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                                                      Resumo 

 

O presente trabalho de conclusão de curso aborda a origem do trabalho 

doméstico no Brasil e a sua evolução legislativa até os dias atuais com ênfase 

na aprovação da Lei Complementar 150 que instituiu diversos direitos e 

garantias para a regulamentação e proteção do empregado doméstico. 

Destacam- se, também, as dificuldades enfrentadas para a efetividade da nova 

lei, a sua aceitação perante a sociedade e a mudança comportamental que se 

espera dos empregadores e empregados domésticos. É notável a evolução 

histórica, jurídica e social pela qual vem passando a classe dos domésticos, 

porém, é preciso entender as dificuldades inerentes a categoria e suas 

implicações a efetividade da Lei.  

 

 

Palavras chaves: 1. Trabalho doméstico 2. Evolução legislativa 3. Lei 

Complementar n. 150/ 2015 
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                                  Introdução 

 

Vive-se numa sociedade em que o trabalho é considerado uma forma de 

obtenção de dignidade humana. É através da atividade laboral que o ser 

humano conquista o seu valor social, sendo útil e produtivo para a comunidade. 

É através da contraprestação do trabalho que o indivíduo consegue obter 

condições básicas de sobrevivência.  

Acontece que o Brasil possui um passado escravista ainda muito recente 

e traz uma herança dessa época que ecoa até os dias de hoje. Algumas 

profissões ficaram marcadas por serem feitas por muito tempo por escravos e 

depois ex-escravos que não conseguiram se inserir de outra forma no mercado 

de trabalho, aceitando laborar mesmo que em condições análogas à 

escravidão. E por essa razão foram taxados de trabalhos indignos, inferiores. 

Dentre os trabalhos de maior discriminação social está o trabalho doméstico.  

Segundo dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), O Brasil tem 7,2 milhões de empregados domésticos, sendo 6,7 milhões 

de mulheres e 504 mil homens, aparecendo como o país com maior população 

de trabalhadores domésticos em números absolutos quando comparado aos 

117 países que fizeram parte do estudo. Apesar do número expressivo de 

empregados domésticos, o ordenamento jurídico durante muito tempo os 

deixou a margem da legislação trabalhista. Para a OIT, a falta de proteção legal 

aumenta a vulnerabilidade desses trabalhadores que sempre laboraram 

recebendo salários inferiores ao de outros trabalhadores em ocupações e 

horas de trabalho comparáveis. Dados do IBGE1 revelam ainda que o trabalho 

doméstico é majoritariamente realizado por mulheres negras de baixa 

escolaridade que, por não conseguirem melhores oportunidades, acabam se 

sujeitando as condições mais precárias de trabalho existente.  

                                                                 
1
 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. PAS - Pesquisa Anual de Serviços. [online] 

Disponível na internet via 

https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/perfi l_trabalh
a_domesticos.pdf. Arquivo consultado em 10 de Janeiro de 2017. 
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Nesse sentido, inserir os domésticos que sempre foram historicamente 

excluídos das garantias trabalhistas necessitou da atuação conjunta da 

sociedade civil e dos governos em suas diversas esferas de atuação, com o 

escopo de fragmentar preconceitos e promover um amplo e irrestrito exercício 

da cidadania e respeitar, dessa forma, o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Por muito tempo, o trabalho do doméstico foi regulado de maneira 

fragmentada, reduzida e espaçada, sendo poucos os direitos conquistados.  

Em 2013 veio a Emenda Constitucional n°72 para ampliar os direitos dos 

empregados doméstico e, posteriormente, em 2015, foi sancionada pela então 

presidente Dilma Roussef a Lei Complementar 150/2015 que teve como 

finalidade regulamentar integralmente as relações de trabalho existentes entre 

empregados domésticos e empregadores.  

A nova Lei Complementar 150 garantiu aos empregados domésticos 

direitos fundamentais para a garantia da dignidade da profissão, uma conquista 

sem precedentes para a categoria. A despeito de se considerar uma grande 

evolução legislativa, surgiu a preocupação sobre os efeitos que a nova lei 

causaria na sociedade. Dentre outras inovações, a lei aumentou o custo da 

carga tributária ao criar o simples doméstico e exigir o recolhimento mensal de 

contribuição previdenciária, seguridade social, FGTS e a multa em caso de 

rescisão sem justa causa. Assim, muitos defenderam que a lei dos domésticos 

acabaria por ocasionar uma onda de demissões e o aumento da informalidade. 

Entretanto, é preciso que se enxergue a nova legislação como um dever 

histórico e o caminho para uma mudança de comportamento e cultural. Ao 

garantir aos empregados domésticos os direitos trabalhistas que desde muito 

tempo já tinham os empregados urbanos e rurais, a lei nada mais fez do que 

corrigir uma injustiça histórica. Dessa maneira, deve-se encarar a lei e suas 

garantias como direitos básicos e fundamentais a que se deve a qualquer 

trabalhador.  

De fato, existem empecilhos que colocam em risco a efetividade da nova 

lei, como a dificuldade de fiscalização e a falta de informação por parte dos 

próprios domésticos, porém, não eles justificam o não cumprimento e aceitação 

da nova lei. Desta feita, este trabalho pretende analisar a evolução legislativa 



10 
 

relativa aos direitos trabalhistas dos domésticos ao longo dos anos fazendo um 

retrospecto histórico legal da situação da categoria no Brasil. Almeja-se, 

também, demonstrar a importância da força que tem conseguido a categoria 

dos domésticos e a importância desse fato, frente a realidade de uma classe 

marcada pela vulnerabilidade extrema, pelo preconceito e discriminação social.  
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1. HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS 

NO BRASIL 

 

  1.1 Da Escravidão as primeiras conquistas legais 

No Brasil, o trabalho doméstico teve início na época da produção de 

açúcar na primeira metade do século XVI, quando os portugueses trouxeram 

mulheres e homens negros de suas colônias na África para servirem de mão-

de-obra escrava. Parte dos escravos trabalhavam nos engenhos de açúcar e a 

outra parte, majoritariamente de mulheres, foram utilizadas como mão-de-obra 

para trabalhos domésticos, tendo que cozinhar, arrumar, passar, limpar e servir 

até    

de amas de leite.  

