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PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. DEBATE ACERCA DA 
PRESTABILIDADE DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, ASSINADA POR EX-
EMPREGADOR, COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO 
TEMPO DE SERVIÇO DE EMPREGADA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE A 
DECLARAÇÃO SEJA CORROBORADA POR ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL E SE 
REFIRA A PERÍODO ANTERIOR À LEI REGULAMENTADORA DA PROFISSÃO (LEI 
Nº 5.859, DE 11/12/72). PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.  
  

VOTO 
 

 
Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pelo INSS, pretendendo a 

reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo que reconheceu o 
período contributivo trabalhado pela autora como empregada doméstica, entre 01/01/1981 e 
30/11/1985, apenas com base em declaração extemporânea, assinada pela ex-empregadora, e 
testemunhos colhidos em audiência.   

 
Resumidamente, o INSS sustenta que acórdão atacado colide com a jurisprudência desta 

Turma Nacional a qual entende o recorrente orientar-se no sentido da impossibilidade de 
reconhecimento de atividade urbana se valendo de declaração de ex-empregador como início de 
prova material. Transcreve o pedilef nº 200250010017360 para fins de demonstração da divergência: 

 
“APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA 
MATERIAL. SENTENÇA E ACÓRDÃO BASEADOS EM DECLARAÇÃO DE EX-
EMPREGADOR NÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. I Pedido de Uniformização 
interposto pelo INSS sob o fundamento de divergência do acórdão proferido pela Turma 
Recursal do Espírito Santo com a jurisprudência dominante do STJ. II Acórdão recorrido 
considerou como prova de tempo de serviço urbano apenas declaração de ex-empregador não 
contemporânea aos fatos. III Jurisprudência dominante do STJ afastando as declarações 
extemporâneas como início de prova material. IV Incidente conhecido e provido”. 

 
Relatei. Passo a proferir o VOTO. 
 
Sobre o tema em questão, assim se pronunciou o Colegiado paulista: 
 

“[...] O INSS reconheceu 167 meses de contribuição. O único período controvertido refere-se 
ao exercido como empregada doméstica entre 01/01/1981 e 30/11/1985. 
O referido período foi devidamente comprovado pela declaração feita pela Sra. Ana Paula 
Machado Nahas, atestando ter a autora laborado em sua residência no período de janeiro 
de 1981 a novembro de 1985 e pela testemunha ouvida em juízo. Considerado o período 
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trabalhado como empregada doméstica tem se que a autora possui mais de 180 meses, período 
necessário para a concessão do benefício pretendido” (grifou-se). 

 
Pois bem, a matéria em análise - possibilidade ou não de comprovação de tempo de 

serviço mediante declaração extemporânea de ex-empregador - não se encontra definitivamente 
apaziguada na jurisprudência pátria. De qualquer modo, tanto o Egrégio STJ quanto esta TNU 
inclinam-se no sentido de que as declarações prestadas pelos ex-empregadores, inclusive em casos de 
relações domésticas de emprego, somente podem ser consideradas como início de prova material 
quando contemporâneas à época dos fatos alegados. Confira-se: 

  
* * * STJ * * * 

 
“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. EMPREGADA DOMÉSTICA. 
COMPROVAÇÃO DE TEMPO MEDIANTE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE 
EX-EMPREGADOR. DESCABIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 55, § 3º, da Lei 
8.213/91, o início de prova material deve se basear em documentos contemporâneos à aludida 
época trabalhada. Precedente da Terceira Seção. 2. Agravo regimental improvido”. (AGRESP 
200902176216, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:06/05/2011 
..DTPB:.) 
 
“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. EMPREGADA DOMÉSTICA. 
DECLARAÇÃO NÃO-CONTEMPORÂNEA DE EX-EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE 
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A 
matéria foi devidamente enfrentada na decisão proferida pelo eminente relator, o qual entendeu 
que a declaração não-contemporânea de ex-empregador não é válida como início de prova 
material para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. Esse tema não comporta 
maiores discussões no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal, uma vez que 
existe entendimento pacífico de que declaração extemporânea não serve como prova 
idônea de tempo de serviço perante a Previdência Social. 3. A inversão do julgado, como 
pretende a recorrente, não está adstrita à interpretação da legislação federal, mas, sim, ao exame 
de matéria fático-probatória, cuja análise é afeta às instâncias ordinárias. Incidência, à espécie, 
da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido” (AGA 200400347570, MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJ DATA:25/02/2008 PG:00370 
RIOBTP VOL.:00226 PG:00138 ..DTPB:.). 
 
