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RESUMO 

 

 
  O objeto do presente estudo é analisar a atual situação dos empregados domésticos 
no contexto sócio jurídico posterior a reforma do emprego doméstico ocorrida entre os anos 
de 2013 e 2015, por meio da Emenda Constitucional n0 72 de 2013 e da Lei Complementar 
n0 150 de 2015.      

A razão para tal estudo está relacionada ao fato de que os empregados domésticos 
foram excluídos, durante décadas, da proteção jurídica e social garantida aos demais 
trabalhadores urbanos, amparados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), desde 
1943. Sendo esta discriminação, diretamente relacionada a diversas peculiaridades inerentes 
a categoria e aos fortes traços da herança escravocrata. 

A metodologia de pesquisa utilizada nesta dissertação é a pesquisa bibliográfica, 
através de pesquisas e dados oficiais do Governo Federal, bem como pesquisa empírica, 
realizada junto aos presidentes dos sindicatos dos empregados domésticos do Rio de Janeiro 
e Niterói, que foram imprescindíveis para traçar o cenário atual da categoria. 

Como resultado, o que se observa, é que atualmente, no período posterior as 
reformas ocorridas no emprego doméstico, do ponto de vista jurídico o cenário encontra-se 
favorável para a categoria, que alcançou maior isonomia frente aos demais trabalhadores 
celetistas, no entanto, do ponto de vista social, ainda é predominante as discriminações 
sofridas pela categoria. 
 

Palavras-chave: Trabalho doméstico, emprego doméstico, Lei Complementar n0 150/15, 
Emenda constitucional n0 72/13 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the present study is to analyze the current situation of domestic 
workers in the legal context after the reform of domestic employment between 2013 and 
2015, through Constitutional Amendment No. 72 of 2013 and Complementary Law No. 150 
of 2015. 

The reason for this study is related to the fact that domestic workers were excluded 
for decades from the legal and social protection guaranteed to other urban workers, supported 
by the Consolidation of Labor Laws (CLT), since 1943. As this discrimination, directly 
related to various peculiarities inherent in the category and the strong traces of the 
slaveholding heritage. 

The research methodology used in this dissertation is the bibliographical research, 
through official researches and data of the Federal Government, as well as empirical 
research, carried out with the presidents of the unions of the domestic employees of Rio de 
Janeiro and Niterói, who were essential to trace the scenario category. 

As a result, what is observed is that currently, in the later period the reforms 
occurred in domestic employment, from the legal point of view the scenario is favorable for 
the category, which achieved greater isonomy compared to other workers, from the social 
point of view, the discrimination suffered by the category still predominates. 

 
Keywords: Domestic work, domestic employment, Complementary Law no 150/15, 
Constitutional Amendment no. 72/13 
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INTRODUÇÃO 

 

A categoria profissional dos trabalhadores domésticos, foi excluída ao longo da história, 

tanto do ponto de vista jurídico, uma vez que, durante muitos anos não foi amparada por direitos 

já garantidos aos demais trabalhadores, quanto social, em virtude da discriminação que sofreu. 

O caminho para o reconhecimento profissional e conquista de direitos sociais encarados 

pelos domésticos foi bem mais complexo e delicado do que o enfrentado pelos trabalhadores de 

outras categorias profissionais. É importante frisar que até o surgimento da CLT, havia entre os 

trabalhadores domésticos e os que hoje chamamos de celetistas, isonomia, visto que ambos eram 

igualmente tratados pelo Código Civil de 1916 como serviço de locação. 

A discriminação legal ocorreu com o surgimento da CLT que excluiu expressamente os 

empregados domésticos dos direitos garantidos às demais categorias profissionais. Essa situação 

perdurou por décadas até a reforma do emprego doméstico realizada através da Lei Complementar 

n0 150 de 2015. 

A nova regulamentação dos direitos da categoria buscou garantir a isonomia frente aos 

demais trabalhadores e foi motivada pela 100ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 

realizada em 2011, onde a OIT (Organização Internacional do Trabalho) defendeu que os 

trabalhadores domésticos deveriam gozar de todos os direitos já garantidos as demais categorias 

profissionais.  

É importante frisar que se trata de uma categoria com expressiva representação no mundo 

do trabalho, (segundo pesquisa realizada pelo IBGE, no 40 trimestre de 2017, os trabalhadores 

domésticos correspondem a um total de 10,2% 1 da população ocupada no Brasil)  que foi tratada 

de forma completamente desigual se comparada as demais categorias profissionais.  