Como escravos, os empregados domésticos não tinham direitos, 

laboram muitas horas por dia e recebiam em troca apenas um lugar precário 

para dormir e a comida que sobrava do patrão. Não existia nenhuma menção à 

dignidade da pessoa humana.  

No ano de 1888 foi assinada a Lei Áurea abolindo a escravidão no 

Brasil, os escravos agora seriam considerados cidadãos e por consequência 

possuidores de diretos e deveres. Embora a Lei tenha sido um marco 

importante na história do país, a situação dos negros continuou muito 

semelhante a já existente, visto que não tinham recursos financeiros para se 

libertarem completamente das suas correntes, sendo obrigados a continuar 

trabalhando exaustivamente em troca de moradia e alimentação, ou seja, 

continuaram por muito tempo sendo tratados, na prática, como escravos, de 

maneira desumanizada. Dá mesma forma se deu com os trabalhadores 

domésticos que continuaram sem direitos, sendo extremamente 

desvalorizados, discriminados. 

Depois da abolição da escravatura e a contínua predominância do 

trabalho doméstico escravo restou um período de vácuo legislativo que durou 

até o advento do Código Civil de 1916 que regulamentou a locação de serviços 

em geral. Em 1923, o Decreto n°16.107 regulamentou as locações dos serviços 
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domésticos trazendo dispositivos que falavam sobre necessidades desses 

trabalhadores. Em fevereiro de 1941, foi promulgado o Decreto-Lei n°3.078 que 

tratava dos empregados domésticos que trabalhavam em residências 

particulares, trazendo algumas poucas melhorias de condições de trabalho. É 

importante ressaltar que estas primeiras regulamentações do trabalho 

doméstico no Brasil previram pouquíssima proteção ao trabalhador, com 

enfoque em questões burocráticas como emissão de Carteira Profissional e 

deveres mínimos dos contratantes.  

 

1.2. A CLT e os empregados domésticos 

Em 1943 foi sancionado o Decreto-Lei n°5.452 que criou Consolidação 

das Leis do Trabalho. Representando um marco na história do país, a CLT 

introduziu, de forma definitiva, os direitos trabalhistas na legislação brasileira, 

regulamentando as relações de trabalho individuais e coletivas. A CLT permitiu 

o avanço nas garantias e direitos no âmbito trabalhista dos trabalhadores 

brasileiros, porém, excluiu os empregados domésticos da sua área de 

abrangência, ou seja, previu que a esses não se aplicavam as novas normas 

protetivas, conforme preceitua o artigo 7º, alínea “a”, in verbis2: 

 

Art. 7º - Os preceitos constantes na presente Consolidação, salvo 

quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se 

aplicam: 

 

a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, 

os que prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à 

família no âmbito residencial destas”; (BRASIL, 1943) 

 

Dessa forma, a Consolidação das Leis do Trabalho não amparou os 

empregados domésticos, que continuaram sendo precariamente 

                                                                 
2
 BRASIL. Decreto- Lei n. 5452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis Trabalhistas. Brasíl ia, DF: 

Senado Federal. Versão online. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del5452.htm> Acesso em 10 de janeiro de 2017. 
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regulamentados pelo Decreto-Lei n°3078/1941. Em 1972 adveio a Lei 5.859/72 

regulamentada pelo Decreto n° 71.885 de 1973 que conferiu aos domésticos 

alguns direitos como férias anuais remuneradas de 20 dias úteis a cada 12 

meses de trabalho e anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS). A lei trouxe a definição de empregado doméstico como sendo: “ao 

empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de 

natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no 

âmbito residencial destas”. É possível perceber que referida lei não deixou 

claro a diferença entre empregado doméstico e diarista, causando divergência 

doutrinária a respeito.  

Maurício Godinho chama a fase anterior a Lei 5859/72 de fase de 

exclusão jurídica, afirmando que por décadas a categoria doméstica 

permaneceu excluída de qualquer cidadania trabalhista, previdenciária e 

institucional. Para ele, é somente a partir de 1972 que se inaugura a fase de 

inclusão jurídica dos domésticos e é quando a categoria começa a ter seus 

direitos reconhecidos.3 

 

1.3. A Constituição Federal de 1988 e os empregados domésticos 

Com a Constituição de 1988 os domésticos ganharam mais alguns 

direitos. Mais precisamente nove dos trinta e quatro incisos do artigo 7°, quais 

sejam, salário mínimo, irredutibilidade de salário, férias anuais remuneradas 

acrescidas de um terço, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio, 

aposentadoria por idade, tempo de contribuição e invalidez.  

Mesmo considerando que a Constituição de 1988 aumentou os direitos 

dos domésticos, é possível enxergar o estigma discriminatório que ela traz ao 

diferenciar os trabalhadores domésticos dos trabalhadores urbanos, garantindo 

a estes mais direitos que àqueles. Em 2001, a Lei n°10.208 facultou aos 

empregados por meio de liberalidade do empregador o fundo de Garantia por 

tempo de Serviço e o seguro-desemprego. A lei não foi muito efetiva, pois ficou 

a cargo do empregador a decisão de aderir ou não, sendo-lhes facultativo e 

                                                                 
3
 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2016. 
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não obrigatório. Em 2006 a Lei n°11.324 trouxe um avanço mais significativo 

quando deu aos trabalhadores domésticos o direito ao descanso semanal 

remunerado, pagamento em dobro do trabalho em feriados, trinta dias corridos 

de férias, garantia de emprego à gestante desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o parto. A lei também vedou descontos no salário do 

empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia.  