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 
MATERIAL. DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE EX-EMPREGADOR. MEIO 
INIDÔNEO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. VERBETE SUMULAR 149/STJ. 
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as 
declarações prestadas pelos ex-empregadores somente podem ser consideradas como 
início de prova material quando contemporâneas à época dos fatos alegados. Precedentes 
da Terceira Seção" (AR 1.808/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 24/4/06). 2. "A 
prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito 
da obtenção de benefício previdenciário" (enunciado sumular 149/STJ). 3. Embargos de 
divergência acolhidos para dar provimento ao recurso especial”. (ERESP 200101734340, 
ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:12/02/2010 
..DTPB:.). 

 
* * * TNU * * * 
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“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE 
SERVIÇO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADOR 
EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TNU. 
INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Portando, conheço e dou 
provimento ao pedido de uniformização para reafirmar a jurisprudência já uniformizada no 
âmbito desta Turma Nacional, que se alinha à orientação adotada pelo Superior Tribunal 
de Justiça, no sentido de que a declaração, extemporânea, de ex-empregador, não é 
documento hábil à formação do início de prova material necessário à comprovação de 
atividade laboral em determinado período. 8. Determino o retorno dos autos à Turma 
Recursal de origem para adequação do julgado ao pressuposto jurídico ora reafirmado. 9. 
Julgamento realizado de acordo com o art. 7º, VII, a, do RITNU, servindo como representativo 
de controvérsia” (PEDILEF 05039554020114058400, JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA 
LAZZARI, TNU, DOU 23/05/2014 PÁG. 126/194.). 
 
“APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA 
MATERIAL. SENTENÇA E ACÓRDÃO BASEADOS EM DECLARAÇÃO DE EX-
EMPREGADOR NÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. I Pedido de Uniformização 
interposto pelo INSS sob o fundamento de divergência do acórdão proferido pela Turma 
Recursal do Espírito Santo com a jurisprudência dominante do STJ. II Acórdão recorrido 
considerou como prova de tempo de serviço urbano apenas declaração de ex-empregador 
não contemporânea aos fatos. III Jurisprudência dominante do STJ afastando as declarações 
extemporâneas como início de prova material. IV Incidente conhecido e provido” (PEDILEF 
200250010017360, JUIZ FEDERAL ALFREDO JARA MOURA, TNU - Turma Nacional 
de Uniformização, DJU 08/08/2008.). 

 
Por outro lado, em julgados mais recentes, a jurisprudência do E. STJ passou a 

flexibilizar o entendimento em relação ao empregado doméstico, admitindo, agora, que as 

declarações de ex-empregadores, para fins de comprovação do exercício de atividade de empregada 

doméstica no período anterior à vigência da Lei regulamentadora da profissão (n. 5.859, de 

11/12/72), devem ser consideradas para fins de início de prova material, ainda que ausente a 

contemporaneidade do documento, desde que corroboradas por robusta prova testemunhal 

(ERESP 201101547544, NEFI CORDEIRO, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE 
DATA:05/03/2015). 

 
No caso sub judice, apesar de as instâncias de origem afirmarem que a declaração 

extemporânea, assinada pela ex-empregadora em 2011, foi corroborada por provas testemunhais, o 
período controvertido é posterior à vigência da Lei 5.859/72, de maneira que a flexibilização do 
entendimento pela Terceira Seção do STJ não respalda considerar a declaração extemporânea da ex-
empregadora como início de prova material para a comprovação de tempo de serviço/contribuição 
após 10/12/1972.  

 
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL 

PROVIMENTO ao Pedido, para, em harmonia à jurisprudência do E. STJ, determinar o retorno dos 
autos à Turma Recursal de origem, para o fim de promover a adequação do julgado de acordo com a 
premissa jurídica ora fixada, qual seja, a de que “as declarações assinadas por ex-empregadores, 
para fins de comprovação do exercício de atividade de empregada doméstica, somente devem 
ser consideradas como início de prova material, ainda que ausente a contemporaneidade do 
documento, quando corroboradas por robusta prova testemunhal e se refiram a período 
anterior à vigência da Lei n. 5.859, de 11/12/72”. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.  
 

Brasília, 25 de maio de 2017. 
 

Juiz Federal Wilson Witzel  
Relator 

 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, CONHECEU e DEU 
PARCIAL PROVIMENTO ao presente Incidente de Uniformização, nos termos do voto-ementa do 
Juiz Federal relator. 

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.  

 
Juiz Federal Wilson Witzel  

Relator 


