ª Câmara de Julgamento que negou provimenlo ao recurso da Autarquia, em 
obediência ao que preceitua o ·§ 1 º do artigo 65 ~o Regimento Interno deste Conselho, sendo, 
portanto, tempestivo. · 

A CaJ prolatora se manifestou às fls . 69/97, não acatand9 o pedido de revisão de 
oficio, contudo encaminhou ôs autos ao Sr. Presidente deste CRPS, na forma do § 2º do art. 
65 do Regimento Interno, oportunidade em que designou esta Conselheira como Relatora. 

A ReclamaÇão ao 'Conselho Pleno está disciplinada no artigo 64. do Regimento 
Interno do Conselho de recursos do Seguro Social - CRSS, que assim se expressa: 
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"( ... ) 
Art. 64. A Reclamação ao Conselho Pleno poderá ocorrer, n~ 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 pelQ Ministro de 
Estado do Desenvolviménto Social e Agrário, bem como, Súmulas e 
Pareceres do Advogado-Geral da União, na forma da Lei Complementar nº 
73, de 10 de fevereiro de 1993; 4 

II - Pareceres da Consultoria Jurídica,dos extintos MPS e MTPS, vigentes e 
aprovados pelos então Ministros' de Estádo da Previdência Social e cío 
Trabalho e da Previdência Social ; 
III - enunciados editados pelo ·conselho Pleno 
§ 1° O prazo para o requerimento da Reclamação ao Conselho Pleno é de 
trinta dias contados da datq da ciência da decisão infringente e suspende o / 

prazo para o seu cumprimento. 
§ 2º 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: 
I - indeferir por decisão monocrática irrecorrível , quando verificar que não 
foram demonstrados os pressupostos de_·admissibilidade previstos no caput; . 
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II - distribuir o processo ao Conselheiro relator da matéria no Conselho 
Plen~ quando verificar presentes os pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput. 
§ 3º Os processos poderão ser preliminarmente ,submetidos pelo Presidente 
do CRSS ao órgão julgador que prolatou 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 prolatou o acórdão infringente, 
para fins de adequação do julgado à tese fixada pelo Pleno: por meio da 
Revisão de Oficio. 

( ... )" 

A matéria ora em debate diz respeito ao reconhecimento dd . vinculo 
empregatício na condição de empregada doméstica referente ao período O 1/08/1973 a 
3111211982, acolhido pela CaJ prolatora da decisão concluindo que as contribuições devidas 
.eram de responsabilidades do empregador doméstico e a falta de recolhimento não pode ser 
óbice a prejudicar a concessão do beneficio para a requerente. · 

Questiona o INSS infringência ao · Parecer CONJURJMPS/CGU/AGU nó 
672/2012, vinculante, por força do inciso III do art. 64 do Regimento Interno do CRSS, no' 
que concerne ad disciplinado no artigo 36, da Lei nº 8.213/91, que tal regra alcança aqueles 
que cumprirem com os requisitos legais estando na condição de segurado empregado 
doméstico e não em qualquer outra categoria de segurado. 

A 3ª Câmara de Julgamento reconheceu direito ao computo do período de 
01/08/1973 a 31/1211982, laborado como empregada doméstica sem comprovação de 
recolhimentos e a Autarquia recorre alegaJ!do que não pode ser considerado o referido 
período, visto que não forám comprovados recolhimentos. 

A Lei 'nº 8.213/91 em seu art. 36, disciplina: 

"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 devi~as, será concedido o 
beneficio de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da 
apresentação da prova do recolhimento das contribuições". 

O Parecer/Conjur/MPS nº 672/2012 em seu item III, preconiza: 
J 
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"(Ili) entretanto, quando se tratar de concessão de beneficio no valor 
mínimo, com esteio no art. 36 da Lei nº 8.212/1991, o segurado empregado 
doméstico e seus dependentes não estão obrigados à comprovação do 
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. . 
efetivo recolhimento das contribuições exigidas para efeüo de carência, 
inclusive a primeira sem atraso, desde que atendidos os demais req1,1isitos 
legais exigíveis, não incidindo n~ssa hipótese a regra contida no art. 27, II, 

. da Lei nº 8.213, de l991". 

' 
No caso concreto não assiste razão à · Autarquia, visto· que o item (III) da 

conclusão do Parecer/Conjur/MPS nº 672/2012 trata de carência para concessão de beneficio 
de valor mínimo. 

A titulo de esclarecimentos, a anotação de vinculo empregatício -na CTPS goza de 
presunção juris tantum de veracidade e faz prova plena do tempo de serviço nela registrada, 
nos termos do artigo 62, § 2º, l do Decreto nº 3.048 de 1999. O contrato de trabalho nela 
registrado, independente de constarem ou não dos dados assentados no CNIS, devem ser 
contados, pela Autarquia, a teor do artigo 19 do Decreto ,nº 3.048/99 e do artigo 29, § 2°, letra 
d da CLT. 

