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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSS em face do Acórdão proferido pela 02ª Composição Adjunta da 13ª
Junta de Recursos que conheceu do recurso ordinário da Segurada, Sra. Maria Carolina Aparecida Leite, para, no
mérito, dar-lhe provimento determinando o reconhecimento dos vínculos empregatícios laborado na condição de
doméstica entre 01/06/1973 a 02/05/1974, 01/01/1977 a 31/03/1978 e 01/10/2000 a 01/11/2000 e a concessão da
aposentadoria por idade em razão do implemento da idade e carência mínimas previstas na legislação previdenciária
(Evento 13).

 

Em sede recursal, o INSS requereu a reforma do Acórdão recorrido alegando a impossibilidade de cômputo, para fins de
carência, dos períodos controversos laborados pela Interessada, tendo em vista a inexistência dos recolhimentos
previdenciários devidos e da qualidade de doméstica na DER, nos termos do artigo 36 da Lei 8.213/91 e do artigo 30,
inciso V da Lei nº 8.212/91, bem como de deferimento do benefício por idade, pois não restou comprovada a carência
mínima de cento e oitenta meses (Evento 15).

 

A Interessada não apresentou contrarrazões.

 

É o relatório. 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 29/07/2019 para sessão nº 0459/2019, de 05/08/2019.

Voto

EMENTA:
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, PARA FINS DE CARÊNCIA, DOS VÍNCULOS MANTIDOS PELA
INTERESSADA, NA CONDIÇÃO DE DOMÉSTICA, AINDA QUE A ÚLTIMA FILIAÇÃO TENHA SIDO
FORMALIZADA NA QUALIDADE DE SEGURADA FACULTATIVA E QUE NÃO TENHAM SIDO
COMPROVADOS OS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS.
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO E DA CARÊNCIA EXIGIDAS PARA CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE. ARTIGOS 36, 48, CAPUT E 142 DA LEI Nº 8.213/91 C/C O ARTIGO 62,
PARÁGRAFO PRIMEIRO DO DECRETO Nº 3.048/99 E AS RESOLUÇÕES Nº 69/2018 E Nº 70/2018.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA JUNTA DE RECURSOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

Preliminarmente, reconheço a tempestividade do recurso especial do INSS, que restou interposto no prazo estabelecido
no artigo 31, caput do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MDSA nº 116/2017.
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No mérito, registro que a controvérsia recursal refere-se ao cômputo, para fins de carência, dos vínculos empregatícios
mantidos pela Interessada, na condição de doméstica, entre 01/06/1973 a 02/05/1974, 01/01/1977 a 31/03/1978 e
01/10/2000 a 01/11/2000 e a concessão da aposentadoria por idade requerida em 31/01/17.

 

Com efeito, esclareço que a inexistência de recolhimentos das contribuições previdenciárias e/ou a comprovação da
qualidade de empregada doméstica na DER ensejaram o acolhimento da tese recursal Autárquica em julgados
semelhantes por este Colegiado em outros processos administrativos.

 

Todavia, importa assinalar que o Conselho Pleno deste Conselho pacificou o entendimento sobre a matéria em sentido
diverso daquele defendido pela Autarquia. Neste sentido, transcrevo parcialmente a conclusão contida na Resolução nº
70/2018, cuja Relatoria foi do Conselheiro Guilherme Lustosa Pires[1]:

 

“Reclamação ao Conselho Pleno. Art. 64 do Regimento Interno do CRSS. Aposentadoria por Idade. Art. 201, § 7°, II da
Constituição Federal — 65

anos para homem e 60 para mulher. Carência de 180 contribuições mensais. Art. 25, II da Lei 8.213 de 1991.
Necessidade de comprovar a condição

de empregada doméstica na DER — desnecessidade. Aplicação conjunta do art. 36 da Lei 8.213 de 1991 com o
Enunciado n° 18 do CRPS além da Resolução n° 06 de 2017 do Conselho Pleno do CRSS.

 

Do mesmo modo, importante se faz destacar o entendimento manifestado sobre a inexistência dos recolhimentos das
contribuições previdenciárias, a saber:

 

APOSENTADORIA POR IDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Divergência jurisprudencial
entre as Câmaras de Julgamento no que tange à exigência de filiação da segurada como empregada doméstica para
fins de requerimento de aposentadoria sem contribuições previdenciárias. Pressupostos de Admissibilidade do pedido
alcançados na forma do art. 63 do mesmo Regimento. Suposta infringência de Órgão Julgador ao Parecer
CONJUR/MPS/CGU/AGU n° 672/2012 não

confirmada. O empregado doméstico goza da presunção de recolhimentos quando estes são devidos por seu
empregador. Precedentes do Conselho Pleno. Pedido de Uniformização conhecido e improvido[2].

 

A partir das teses firmadas pelo Conselho Pleno deste Conselho e considerando que os vínculos controversos foram
anotados em ordem cronológica e sem rasuras na carteira de trabalho da Interessada (fls. 09/15), na forma prevista no
artigo 62, parágrafo primeiro do Decreto nº 3.048/99[3], mantenho o cômputo recorrido no cálculo da carência do
benefício, ainda que não tenham sido comprovados os recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas (CNIS,
fls. 43) e a qualidade de doméstica na data de entrada do requerimento com fundamento no artigo 36 da Lei nº 8.213/91.

 

Assim, concluo que a Segurada implementou na DER o requisito etário definido no artigo 48, caput da Lei nº 8.213/91 e
a carência exigida pelo artigo 142 da referida Lei para ter direito à concessão da aposentadoria por idade no valor de
um salário mínimo.

 

Isto posto, conheço do recurso interposto pelo INSS para, no mérito, negar-lhe provimento determinando a manutenção
do Acórdão proferido pela 02ª Composição Adjunta da 13ª Junta de Recursos e a concessão da aposentadoria por
idade em favor da Interessada.

 

CONCLUSÃO – Pelo exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

[1] No mesmo sentido, destaco as determinações contidas nas Resoluções editadas pelo Conselho Pleno do CRPS nº
06/2017, nº 11/2017, nº 48/2017, nº 49/2017, nº 12/2018 e nº 34/2018.

 

[2] Resolução nº 69/2018 do Conselho Pleno do CRPS, cujo Relator foi o Conselheiro Rodolfo Spinel Donadon.
Corroborando o mesmo entendimento, ressalto as orientações constantes das Resoluções nº 12/2017, 36/2017,
67/2018 e 68/2018.   
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[3] Art.62. A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição na forma do art. 60, observado o disposto no
art. 19 e, no que couber, as peculiaridades da Segurada de que tratam as alíneas "j" e "l" do inciso V do caput do art. 9º 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 comprovar 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.

§ 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)

 

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 7559 / 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) THALITA MELCHIOR DE LIMA.

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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