 

1.4. A Convenção 189 da OIT 

No ano de 2011 foi aprovada na Conferência Internacional do Trabalho 

da OIT a Convenção 189 que tem como escopo garantir aos trabalhadores 

domésticos condições de trabalho decente. A OIT destacou que muito poucos 

dos 53 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo estão cobertos 

por leis trabalhistas. A aprovação de uma norma internacional que visa a 

tomada de medidas de proteção a direitos básicos desses trabalhadores é, 

portanto, de grande relevância, visto que, atende a um setor que é 

predominantemente marcado pela informalidade e discriminação.  Foram 

abordados temas como o abuso e o assédio no trabalho, jornada de trabalho, 

fiscalização, remuneração mínima, segurança, idade mínima para o trabalho 

doméstico, condições de trabalho decente, saúde e segurança.  

As sugestões contidas na Convenção 189 da OIT podem ser acatas ou 

não pelos Estados-membros, a depender das possibilidades e conveniência. O 

Brasil é membro da OIT, porém, não é signatário da convenção, entretanto, 

vem tomando aos poucos as devidas providências para atender as normas 

internacionais de garantias aos trabalhadores domésticos contidas na 

Convenção 189. 

 

1.5. PEC das domésticas e a Lei Complementar n. 150/2015 

Em 2013, o Congresso Nacional aprovou a Proposta de Emenda à 

Constituição n° 66, conhecida como a PEC das domésticas, alterando o art. 7° 

da Constituição Federal. A Emenda Constitucional n°72/2013 equiparou os 

direitos trabalhistas dos domésticos aos dos trabalhadores rurais e urbanos e 
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assegurou à categoria mais 16 incisos do parágrafo único do artigo 7° da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação4:  

 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 

trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, 

VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, 

XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições 

estabelecidas em lei e observada a simplificação do 

cumprimento das obrigações tributárias, principais e 

acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas 

peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 

XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. 

 

 

 

Dessa forma, ficou garantido para os trabalhadores domésticos a 

proteção contra a despedida sem justa causa, o seguro-desemprego, FGTS, 

salário nunca inferior ao mínimo para os que fazem jus ao recebimento de 

remuneração variável, proteção ao salário, adicional noturno, salário família, 

jornada de trabalho de 08 horas diárias e 44 horas semanais, hora extra, 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, auxílio-creche, reconhecimento de 

Acordos e Convenções Coletivos de Trabalho, seguro contra acidentes de 

trabalho, proibição de discriminação, proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito anos, e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Alguns dos direitos trazidos pela emenda Constitucional n° 72/2013 

ficaram pendentes de regulamentação infraconstitucional, o que gerou uma 

deficiência na aplicação das novas garantias. 

Em 02 de junho de 2015 entrou em vigor a Lei Complementar n°150. A 

chamada lei dos domésticos veio disciplinar todos os contratos de trabalho 

doméstico, englobando os direitos garantidos pela emenda Constitucional 72 e 

                                                                 
4
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Versão Online. Disponível 

em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 de janeiro de 
2017. 
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novidades legislativas. A nova Lei trouxe direitos que já eram previstos para 

trabalhadores urbanos e rurais na CLT, trouxe alguns direitos da CLT 

modificados para atender as particularidades dos empregados domésticos e 

trouxe também direitos novos e diferenciados visando atender as 

peculiaridades do serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LEI COMPLEMENTAR 150: AVANÇOS HISTÓRICOS 
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2.1. Conceito de empregado doméstico 

Finalmente em 2015 adveio a lei complementar 150 que buscou 

regulamentar integralmente a relação de emprego dos empregados domésticos 

e seus empregadores. A lei trouxe esclarecimentos sobre assuntos que 

suscitavam dúvidas nos operadores do direito e trouxe também novos institutos 

conquistados pelos domésticos.  

Já no caput do seu primeiro artigo, a Lei deixou claro o conceito de 

empregado doméstico, in verbis: “Ao empregado doméstico, assim considerado 

aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal 

e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial 

destas, por mais de 2(dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei”. 

Dessa forma, foi dado fim a discussão que se tinha a respeito da diferença 

entre diarista e doméstico que exista por conta da margem de dúvida deixada 

pela Lei n. 5.859/72. A nova lei deixa claro que a partir de 3 dias de trabalho 

por semana se caracteriza o vínculo empregatício de empregado doméstico 

aplicando-se a esses casos a Lei complementar 150. Ainda no seu artigo 

primeiro, a lei diz também que é vedado o trabalho doméstico aos menores de 

18 anos de idade.  

 

2.2. Jornada de Trabalho e compensação de jornada 

Com a Lei complementar 150, a jornada de trabalho que antes era 

ajustada livremente entre as partes, ficou estabelecida em 8 (oito) horas diárias 

e 44 (quarenta e quatro) semanais, respeitando-se o limite mensal de 220 

(duzentas e vinte) horas, uma grande conquista dos domésticos que, nesse 

ponto, se equipararam aos celetistas. Além disso, a equiparação se verifica 

também no artigo 2° da lei que estabelece que a remuneração da hora que 

extrapolar o limite permitido será obrigatoriamente acrescida de no mínimo 

cinquenta por cento do valor da hora normal. A lei também trouxe a 

possibilidade de o empregado doméstico trabalhar em regime parcial não 

excedendo, nesses casos, 25 (vinte e cinco) horas semanais. E estabeleceu 

ainda a previsão do regime de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas 
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ininterruptas de descanso, através de acordo previamente estabelecido de 

forma escrita entre as partes. O adicional noturno foi previsto para os 

empregados que laboram entre as 22h00min e 05h00min, devendo ser de, no 

mínimo, 20% e a hora noturna com duração de 52 minutos e 30 segundos.  