Importante citar a Sumula 75 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais: verbis: 

Enunciado: " A Carte.ira de Trabalho e Previdência Social (CTP_S) em 
relação à qual . não se aponta defeito formal que lhe comprometa a 
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova 
suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a 

· a11otação de vinculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS)". 

Nota-se que estamos tratando de segurada empregada doméstica, cuja 
responsabilidade pelas anotações na carteira de trabalho e pelos recolhimentos previdenciários 
em dia cabe ao empregador, conforme dispõem os artigos 15, Jnciso II e 30, inciso V da Lei 
nº 8.212/91, cabendo ao órgão responsável a fiscalização de tais recolhimentos: 
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Lei nº 8.212/91 

Art. 15. Considera-se : 

II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, 1\ _ / 

sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. v-
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras lJ 
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 
Redação dada pela Lei nº 8.620, de 5.1.93) 
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V - o empregador domésfrco está obrigado a arrecadar a contribuição do 
segurado empregado a seu serviço e a recolhê-la, assim como a parcela a seu 
cargo, no prazo referido no inciso II deste artigo; (redação dada pela Lei nº 
8.444, de 20.7.92)". 

Também o artigo :2-16 do RPS, aprovado pelo Decreto nº' 3.048 de 1999, 
disciplina: 

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras 
importâncias devidas à seguridade social, observado o que .a respeito 
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita 
Federal, obedecem às seguintes normas gerais: · 

(" .) 

VIII - o empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do 
segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la, assim como a 
parcela a seu cargo, no prazo referido no inciso II, cabendo-lhe durante o 
período da licença-maternidade da empregada do.méstica . apenas o 
recolhimento da contribuição a seu cargo, facultada a opção prevista no 
§ 16; 

(".) 

. § 52 O descon.to da contribuição e da consignação legalmente determinado 
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo 
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso 
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se 
eximirem- do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis 
pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em 
desacordo com este. Regulamento''. 

Ademais, o reconhecimento de período de trabalho do empregado domé~ico foi 
editado no Parecer Conjur nº 2.585/01 e mantido no Parecer Conjur/MPS/CGU/AGU nº 672 
de 19/10/2012, no tocante a não comprovação do recolhimento de contribuições, conforme 
transcrição: 
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"!. o segurado empregado doméstico, desde que atenda os demais ()f,v 
requisitos previstos em lei , não é obrigado a comprovar o recolhimento das J 
contribuições para obtenção de beneficio no valor mínimo, nos termos do 
art. 36, da L~i nº 8.213, de 1991". · 
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Necessário ainda registrar o que disciplina o enunciado nº 18 do então CRPS e art. 
62 do RPS. 

"ENUNCIADO nº 18 ·_ Editado pela Resolução Nº 111999, de 1111111999, 
publicada no DOU de 1811111999. 

"Não se indefere beneficio sob fundamento de falta de recolhimento de 
contribuição previdenciária quando esta obrigação for devida pelo 
empregador." 
( ... ) 
Art. 62. A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição 
Qa forma do art. 60, observado o disposto no art. 19 e, no que couber, as 
peculiaridades do segurado de que tratam as alíneas "j" e ")" do inciso V do 
caput do art. 92 e do art. 11, é feita mediante documentos que comprovem o 
exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses 
documentos ser contemporâneos dos fatos-a ~omprovar e mencionar as datas 
de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do 
trabalho e a condição em que foi prestado. 

Portanto, entendo que NÃO houve afronta ao parecer CONJUR/MPS/CGU/AGU nº 
672/2012, visto que a alegação de infringencia ao art. 3? da Lei nº 8.213/91, não disciplina 
que o segurado deverá encontrar-se na condição de empregado doméstico â época do 
requerimento do beneficio. No caso em comento, a segurada teve um vinculo empregatício 
entre os anos de 1973 a 1982, como empregada doméstica em que o empregador não efetuou 
o recolhimento das contribuições, portanto, NEGO provimento à RECLAMAÇÃO do 
Instituto. 

Conclusão: Isto posto, VOTO no sentido de, JULGAR IMPROCEDENTE A 
RECLAMAÇÃO DO INSTITUTO tendo em_ vistà ser de responsabilidade do empregador, 
o recolhimento das contribuições devidas para o período em questão, conforme disciplinado 
na legislação previdenciária pertinente à matéria. 
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Brasília-DF, 24 de maio de 2017 

_});,~ 
MARIA MADALENA SILVA LIMA 

Relatora Representante do Governo 
lª CAJ 
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Decisório 

Resolução nº 06 /2017 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM 
os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de JULGAR 
IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO DO INSTITUTO, 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, Daniel Áureo R~mos, Maria ' Alves 
Figueiredo, Vanda Maria Lacerda, Nádia Cristina P: dos Santos Paiva, Victor Machado 
Marini, Maria Lúcia Missagia de M. Castro, lonária da Silva Fernandes, Rodolfo Espinel 
Donadon, Eneida da Costa Alvim e Tarsila Otaviano da Costa. · 

Brasília-DF, 24 de maio de 2016 

. MA~A M~~ A LI~A 
, Relatora 
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