A motivação para este trabalho surgiu pela combinação de dois temas de grande interesse: 

relações de trabalho e minorias. Apesar dos trabalhadores domésticos não representarem uma 

minoria, muito pelo contrário, representam uma categoria de ocupação profissional que claramente 

foi discriminada ao longo do tempo e isso aconteceu justamente porque, como se verá 

detalhadamente ao longo deste trabalho, eles reúnem diversos fatores socialmente rejeitados pela 

                                                           
1 (IBGE 2017, 15) 
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população (são majoritariamente: negros, pobres, mulheres, de baixa escolaridade e executam um 

trabalho improdutivo), que fizeram com que ficassem invisíveis aos olhos da sociedade por tanto 

tempo. 

Objeto, Objetivos e justificativa 

O objeto de estudo e análise deste trabalho consiste na situação atual do empregado 

doméstico, do ponto de vista jurídico e social, após a reforma do emprego doméstico que ocorreu 

através da emenda constitucional n0 72 de 2013 e da Lei complementar n0 150 de 2015. Uma 

análise do objeto em questão se faz necessária porque trata-se de uma categoria que ficou as 

margens da sociedade durante muitos anos, invisibilizada, que recentemente ganhou uma série de 

direitos, no entanto, nos resta saber se esses direitos estão sendo respeitados, já que se trata de um 

tipo de trabalho que possui diversas peculiaridades e de difícil fiscalização. 

O que nos interessa analisar é se a nova legislação garantiu a esses empregados maior 

isonomia frente aos demais trabalhadores amparados pela CLT, se a lei foi satisfatória para a 

categoria e se ela vem sendo respeitada. Desta forma, o objetivo desse trabalho consiste em analisar 

as peculiaridades da categoria que fizeram com ela ficasse invisibilizada por tanto tempo e como 

foi a sua evolução jurídica e social até o momento presente. 

Os objetivos específicos versam sobre os reflexos da nova regulamentação na vida dos 

empregados domésticos. Busca-se com isso compreender se a legislação vem sendo eficiente, se 

os empregados domésticos estão satisfeitos com as conquistas, se as condições de trabalho 

melhoraram.  

Hipóteses 

As hipóteses relativas ao objeto de estudo deste trabalho são: 

a) Que a legislação, do ponto de vista, exclusivamente, legal foi satisfatória para a categoria. 

b) Que a relação entre patrão e empregado do ponto de vista social, pouco mudou. 

c) Que a população está vivendo um processo lento e gradual de conscientização. 

d) Que a nova legislação ajudou a valorizar o trabalho executado pela categoria. 
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e) Que diante da recente regulamentação, a tendência é que, com o tempo, as relações afetivas 

e familiares sejam menos presentes nessa relação e que as relações passem a ser 

efetivamente vistas como uma relação de trabalho. 

f) Que ainda que haja uma legislação com sanções para quem descumpri-la, os empregadores 

domésticos continuarão buscando meios de burlar os direitos da categoria. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, tem como base de 

dados o portal periódico do CAPES, SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO. Essa revisão 

bibliográfica se fez importante para a construção de um protocolo de investigação. Bem como 

pesquisas de dados oficiais divulgadas por plataformas como IBGE, DIEESE, PNAD, Governo 

Federal, entre outros. Essa pesquisa bibliográfica foi complementada com entrevistas 

semiestruturadas realizadas junto ao sindicato dos trabalhadores domésticos do município do Rio 

de Janeiro e do sindicato dos trabalhadores domésticos do município de Niterói, São Gonçalo e 

Regiões dos Lagos. 

A escolha do sindicato para fins de entrevista se deu por ser ele um defensor da categoria 

e por estarem diariamente em contato com inúmeros trabalhadores domésticos vivenciando no dia 

a dia as tristezas e alegrias da categoria. As entrevistas foram agendadas junto aos sindicatos e a 

entrevista foi realizada de forma semiestruturada, de modo que elas tivessem maior liberdade para 

falarem o que considerassem ser mais relevante. 

Tendo essas questões como eixo condutor desse trabalho, apresentaremos além dessa 

introdução e da conclusão, três capítulos que tentarão contribuir para fomentar as discussões sobre 

a recente regulamentação do trabalho doméstico no Brasil. 