Foi regulamentado também o funcionamento da jornada de trabalho do 

empregado doméstico durante viagens à serviço do empregador. Nesses 

casos, as horas contabilizadas para efeito de jornada diária serão apenas as 

efetivamente laboradas e devem ser acrescidas de, no mínimo, 25% sobre o 

valor da hora normal.  

Para que seja possível o controle das horas que o empregado 

permaneceu em serviço a lei complementar 150, no seu artigo 12 exigiu o 

registro de horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio 

manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. O cômputo das horas 

trabalhadas pelo empregado é importantíssimo, pois visa evitar que o 

trabalhador doméstico seja explorado exaustivamente, que exceda muitas 

vezes o horário da sua jornada de trabalho e, do ponto de vista legal, não seja 

remunerado por isso. 

Uma grande novidade trazida pela referida lei é a possibilidade de 

empregado e empregador pactuarem individualmente, sem a intervenção 

sindical, um regime de compensação de horas, mediante um acordo escrito. A 

novidade vem elencada no artigo 2°, §4° da lei que pontua: “§ 4o Poderá ser 

dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de compensação de 

horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso 

de horas de um dia for compensado em outro dia”. A decisão do legislador de 

permitir que os empregados domésticos e empregadores estabeleçam banco 

de horas sem a intervenção do sindicato se justifica pelo fato da categoria não 

ser sindicalizada em todos os territórios, o que dificultaria a celebração desses 

tipos de acordo se só pudessem ser feitos mediante negociação coletiva. A lei 

pontua que as primeiras quarentas horas extraordinárias trabalhadas pelos 

domésticos não entram para o banco de horas, apenas a partir da 

quadragésima primeira é que haverá a compensação que deverá acontecer no 

período de até um ano.  
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2.3. Intervalos interjornada e intrajornada 

Outra conquista alcançada pela nova Lei dos domésticos foi no tocante 

aos intervalos intrajornadas da categoria. Antes da lei não havia previsão legal 

nesse sentido, agora, a lei trouxe expressamente que o empregado doméstico 

deve gozar de intervalo para descanso e refeição de, no mínimo, uma hora 

diária e no máximo duas horas diárias. No entanto, a lei permitiu que, 

diferentemente da CLT, através de acordo prévio escrito entre as partes, o 

intervalo possa ser restringido ao tempo de trinta minutos, sem a necessidade 

de negociação coletiva.  

A nova Lei abordou ainda a questão dos domésticos que residem no 

trabalho e são demandados no período da manhã e no período da noite. Para 

não ultrapassar o limite de oito horas diárias a lei permitiu que o período de 

intervalo possa ser desmembrado em 2 (dois) períodos, desde que cada um 

deles tenha, no mínimo, 1 (uma) hora, até o limite de 4 (quatro) horas ao dia. 

Novamente aqui, a lei autorizou o acordo escrito entre as partes sem a 

necessidade de intervenção sindical.  

Os intervalos interjornada seguiram a mesma lógica da CLT, isto é, entre 

uma jornada de trabalho e outra deverá haver 11 horas consecutivas de 

descanso e o descanso semanal remunerado acontecerá preferencialmente 

aos domingos e deve ser de no mínimo 24 horas consecutivas.  

Vale ressaltar que apesar da lei 5.859/1972 ter sido omissa quanto ao 

descanso, a jurisprudência já aplicava analogicamente aos domésticos o art. 71 

da CLT, sendo pertinente trazer um trecho de um acordão do Tribunal Regional 

do Trabalho da 3ª região nesse sentido5:  

(...) O direito reconhecido, por óbvio, sedimentou-se 

somente após o advento da EC 72/2013, publicada no Diário 

Oficial da União em 03.04.2013, quanto entrou em vigor. 

                                                                 
5 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. Acordão em Recurso Ordinário. Relator Des. Paulo 
Chaves Correa Filho no Processo 0010578-81.2014.5.03.0144, 4.ª T., rel. Des. Júlio Bernardo 
do Carmo, DJ 16.12.2014.  
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Respondendo às demais indagações defensivas, reiteradas em 

contrarrazões, posiciono-me no sentido de que a questão do 

intervalo para refeição, em relação aos domésticos, não 

depende de regulamentação. Embora as normas previstas na 

CLT, relativas ao descanso, não estejam explicitamente 

inseridas na Constituição Federal, considerando que o inciso 

XXII do art. 7.º, garante ao trabalhador doméstico o acesso às 

normas de segurança e saúde no trabalho, tenho por incluído, 

no rol das garantias advindas com a EC 72/2013, também o 

direito à no mínimo uma hora para refeição em jornadas de oito 

horas diárias. Provejo em parte o apelo, para acrescer à 

condenação o pagamento de horas extras, assim consideradas 

as excedentes da 44.ª hora semanal laborada, além de 01 

(uma) hora extra diária aos sábados, acrescidas do adicional 

legal de 50%, a partir de 03.04.2013, com reflexos em aviso 

prévio, RSR’s, 13º salário e férias + 1/3. Na apuração deverão 

ser observados o período abarcado, os dias efetivamente 

laborados, a jornada fixada e os valores e limites contidos no 

rol dos pedidos finais (sem prejuízo do cômputo de juros e 

atualização monetária)” (Processo 0010578-81.2014.5.03.0144, 

4.ª T., rel. Des. Júlio Bernardo do Carmo, DJ 16.12.2014). 

