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Relatório

Trata-se de recurso especial (evento14) foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra o Acórdão
nº 192/2019 (evento12) prolatado pela 12ª Junta de Recursos/RJ que deu provimento ao incluir os períodos laborados
na atividade doméstica para fins de carência conforme anotação em carteira de trabalho, concedendo o benefício
Aposentadoria por Idade da segurada Cleia Ais requerido em 28/03/2018.

O INSS aduz que não há o recolhimento previdenciário na condição de empregada doméstica e falta anotações gerais
na CTPS, sendo inviável o cômputo como carência. A postulante apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a manutenção do feito de 1º grau (evento 17).

Busca a inclusão, para fins de carência, dos períodos laborados como empregada doméstica na CTPS nº 015363 série
317 A as fls. 18/28 proc.completo:

a) 01/07/2003 a 18/06/2004 – empregadora Eliane Bonasorte Reis Pereira

b) 05/09/2004 a 11/11/2005 – empregador Alberto Teixeira

c) 14/01/2006 a 24/07/2006 – empregador Synei Maria Honório Nascimento

Os vínculos não possuem recolhimentos previdenciários conforme CNIS, fls. 37 proc.completo.

Teve reconhecido até a DER o total de 153 contribuições (12 anos 07 meses e 09 dias), fls. 42 proc.completo.

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 01/07/2019 para sessão nº 0412/2019, de 09/07/2019.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA
QUALIDADE DE SEGURADO DA IDADE MÍNIMA EXIGIDA E DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
LABORAL. DOMESTICA. ANOTAÇÃO EM CTPS. APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO CRSS. CARÊNCIA
CUMPRIDA. LEGISLAÇÃO: ART. 48 DA LEI Nº 8213/91 E ENUNCIADO Nº 18 DO CRPS RECURSO
CONHECIDO E NEGADO AO INSS

O presente recurso foi interposto tempestivamente e atende os requisitos de admissibilidade do Regimento do CRPS
(Portaria MDSA nº 116/2017).

Conheço do recurso:

A controvérsia dos autos é a contagem, como carência, de períodos laborados como doméstica sem recolhimento
previdenciário.

O artigo 48 da Lei nº8213/91 determina:
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Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

O Instituto questiona o reconhecimento de períodos laborados na atividade de doméstica (01/07/2003 a 18/06/2004;
05/09/2004 a 11/11/2005 e 14/01/2006 a 24/07/2006) para fins de carência por não ter recolhimento previdenciário e
anotação em CTPS.

Conforme o contido no art. 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
empregador doméstico a seu serviço.

Além disso, o pagamento do valor do benefício será com base no salário-mínimo, nos termos do art. 36[1] da Lei nº
8213/91. Nesta linha de pensamento, basta a comprovação da atividade corroborada com a anotação em carteira de
trabalho para viabilizar a inclusão dos vínculos como tempo e carência. Esse entendimento é disposto no artigo 62[2] do
Decreto nº 3.048/99 e corroborado pela jurisprudência, conforme a Súmula nº 75 da TNU

Súmula nº 75 da TNU (DOU 13/06/2013 PG. 00136)

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 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 anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS). (grifo nosso)

Tal entendimento está de acordo com o Enunciado nº 18[3] do CRSS e diversas decisões colegiadas, no qual cito a
título de exemplo a Resolução nº 48/2017 de relatoria da Conselheira Maria Ligia Soria:

EMENTA: RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO. INCISO III DO ARTIGO 3° E INCISO II DO ARTIGO 64, AMBOS DO
REGIMENTO INTERNO DO CRSS, APROVADO PELA PORTARIA MDSA N° 116/2017.

APOSENTADORIA POR IDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA CONDIÇÃO DE EMPREGADA DOMÉSTICA. CÔMPUTO
PARA 'EFEITO DE CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ARTIGO 30 DA LEI N° 8.212/1991, ARTIGO 27 DA LEI
N° 8.213/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 150/2015 E ENUNCIADO N° 18 DO ENTÃO
CRPS.

NÃO CONSTATAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PARECER CONJUR/MPS/CGU/AGU N° 672/2012. QUESTÃO JÁ ANALI
ADA PERANTE O CONSELHO PLENO. RESOLUÇÕES N° 6/2017 E N° 11/2017. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
(Resolução nº 48/2017)

Assim, é possível reconhecer os vínculos empregatícios na condição de doméstica registrados em carteira de trabalho,
implementando a carência mínima exigida em lei. E no mérito, nego provimento ao recurso especial do INSS.

CONCLUSÃO: Voto no sentido de CONHECER DO RECURSO, por tempestividade, para no mérito NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO INSS.

 

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

[2] Art. 62 – (...) § 1º As anotações em Carteira Profissional e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social relativas a
férias, alterações de salários e outras que demonstrem a seqüência do exercício da atividade podem suprir possível
falha de registro de admissão ou dispensa.  (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

[3] Enunciado nº 18 CRPS - Não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição
previdenciária quando esta obrigação for devida pelo empregador.

 

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Relator(a)

Declaração de Voto
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Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Conselheiro(a) Titular Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 6410 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO INSS, POR UNANIMIDADE, de
acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) GUILHERME LUSTOSA PIRES.

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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