O primeiro capítulo intitulado “peculiaridades do emprego doméstico” busca entender e 

analisar as peculiaridades que giram em torno da categoria, como por exemplo as suas origens 

escravocratas, as questões que envolvem raça, gênero, condição social, a vedação ao lucro e o 

perfil do seu empregador. 
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O segundo capítulo que traz o título de “evolução legislativa do emprego doméstico no 

Brasil”, tem o objetivo é verificar como as condições apresentadas no capítulo anterior impactaram 

na proteção legal oferecida aos empregados domésticos. Essa análise será evidenciada por meio 

da apresentação do histórico de lei dos empregados domésticos comparados aos trabalhadores 

celetistas. Para tal será usado as legislações atuais e anteriores para exemplificar e a fala das 

presidentes dos sindicatos entrevistados. 

Ainda no segundo capítulo, será abordado também um breve estudo acerca da ferramenta 

digital, conhecida como eSocial e a sua importância para garantia dos novos direitos conquistados 

por essa classe trabalhadora.  

No terceiro e último capítulo será realizado um estudo dos resultados da nova 

regulamentação do ponto de vista jurídico e social. Para tal, será utilizado dados do SPED que são 

divulgados anualmente, pesquisas oficiais do Governo Federal, a pesquisa acadêmica de Deide 

Silva, Marusa Bocafoli Silva e Marinete dos Santos Silva, que versam sobre a mesma temática e 

a fala das presidentes dos sindicatos analisados. 
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1. PECULIARIDADES DO TRABALHO DOMÉSTICO 

 

1.1. Período escravocrata e origem do trabalho doméstico  
 

Durante o período escravocrata, os escravos eram vistos como mercadorias, que poderiam 

ser facilmente descartadas. Inclusive, conforme nos ensina Suely de Queiroz, essa condição era 

prevista na legislação:  

Tal condição era claramente prevista na legislação, que, inspirada no direito 
romano, “coisificava-o”, ou seja, classificava-o como “coisa, “peça”, 
“mercadoria”. Podia, pois, ser vendido, alugado, emprestado, hipotecado, 
submetido, enfim, a todos os atos decorrentes do direito de propriedade. 
(QUEIROZ 1990, 35). 

 

A exploração da mão de obra escrava, no Brasil, iniciou-se com o povo indígena, que eram 

os nativos da terra, porém, como estes ofereciam forte resistência, optou-se pela mão de obra 

importada de cativos africanos que possuíam melhor rendimento e apresentavam menos 

resistência. (LOPES s.d., 35) 

Os escravos possuíam as mais diversas funções. Alguns trabalhavam no campo, 

executando seus serviços nas lavouras, outros na mineração. Enquanto outros laboravam na cidade, 

no setor de serviços, como escravos domésticos, na prostituição, entre outros. Os trabalhos mais 

pesados eram, preferencialmente, executados por homens. Enquanto as mulheres, 

tradicionalmente, se encarregavam de serviços e tarefas menos pesadas, como cuidar dos pães de 

açúcar, venda de quitutes, serviços domésticos, se prostituíam, dentre outros.  (BEOZZO 1989). 

O trabalho executado no campo pelos escravos era caracterizado por condições tão 

degradantes que levavam a exaustão total do criado. Alguns tipos de trabalho, como os que 

trabalhavam com mineração, eram tão penosos e perigosos, que a expectativa de vida dos escravos 

que os executavam girava em torno de sete anos, apenas. (BEOZZO 1989, 11). 

Além dos perigos que envolviam a própria atividade laboral exercida pelos escravos, a 

expectativa de vida deles também era reduzida devido a forma como eram punidos diante de 

qualquer tipo de falha. As punições eram extremamente cruéis e por muitas vezes letais. E segundo 

Suely de Queiroz, “eram aplicadas a qualquer escravo que comprometesse a produção ou se 

insurgisse contra a repressão. ” (QUEIROZ 1990, 27). 
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Já os serviços executados pelos escravos urbanos eram diferentes e possuíam suas próprias 

especificidades. Segundo Suely de Queiroz: 

Comparada à do campo, a escravidão urbana assumia feições próprias. Para 
começar, o espaço físico na cidade era muito mais limitado e as exigências 
diferentes, requerendo menor número de cativos. Além disso, ali, eles 
trabalhavam em atividades voltadas para o mercado interno. (QUEIROZ 1990, 
32). 