 

Podemos observar, portanto, que a Lei Complementar 150 vem para 

sedimentar de vez o tema, trazendo a segurança jurídica tão necessária aos 

empregados domésticos. A inovação aqui ficou por conta da possibilidade de 

redução do intervalo para 30 minutos se a necessidade de negociação coletiva, 

que tentou atender a uma peculiaridade do empregado doméstico que, como 

regra, faz suas refeições e descanso no próprio local de trabalho.  

 

2.4.  Rescisão do contrato de trabalho 

A Consolidação das Leis do Trabalho elenca de maneira taxativa no seu 

artigo 4826 os motivos pelos quais o empregador pode dispensar por justa 

                                                                 
6
 “Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 

empregador: 
a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
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causa um empregado celetista. A Lei complementar 150 aproveitou quase 

todos os incisos da CLT, afastando apenas a alínea “i” que fala da violação do 

segredo de empresa por falta de pertinência temática com a categoria dos 

domésticos, visto que eles não podem laborar em locais que possuam 

finalidade lucrativa. A Lei, entretanto, acrescentou um inciso a mais que 

considera motivo de justa causa para os empregados domésticos a submissão 

a maus-tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança 

sob cuidado direto ou indireto do empregado. O inciso em questão busca 

proteger as pessoas mais vulneráveis dos maus tratos recorrentes que ocorrem 

no âmbito familiar.  

No que tange ao instituto da rescisão indireta do contrato, aquele que se 

dá quando o empregador comete uma falta grave, a Lei complementar 150 

manteve todas as hipóteses elencadas no art. 483 da CLT além de acrescentar 

uma nova modalidade, qual seja, a dispensa indireta em decorrência de 

qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres de que 

trata o art. 5º da Lei 11.340/2006. A inclusão dessa modalidade se trata de um 

avanço legislativo no combate à violência doméstica contra a mulher que não 

deve ser obrigada a permanecer trabalhando em um local que tenha sido 

vítima de qualquer tipo de agressão.  

 

2.5.  Simples Doméstico 

O simples doméstico é uma guia previdenciária que agrupa todas as 

taxas em um único boleto que é regulado e mantido pela Caixa Econômica 
                                                                                                                                                                                              
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e 

quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 
suspensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 

ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;  

l) prática constante de jogos de azar.” 
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Federal conforme o artigo 31 da LC 150. O artigo 347 da lei discrimina os 

encargos que compõem o simples doméstico, in verbis: 

 

Art. 34. O Simples Doméstico assegurará o 

recolhimento mensal, mediante documento único de 

arrecadação, dos seguintes valores: 

I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de 

contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado 

doméstico, nos termos do art. 20 da Lei no 8.212, de 24 de 

julho de 1991; 

II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal 

previdenciária para a seguridade social, a cargo do empregador 

doméstico, nos termos do art. 24 da Lei no 8.212, de 24 de 

julho de 1991; 

III - 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição 

social para financiamento do seguro contra acidentes do 

trabalho; 

IV - 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS; 

V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na 

forma do art. 22 desta Lei; e 

VI - imposto sobre a renda retido na fonte de que trata 

o inciso I do art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 

1988, se incidente. 

 

O inciso V do artigo transcrito acima refere-se a 3,2% sobre a 

remuneração devida, no mês anterior, a cada empregado, destinada ao 

pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa 

causa ou por culpa do empregador. O legislador optou por os empregadores 

domésticos depositarrem mês a mês a indenização de 40% do depósito do 

FGTS devida em caso de dispensa sem justa causa ou rescisão indireta, tendo 

em vista que, por se tratarem de pessoas físicas, encontram-se em situação de 
                                                                 

7
 BRASIL. Lei Complementar n. 15o, de 1° de junho de 2015. Brasíl ia, DF: Senado Federal. Versão online. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm>. Acesso em 20 de janeiro 
de 2017.  
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maior vulnerabilidade e estão mais sujeitas as variações da economia nacional 

e, por isso, podem não ter condições de efetuar a multa de uma vez. Caso o 

empregado não faça jus a indenização, o empregador poderá reaver o 

montante e em caso de culpa recíproca, quando os dois derem causa a 

rescisão do contrato, a quantia será repartida para os dois polos.  

Vale ressaltar que antes da Lei complementar 150 o recolhimento do 

Fundo de Garantia por tempo de Serviço pelos empregadores domésticos era 

facultativo nos termos da Lei n°10.208/2001. A nova lei tornou o recolhimento 

do FGTS obrigatório e tal fato pode ser visto como uma das grandes vitórias 

alcançadas pelos empregados domésticos, pois até então ficava a escolha do 

empregador recolher a indenização ou não. 
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3. LEI COMPLEMENTAR N.150/2015, O SEU PAPEL SOCIAL E SEUS 

EFEITOS 

 

3.1. A Conquista dos direitos trabalhistas 

Durante muitos anos, os empregados domésticos laboraram 

exaustivamente sem direito algum. Sempre desvalorizados e discriminados, a 

categoria conseguiu, a passos lentos, garantia de direitos que lhes 

propiciassem alguma dignidade ao seu trabalho. A LC 150/2015 trouxe consigo 

o propósito de regulamentar alguns aspectos da nova redação dada pela EC 

72/2013 ao parágrafo único do art. 7° da Constituição e também trouxe, ainda 

que tardiamente, direitos e garantias com o escopo de corrigir o histórico de 

injustiças que sempre permearam os empregados domésticos.  

A nova lei juntamente com a Emenda Constitucional 72 representam 

marcos históricos para o direito dos empregados domésticos, pois, trouxeram 

direitos e garantias capazes de diminuir consideravelmente as diferenças de 

tratamento existentes entre os domésticos e os empregados urbanos e rurais. 

É uma grande conquista para os empregados domésticos no que diz respeito 

aos direitos trabalhistas. Entretanto, em meio a todos esses avanços e 

mudanças está o empregador, pessoa física, que precisou se adequar à nova 

realidade para a manutenção e contratação de empregados para o serviço 

doméstico. Todas as mudanças ocorridas ainda são recentes e existem 

correntes que divergem quanto a benfeitoria dessas alterações. Alguns 

afirmam que a igualdade de direitos permitirá o fortalecimento da categoria, 

enquanto outros chegam a cogitar o possível fim da classe de trabalhadores 

doméstico com o advento da nova lei.  

 

3.2. Considerações desfavoráveis à Lei Complementar 150 

Uma das grandes inovações trazidas pela Lei Complementar 150 é o 

simples doméstico, sistema unificado através do qual tornou-se possível o 

pagamento de todas as contribuições instituídas pela nova lei de maneira 

simples e acessível aos empregadores.  O empregador deve recolher, 

conforme o art.34, de oito a onze por cento de Contribuição Previdenciária, a 
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cargo do segurado empregado doméstico; oito por cento de Contribuição 

Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo do 

empregador doméstico;  oito décimos por cento de Contribuição Social para 

financiamento do seguro contra acidentes do trabalho; oito por cento de 

recolhimento para o FGTS; três inteiros e dois décimos por cento, também a 

título de FGTS (multa); e imposto sobre a renda retido na fonte, se incidente. 

A obrigatoriedade de todas essas contribuições fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias que devem ser observadas pelos empregadores relativas ao 

trabalho doméstico geraram uma corrente de pensamento contrária a nova lei 

que acredita que o aumento da carga tributária acarretaria em demissões e 

maior informalidade no setor diante do aumento da onerosidade contratual. Em 

entrevista a um site de notícias, o advogado Fabrício Sicchierolli Posocco8, do 

escritório Posocco & Associados - Advogados e Consultores, ressaltou que o 

impacto econômico com essas mudanças é calculado em média com um 

aumento de aproximadamente 37% de custo, sendo esse o principal aspecto 

negativo. Dessa forma, seria crescente o aumento da informalidade com a 

preferência pela contratação de diaristas, visto que, essa categoria ficou sem a 

proteção da lei complementar 150, podendo laborar sem qualquer garantia 

trabalhista e, portanto, sendo menos onerosas ao empregador que necessita 

do serviço doméstico. 

Diante do momento econômico e político enfrentado pelo país a época 

da aprovação da PEC das domésticas, muitos foram os questionamentos a 

respeito da proporcionalidade e razoabilidade de igualar a pessoa física às 

empresas no que diz respeitos aos encargos trabalhistas. 

No tocante ao processo trabalhista, existe o questionamento a respeito 

do ônus da prova, sua inversão para o empregador e a dificuldade da sua 

produção. Alega-se que grande parte das famílias brasileiras empregam 

apenas um doméstico em casa, inviabilizando a prova testemunhal, por 

exemplo, já que é inadmissível perante o judiciário que membros familiares 

                                                                 
8
 Posocco, Fabrício Sicchierolli. Dilma sanciona lei que regulamenta PEC das domésticas. In Blastingnews. 

3 de junho de 2015. Disponível em: <http://br.blastingnews.com/politica/2015/06/dilma -sanciona-lei-
que-regulamenta-pec-das-domesticas-00423435.html.> Acesso em: 20 de janeiro de 2017. 
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atuem como testemunha. Dessa forma, comprovar a improcedência do pedido 

formulado pelo empregado poderá ser uma tarefa difícil.  

 

3.3. A Lei Complementar 150: direitos e não privilégios  

O trabalhador doméstico caminhou durante muitos anos a duras penas, 

sempre sendo considerado um trabalho de menor valor, foram anos de 

menosprezo, discriminação, exclusão e ausência de dignidade. Finalmente em 

2015, foi aprovada a PEC das domésticas que garantiu a esta classe 

trabalhadora direitos e garantias trabalhistas, regulamentado a profissão.  

A Emenda Constitucional 72 e a Lei Complementar 150, ainda que 

tardiamente, trouxeram para os domésticos, garantias de direitos que por 

muitos anos lhes foram negados. A nova lei veio para regulamentar o trabalho 

da categoria, trazendo de maneira detalhada os seus direitos atentando às 

peculiaridades pertinentes a profissão. A LC 150/2015 deu aos empregados 

domésticos a dignidade e os direitos trabalhistas que os trabalhadores urbanos 

e rurais celetistas já possuíam desde 1943 com a CLT.  

Existe a resistência de uma parcela da população quanto aos direitos 

garantidos aos domésticos pela nova lei. Tal resistência ocorre em decorrência 

da cultura da desvalorização do trabalho doméstico. Entretanto, é preciso 

entender que os direitos garantidos aos trabalhadores através da Lei 

complementar 150 não se tratam de privilégios, mas sim, de condições dignas, 

justas e necessárias de trabalho que deve ser observada em todos os 

ambientes de trabalho, não importa qual. A nova lei vem para romper uma 

herança escravagista que existe no Brasil. A mudança na legislação para a 

garantia dos direitos da classe, servirão para que, aos poucos, haja uma 

mudança de pensamento, cultural. 

É relevante ressaltar que dados apresentados pelo diretor de Regime 

Geral de Previdência Social da Secretaria de Políticas de Previdência Social do 

Ministério da Fazenda, Emanuel de Araújo Dantas revelam que o número de 

contribuições para a Previdência Social cresceu 40% após o primeiro ano em 

vigor da Lei complementar 150. O diretor destacou também que o eSocial 
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doméstico pode ser considerado um grande avanço no recolhimento de tributos 

e contribuições.  