 

Ainda segundo a autora, assim como os escravos urbanos, os escravos domésticos também 

possuíam as suas especificidades: 

Quanto ao escravo doméstico, geralmente executava o mesmo tipo de serviço que 
o da zona rural: os homens eram cocheiros, jardineiros, cortadores de lenha para 
os fogões, enquanto as mulheres lavavam, passavam a ferro, cozinhavam... Mas 
na cidade iam também as compras, levavam recados, asseguravam o provimento 
de águas das residências.  (QUEIROZ 1990, 33). 

 

Outra peculiaridade dos escravos domésticos era o tipo de relação que eles tinham com 

seus donos. Havia uma relação de maior pessoalidade e isso fazia com que as relações fossem mais 

íntimas e menos cruéis.  

Para Murilo de Gouveia, havia uma manifestação de simpatia e de deferência especial das 

criadas em relação ao seu senhor, o que fazia com que o absolutismo da autoridade e o rigor com 

que ele exercia seu direito de posse fosse mais brando. Murilo reforça seu posicionamento, citando 

Rugendas (Rugendas 1940), que em seu livro viagem pitoresca através do brasil, disse que a cativa 

estava de certo modo, nos laços de estima da família a que servia. Havia uma relação muito íntima 

entre as criadas domésticas e seus senhores, visto que, elas participavam dos acontecimentos da 

vida doméstica da família para a qual trabalhavam. (GOUVEIA 1955). 

Um fator que evidencia essa afirmação de Murilo, aparece citada no artigo de Beozzo, em 

que ele menciona as amas de leite, que eram basicamente escravas que eram alugadas com o fim 

de amamentar os filhos das mulheres brancas que não podiam ou não queriam amamentar. Isso 

fazia com que os filhos de muitas escravas morressem “por carecerem de tudo, até do leite de suas 

mães”. (BEOZZO 1989, 9). 



17 
 

 

No entanto, essa relação era marcada por um cenário extremamente antagônico entre a 

condição do escravo e a do seu senhor. Por conta desse antagonismo, “qualquer motivo, por 

pequeno que fosse, poderia rompê-lo, provocando confronto. ” (QUEIROZ 1990, 41). 

E foi a partir dos serviços das escravas domésticas que surgiu o trabalho doméstico no 

Brasil. Diferentemente dos dias de hoje, durante o período escravocrata, escravizar era algo 

socialmente aceitável e legalizado. Os escravos não eram vistos como seres humanos e sim como 

propriedades. Para Bruno Konder Comparato “Durante mais de três séculos, escravizar um ser 

humano foi uma prática legalmente reconhecida e amplamente difundida. Os escravos eram 

considerados propriedade dos seus senhores e podiam ser livremente negociados como uma 

mercadoria qualquer. ” (COMPARATO 2, n 10, 37). 

A decisão de acabar com os cativeiros aqui, levou anos para ser tomada e só ocorreu por 

forte influência da Inglaterra. Dessa forma, a abolição da escravatura ocorreu em algumas etapas 

e foi um processo lento e burocrático.  

Em 1826, D. Pedro I assinou um acordo no qual se comprometia acabar com a importação 

de escravos dentro de um período de 3 (três) anos a partir da ratificação do acordo que ocorreu em 

1827. Por esse motivo, quando a escravidão se tornou ilegal, através da lei de 07 de novembro de 

1831, ninguém cumpriu. Acabou sendo uma lei “para inglês ver”, como dizia o parlamento. Como 

se não fosse o suficiente a população ignorar a lei, Suely de Queiroz diz que “jamais os Brasileiros 

importaram tantos escravos quanto depois dessa lei: cerca de meio milhão até 1850.” (QUEIROZ 

1990, 63).   

Essas políticas antiescravistas só foram levadas a sério em 1850, depois de muita pressão 

da Inglaterra e através da Lei Eusébio de Queirós, que fez com que o tráfico negreiro cessasse 

completamente. Ainda assim, ocorria o tráfico interno de escravos, que durou até 1888, quando se 

tornou ilegal através da lei áurea. (QUEIROZ 1990). 

  Com o advento da lei áurea, os escravos estavam oficialmente libertos e não podiam mais 

serem considerados mercadorias. No entanto, na prática isso não significou a libertação dos negros. 

Já que os ex-escravos não conseguiam se inserir no mercado de trabalho, o que fez com que muitos 

fossem “obrigados” a retornar para o seu senhor (QUEIROZ 1990). Segundo Suely de Queiroz:  
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Após os primeiros instantes de atordoamento ante a liberdade enfim conquistada, 
quando, aos magotes, buscaram escapar ao cenário de suas desditas, não lhes 
restou outra alternativa senão a de regressarem às áreas rurais, sujeitos a vis 
salários. Os que ficaram nas cidades foram relegados a ínfimas ocupações. 
(QUEIROZ 1990, 78). 

 

Esse fato se deu porque a herança escravocrata estava profundamente enraizada na 

sociedade. A imagem do negro estava diretamente relacionada a realização de todo tipo de 

subatividade. Nessa época, tínhamos uma ideia pejorativa de trabalho. Havia uma valorização ao 

ócio e um desprezo às ocupações manuais, que sempre foram associadas à figura do cativo.  

(BEOZZO 1989). 

Além disso, os escravos não possuíam nenhum tipo de escolaridade, o que também 

dificultou a sua inserção social no mundo do trabalho, uma vez que, a sua capacidade produtiva 

acabava sendo menor. Para as mulheres a situação ficou ainda mais complicada, pois o simples 

fato de serem do sexo feminino já agravava a situação delas. (BEOZZO 1989). 

Como o objeto desta pesquisa é o trabalho doméstico, a partir de agora focaremos no que 

ocorreu especificamente com os escravos domésticos após o período de libertação dos escravos. 

1.1.1.  De escravos domésticos a trabalhadores domésticos: 
 

O serviço doméstico, é um serviço essencialmente feminino pois, culturalmente, é 

responsabilidade da mulher os afazeres domésticos. Esse fato pode ser corroborado com o fato de 

que as mulheres demoraram muito tempo para conseguirem se inserir nas universidades e no 

mercado de trabalho de forma geral, sendo o trabalho doméstico uma opção, já que não exige 

nenhum tipo de qualificação, sendo assim a principal opção dessas mulheres, principalmente, as 

negras, de baixa renda e baixa escolaridade, desde a abolição da escravatura. 

Após a abolição da escravatura, o serviço doméstico foi a principal forma de inserção social 

no mundo do trabalho, principalmente de trabalhadoras mulheres, ex-escravas e negras. Na 

interpretação de Fernandes, tal situação, dada pela permanência das mulheres negras nos serviços 

domésticos, talvez tenha até contribuído para que os homens, na ausência de alternativas, 

pudessem “viver de expediente” ou de pequenos biscates, pois poderiam contar com a cooperação 

das companheiras empregadas na prestação de serviços domésticos. (BASTIDE e FERNANDES 

2008, 71). 
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Segundo Santos, do ponto de vista da empregabilidade, as escravas domésticas não sentiram 

grandes impactos com o fim da escravidão, já que foram mantidas nas mesmas funções 

desempenhadas até então. (SANTOS 2010, 45-46). Elas permaneceram na casa seus senhores em 

troca de alimentação e moradia, ou seja, esses quesitos passaram a ser sua forma de pagamento, 

de modo que para os ex escravos, a situação se assemelhava muito a vivida nos tempos de 

escravidão. 

Durante o período escravocrata no Brasil, o serviço doméstico era a principal atividade 

realizada por pessoas negras, sejam elas homens, crianças ou mulheres. E só se tornou um serviço 

legalmente “reconhecido”, após a industrialização e urbanização da classe média, pois até então, 

ele era considerado, no máximo, uma ajuda. Já do ponto de vista social, pouco mudou, visto que 

até os dias de hoje esse tipo de trabalho não é reconhecido socialmente. 