 

3.3.1. Domésticas: maioria de mulheres negras 

Estudo realizado do ano de 2004 ao ano de 2014 pelo Ministério Público 

do Trabalho e Previdência Social (MPTS) e Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) constatou que o trabalho doméstico exercido nas moradias de 

classe média e alta são realizados majoritariamente por mulheres. Segundo o 

estudo são 92% mulheres, 5,9 milhões de brasileiras, o equivalente a 14% do 

total das ocupadas no Brasil. A pesquisa revelou também as condições 

precárias da profissão ao apurar que a média de estudos dessas trabalhadoras 

é de seis anos e meio e que o salário é de aproximadamente R$ 700,00, com a 

maioria sem carteira assinada. Foi levado em consideração as mulheres com 

dez anos de idade ou mais.  

O estudo revela também que as condições das empregadas negras são 

ainda piores, uma vez que elas constituem a maioria das domésticas, tem 

menor escolaridade e ganham menos. Em 2014, 10% das mulheres brancas 

eram domésticas, no caso das mulheres negras, o índice indicava 17%. Além 

disso são as que em número menor possuíam carteira assinada e recebiam o 

salário menor. Para Creuza Maria Oliveira, presidenta da Federação Nacional 

das Trabalhadoras, as mulheres negras ingressam mais cedo no mercado de 

trabalho, não conseguem estudar e, por consequência, se sujeitam a condições 

mais precárias de trabalho.  

Ao fazer uma análise do estudo acima citado, pode-se inferir que a 

categoria dos domésticos é na sua grande maioria constituída por mulheres, 

negras, com baixa escolaridade e de poucas condições financeiras. Assim, é 

mister compreender o importante papel da Lei Complementar 150 em uma 

sociedade com essa conjuntura. O trabalho doméstico é em sua maioria 

desempenhado por mulheres negras por ter sido sempre um trabalho 

desvalorizado e estado a margem da lei. Trata-se aqui de uma luta não 

somente por direitos e garantias trabalhistas justas, mas também pelo combate 

ao sexismo, racismo e discriminação social. 
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3.3.2. Importância da ratificação da Convenção 189 da OIT  

O Brasil, mesmo não tendo ratificado a convenção 189 da Organização 

Internacional do Trabalho, trouxe para o seu ordenamento jurídico normas que 

garantem aos trabalhadores domésticos a proteção legal necessária e a sua 

efetividade. A lei complementar 150 buscou regulamentar de maneira integral 

os direitos e garantias da categoria, além de atender as características 

peculiares inerentes a profissão. Entretanto, a ratificação da convenção 

confirmaria o caminho que pelo qual o Brasil quer seguir, qual seja, o da 

igualdade de direitos entre os trabalhadores, a diminuição do preconceito de 

classe e o combate a qualquer forma de discriminação. Em audiência pública 

ocorrida na Câmara dos Deputados em comemoração a um ano da Lei 

Complementar 150/2015 que regulamentou o trabalho das domésticas a 

especialista de Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho da OIT no 

Brasil, Thais Dumet Faria, considerou a lei um avanço tardio, mas que foi 

resultado da luta dos trabalhadores. Sobre a convenção 189 a especialista foi 

incisiva em sua fala9: 

 A Convenção 189 dá garantia não só política, como 

social e muda a imagem do país internacionalmente e 

internamente ao dizer que nós reconhecemos que as 

trabalhadoras domésticas são da mesma categoria e com o 

mesmo grau de importância para o desenvolvimento do país 

que qualquer outra categoria de trabalhadores, essa é a 

mensagem central. Sem dúvidas, o Brasil avançou em sua 

legislação, quase não teríamos o que acrescentar em termos 

de legislação ao ratificar a convenção, mas a convenção diz 

que nós não voltaremos atrás, uma vez ratificada a convenção 

você não pode diminuir direitos e por isso é tão fundamental 

que essa convenção entre logo em pauta e possamos 

comemorar mais essa vitória de um grupo de mulheres tão 

grande no país.  

 

                                                                 
9
 Câmara dos deputados. Comissão de Legislação Participativa - Audiência Pública. Disponível em:< 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=58297#videoTitulo> Acesso em 13 de fevereiro de 
2017.  
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3.4.  A problemática do acesso à informação e a fiscalização 

A lei Complementar 150/2015 veio regulamentar os direitos dos 

domésticos depois de muitos anos de discriminação e enraizamento de uma 

cultura de menosprezo ao trabalho por eles exercidos. Mesmo depois da 

entrada em vigência da lei, ainda é possível observar na sociedade, nas 

relações domésticas de trabalho ao nosso redor, empregadores que 

desrespeitam as normas legais e ainda agem como antes, quando os 

domésticos não tinham seus direitos assegurados pela lei.  É notória a 

resistência de muitos empregadores a aplicação e efetivação dos direitos 

conquistados pelos empregados domésticos, muitos sob o argumento da 

inexequibilidade das contribuições, outros ainda guiados pelos costumes do 

passado, já outros se aproveitam do pouco conhecimento da classe a respeito 

dos seus próprios direitos.  

A Lei ainda é recente e é necessário compreender que empregados e 

empregadores domésticos estão passando por um período de adaptação. A lei 

foi feita para uma classe de trabalhadores que se encontram em uma situação 

de vulnerabilidade clara, a grande maioria são mulheres negras que possuem 

baixa escolaridade e baixo poder econômico. Além disso, a categoria é 

pouquíssima sindicalizada, o que dificulta ainda mais que as informações 

cheguem as mais interessadas e que, a partir desse acesso à informação, 

consigam pôr em prática os seus direitos. As denúncias de trabalhadores 

domésticos no Ministério Público do Trabalho são irrisórias e isso se deve à 

falta de informação, afirma Tiago Ranieri de Oliveira, procurador do Trabalho e 

vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 

Trabalho da Criança e do Adolescente, do Ministério Público do Trabalho.  