Ocorre que, no final do século XIX com o aumento da urbanização, as filas de trabalho 

livres eram disputadas não só por ex-escravos, como também por migrantes e imigrantes. Segundo 

Semião, isso gerou um problema racial. Visto que muitos empregadores, preferiam mulheres 

brancas ao invés das de cor (negras e pardas). Em relação a temática, expôs Semião:  

No início do século XIX a mão-de-obra imigrante chegava ao Brasil, e junto com 
ela, as inovações do mundo capitalista.  O trabalho assalariado vinha substituir a 
prática de manter escravos, afinal, mostrava-se mais eficaz e menos dispendioso. 
A proliferação de ideias como a de que o negro tinha maus costumes e más 
qualidades justificavam, segundo Ana Lúcia Valente (1987), a não incorporação 
do negro liberto nas novas relações de produção e a não utilização de seu trabalho. 
O negro, desacreditado e descartado do mercado de trabalho, viu-se na 
contingência de desenvolver atividade de pouco ou nenhum prestígio social. Na 
primeira metade do século passado o que predominou foi o trabalho doméstico 
feminino não remunerado. Era comum o trabalho de meninas que migravam do 
campo para as casas das famílias, trabalhando em troca de moradia, comida, 
roupa e alguma “ajuda”. A baixa escolaridade fazia com que essas trabalhadoras 
tivessem limitadas suas opções de inserção no mercado de trabalho.  (SEMIÃO 
2004, 139). 

 

Diante do exposto, pode-se perceber que a industrialização foi outro fator que fez com que 

as mulheres tivessem dificuldades de inserção no mundo do trabalho o que fez com que, segundo 

Lorena Féres da Silva Telles, lhes restassem os serviços menos qualificados e com menor 

remuneração. 
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No contexto de industrialização incipiente que auferia poucas oportunidades 
econômicas às mulheres, escravas, libertas, livres pobres e imigrantes disputaram 
a sobrevivência do trabalho desqualificado e mal pago, que compreendia as 
atividades de subsistência desvalorizadas na economia de exportação que 
produzia para o lucro. Eminentemente negra, livre, brasileira e feminina, a mão 
de obra ocupada com a cozinha, o pequeno artesanato doméstico, a limpeza da 
casa, a lavagem, a costura, o engomado das roupas e o cuidado de crianças atendia 
a toda a escala social, no bojo das transformações socioeconômicas vivenciadas 
na cidade de São Paulo durante o último quartel do século XIX. (TELLES 2011, 
26). 

 

 Segundo o DIEESE, o alto índice de empregados domésticos negros que temos atualmente, 

é uma consequência a histórica associação entre este tipo de atividade e a escravidão, em que tal 

atividade era exercida majoritariamente pelas mulheres negras. A pesquisa aponta que “o emprego 

doméstico permanece como uma das principais possibilidades de inserção das mulheres pobres, 

negras, de baixa escolaridade e sem qualificação profissional no mercado de trabalho”. (DIEESE 

2013, 6). 

Consequentemente, o serviço doméstico carrega toda essa carga cultural, o que implica na 

sua desvalorização. Além de haver também, certa dificuldade em o comparar aos demais tipos de 

trabalho, pois justamente por ser executado, predominantemente, por mulheres e por ser este 

considerado um encargo específico feminino, há esse estigma social que dificulta que a sociedade 

enxergue esse tipo de atividade como um trabalho como outro qualquer. Além da natureza familiar 

das relações e outras questões, que veremos a seguir, que também corroboraram com essa situação. 

O trabalho doméstico agrupa em uma só categoria, alguns fatores que são fortemente 

sujeitos a discriminação social. Discutiremos a seguir pontualmente alguns desses fatores, com o 

objetivo de compreendermos melhor o porquê dessa categoria de trabalho ter sido excluída ou 

discriminada durante tantos anos. 

  

1.2. Atividade predominantemente feminina 
 

O primeiro fator importante a ser esclarecido é que uma categoria de trabalho 

essencialmente feminina. Segundo dados apresentados pelo Governo Federal, em 2016, o índice 

de trabalhadoras mulheres nessa categoria de trabalho é de cerca de 92%. E esse fato se deve ao 

estigma social que a mulher carrega de ser responsável pelas tarefas executadas no interior das 
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residências. Não só as de limpeza e cuidados com o lar de maneira geral, como também de 

cuidados de crianças, doentes e idosos, por exemplo.  

 Segundo Santos (SANTOS 2010), mundialmente a figura da mulher foi diretamente 

relacionada à figura de “cuidadora” e reprodutora, como se esse fosse o único papel da mulher na 

sociedade. E por essas tarefas serem consideradas uma obrigação, o trabalho executado no interior 

das residências foi altamente desvalorizado, considerado um trabalho subalterno no espaço da 

família e nas relações privadas ao longo da história da humanidade.  

O fato deste tipo de serviço estar diretamente vinculado à figura feminina se dá por um 

conjunto de crenças socialmente construídas, como por exemplo, que a mulher é o sexo frágil e, 

portanto, deve fazer serviços internos e menos pesados (cuidar dos filhos, do marido e do lar) 

enquanto o homem, que é o provedor, deve ir em busca do sustento da família.  

Por conta disso são diretamente imputados a mulher, a figura de dona de casa, mãe ou 

esposa. E consequentemente esse tipo de atividade é visto socialmente como algo inerente à 

própria condição de “ser mulher”. Por conta desse estigma, o trabalho não é valorizado e por isso 

é deixado à margem da sociedade, visto como uma obrigação. Conforme relata Hildete Pereira de 

Melo: 

O trabalho doméstico é uma responsabilidade da mulher, culturalmente definida 
do ponto de vista social como dona de casa, mãe ou esposa. Esse trabalho dirigido 
para as atividades de consumo familiar, é um serviço pessoal para o qual cada 
mulher internaliza a ideologia de servir aos outros, maridos e filhos. O trabalho 
realizado para sua própria família é visto pela sociedade como uma situação 
natural, pois não tem remuneração e é condicionado por relações afetivas entre a 
mulher e os demais membros familiares, gratuito e fora do mercado.”  (MELO 
1985, p.2). 

 

A afirmação de Melo é facilmente constatada no dia a dia, já que não é incomum ouvir que 

mulheres que cuidam da casa e dos filhos não trabalham, são donas de casa. Fonseca considera 

que esses tipos de comentários evidenciam a desvalorização desse tipo de trabalho, inclusive, 

enfatiza que esse tipo de discurso muitas vezes vem das próprias mulheres, conforme trecho 

abaixo: 

As frases: “Ah! Eu não trabalho, sou dona de casa”, e, “minha mulher não 
trabalha, ela é do lar”. São duas expressões que mostram o quanto o trabalho 
doméstico é desvalorizado, inclusive pelas próprias mulheres, que na maioria não 
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se apercebem do quanto trabalham, e, portanto, deveriam inclusive, ter uma justa 
remuneração, direitos e garantias como a aposentadoria etc. Sem salário que 
cubra suas necessidades, inclusive de lazer, a grande maioria delas passa a vida 
na dependência de outros para suprir as atividades e necessidades mais básicas. 
(FONSECA 2004, 123-124). 

 

Esse pode ser um dos motivos pelo qual esse tipo de trabalho foi durante décadas, ignorado 

em termos sociais, legais e econômicos. Uma vez que até os dias de hoje não é difícil encontrarmos, 

até mesmo mulheres que reproduzam esse tipo de discurso. Isso repercute não só entre as mulheres 

que trabalham em suas próprias residências, como também nas que trabalham em outros espaços 

domésticos. 

Mulheres que trabalham em outros espaços domésticos: Nenhum agrupamento 
tem seu trabalho mais desvalorizado do que as empregadas domésticas. 
Resquícios do período escravagista, essas mulheres, ainda hoje, são tratadas como 
pessoas de terceira classe, com uma das mais baixas remunerações do mercado; 
a maioria sem carteira assinada, e, consequentemente não podem fazer uso dos 
equipamentos sociais disponíveis, além de estarem desabrigadas de itens 
importantes da legislação pátria. (FONSECA 2004, 124). 

 

Essa categoria de trabalho, como se vê, carrega muitos estigmas sociais. Segundo Melo, 

“As empregadas domésticas são um exército de mulheres pobres, com baixa qualificação, custos 

baixíssimos e representam o maior contingente de trabalhadoras do país. ”  (MELO, CONSIDERA 

e SABBATO 2007, 437). 

E esses padrões estão tão enraizados em nossa sociedade que Hirata defende que, ainda 

haja igualdade jurídica, os costumes, a religião, as dimensões da cultura são obstáculos poderosos 

à igualdade entre as mulheres e os homens e a uma transformação das relações sociais. (H. 