Assim, é necessário compreender que a criação e aprovação da norma 

assegurando garantias e direitos aos empregados domésticos não é suficiente 

por si só. Para que haja a mudança de comportamento, cultural e o respeito à 

lei é preciso que a própria classe trabalhadora tome ciência das mudanças 

ocorridas e que não aceitem um ambiente de trabalho que não lhes tragam 

dignidade e empregadores que não cumpram com suas obrigações 

trabalhistas, além de uma fiscalização mais afetiva por parte do órgão 

competente. 
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4. Conclusão 

O trabalho doméstico no Brasil teve início com a vinda dos escravos 

trazidos pelos portugueses para que aqui laborassem nos engenhos de cana 

de açúcar e nas casas grandes. Por muitos anos foram vítimas de 

discriminação pela sociedade e pela legislação brasileira. Em 1916 o Código 

civil passou a reger qualquer tipo de locação de serviços aí incluído o trabalho 

doméstico, depois, veio o Decreto 16.107/23 que regulamentou a locação de 

serviços domésticos. Em 1941 foi promulgado o Decreto- Lei n. 3078 

concedendo modestamente poucos direitos trabalhistas a classe. Em 1943 a 

CLT foi criada, porém, excluiu do seu alcance os empregados domésticos, que 

continuaram sendo precariamente regulados pelos decretos. Em 1988, a 

Constituição Federal, a despeito de sua característica isonômica pautada no 

princípio da dignidade da pessoa humana, diferenciou os domésticos dos 

demais empregados urbanos e rurais. Poucas foram as garantias inicialmente 

concedidas aos domésticos pela Constituição.   

Em 2013, a chamada PEC das domésticas foi aprovada passando a ser 

a Emenda Constitucional 72/2013. A Emenda equiparou os direitos trabalhistas 

dos domésticos aos dos trabalhadores rurais e urbanos, assegurando a 

categoria mais 16 incisos do artigo 7° da CF. No dia 2 de junho de 2105 entrou 

em vigor a Lei Complementar n.150 regulamentado definitivamente os direitos 

e garantias dos empregados domésticos e os ampliando consideravelmente. 

Assim, a Emenda Constitucional n° 72/2013 e a Lei Complementar 150/2015 

podem ser consideradas grandes conquistas dos empregados domésticos, 

visto que, as normas citadas acima trouxeram inovações legislativas capazes 

de igualar os direitos dos empregados domésticos aos dos demais 

trabalhadores.  

A Lei complementar 150, em especial, veio com o intuito de formalizar as 

relações entre empregados e empregadores, não sendo mais possível 

juridicamente um contrato amigável. A nova lei garantiu aos domésticos direitos 

como o pagamento de horas extras, devendo o empregado a remuneração da 

hora que extrapolar o limite permitido ser acrescida com no mínimo cinquenta 
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por cento do valor da hora normal. Adicional noturno, devendo ser a hora 

acrescida de vinte por cento do valor da hora normal. O registro de ponto para 

que haja o controle da jornada de trabalho e que ela seja respeitada .O respeito 

aos intervalos intrajornada e interjornada. A obrigatoriedade do depósito de 

FGTS, INSS e o seguro obrigatório. Entre vários outros direitos.  

Assim, após anos de desigualdade, a lei trouxe a sonhada equiparação 

aos empregados rurais e urbanos. Entretanto, é possível constatar que ainda 

há barreiras a efetivação dos direitos garantidos aos empregados domésticos. 

Barreiras culturais dada a herança escravagista e o seu ranço aqui deixado  e 

institucionais tendo em vista a vulnerabilidade marcante que assola a grande 

parte dos empregados domésticos sendo a sua maioria compostas por 

mulheres pobres e negras que tiveram baixa escolaridade e não possuem 

poder econômico algum.  

É possível entender que a entrada em vigor da lei das domésticas por si 

só não retira o caráter escravista ainda tão presente nessa profissão e também 

não traz definitivamente o respeito e a dignidade tão sonhada para a classe. 

Para isso ainda é necessária uma mudança de mentalidade e educação social 

no sentido de encarar a nova lei e suas normas como algo imprescindível e 

justo, que garante a dignidade que é necessária a qualquer profissão. 

Abandonar a cultura retrógrada que persiste em existir no país é urgente. A 

nova legislação foi uma grande conquista, sem dúvidas. Tais conquistas, 

entretanto, precisam ser postas em prática e, para isso, é essencial que haja 

uma democratização da informação, que ela chegue para todos, em especial 

para as domésticas que tanto precisam e que muitas vezes são as que menos 

tem acesso, ou se tem não tem o conhecimento suficiente para pô-las em 

prática. A fiscalização também é um grande entrave para a efetivação dos 

direitos alcançados, visto que, o ordenamento jurídico garante a inviolabilidade 

do lar e é nele, no âmbito privado, que se dá a relação de trabalho doméstico.  

Diante disso, podemos concluir que as duras penas e depois de muitos 

anos de trabalho baseado na informalidade, os empregados domésticos 

conseguiram que o ordenamento jurídico brasileiro lhes assegurasse melhores 

condições de trabalho, melhorias salariais, um futuro seguro e estável. A 

dificuldade reside no que tange ao acesso a informação, o cumprimento das 
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normas e a sua fiscalização. É importante compreender que a luta pelo fim da 

discriminação dos domésticos ainda é necessária e por isso permanece.  
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