HIRATA 2004, 16). Em relação à temática, Hirata defende que: 

As mudanças na divisão sexual do trabalho doméstico também devem ser 
relacionadas com o desenvolvimento no mundo inteiro do setor terciário, e dentro 
dele, dos "empregos de serviços", sobretudo dos "serviços pessoais": trabalho 
doméstico remunerado, cuidados proporcionados às crianças, às pessoas idosas 
etc. Tais serviços são geralmente associados à força de trabalho feminina. 
Realizados gratuitamente na esfera dita "privada" e doméstica, são consideradas 
tarefas "naturalmente" femininas. Os efeitos perversos do crescimento sem 
controle deste tipo de serviços remunerados são sobejamente conhecidos: eles 
aumentam a precariedade e a instabilidade de uma grande proporção da mão-de-
obra feminina, criam e/ou reproduzem baixos salários e condições de trabalho 
ruins. Também podem acarretar a diminuição do estatuto já subvalorizado do 
trabalho doméstico. (H. HIRATA 2004, 17). 
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Como consequência de tudo isso, a trabalhadora não é sequer reconhecida como 

profissional, pois as atividades por ela executadas são vistas como inerentes à própria figura da 

mulher.  Além do mais são atividades que não exigem nenhum tipo de qualificação, são do tipo 

que “qualquer mulher pode fazer”, logo, não há por que ser reconhecido ou valorizado. Contudo, 

não se pode esquecer que aprender a executar tarefas domésticas faz parte da própria educação das 

meninas, de modo que elas já crescem aprendendo a executar esses tipos de atividades. 

As meninas, desde criança já recebem estímulos para aprenderem a cuidar de bebês, varrer, 

“fazer comidinha”, entre outros. Ao mesmo tempo em que a educação para os meninos é 

completamente diferente. Dessa forma, quando as meninas chegam à vida adulta é como se elas já 

soubessem o seu papel na coletividade, evidenciando a sociedade paternalista em que vivem. 

Em relação ao emprego doméstico, ou seja, o trabalho doméstico remunerado, então é 

natural que meninas de baixa renda e escolaridade acabem optando por ele. Já que desde pequenas 

foram educadas para realizarem essas atividades dentro de suas próprias residências, fazendo com 

que no momento de se inserirem no mercado de trabalho, essa seja por muitas vezes, a única função 

que elas saibam executar.  

Danièle Kergoat defende que o movimento feminista começou quando as mulheres 

tomaram consciência de que tudo isso é de fato um trabalho e se deram conta da quantidade de 

trabalho que executavam de forma gratuita, conforme trecho abaixo: 

não foi tratando a questão do aborto, como usualmente se diz, que o movimento 
feminista começou. Foi a partir da tomada de consciência de uma opressão 
específica: tornou-se coletivamente “evidente” que uma enorme massa de 
trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres, que este trabalho era 
invisível, que era feito não para si, mas para os outros e sempre em nome da 
natureza, do amor e do dever maternal. E a denúncia (pensemos no título de um 
dos primeiros jornais feministas franceses: Le torchon brûle) se desdobra em uma 
dupla dimensão: basta de executar aquilo que se conviria chamar “trabalho”, e 
que tudo se passa como se sua designação às mulheres, e somente a elas, fosse 
automática e que não fosse visto nem reconhecido. (KERGOAT 2000, 2). 

 

Ainda dentro do tema trabalho feminino, existem outros tópicos importantíssimos a serem 

abordados. A questão que faz com que uma mulher “explore” a força de trabalho de outra mulher 
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em condição social mais desfavorável e a suposta relação familiar por muitas vezes presentes na 

relação entre esses dois sujeitos. 

 

1.2.1. Patroa x empregada  
 

Conforme exposto no tópico anterior, faz parte do papel da mulher na sociedade tomar 

conta da casa e dos filhos. Mas no mundo capitalista contemporâneo há um índice cada vez maior 

de mulheres com escolaridade e inseridas no mercado de trabalho, o que faz com que muitas delas 

“terceirizem” esse serviço contratando outra mulher para executar diretamente essas atividades. 

Algumas mulheres têm o que chamamos de dois empregos ou dois turnos de trabalho, que 

seria o seu turno de trabalho no mercado produtivo e o segundo turno de trabalho em casa. O que 

ocorre é que muitas mulheres em melhor situação social e financeira contratam outra mulher para 

assumir o que seria o seu segundo turno de trabalho e executando os trabalhos relacionados à sua 

residência. 

Entre essas mulheres há uma divisão interna: as mulheres com melhores condições sociais 

e as mulheres que habitualmente são mais pobres e menos escolarizadas.  

A existência dessas trabalhadoras possibilita que a prestação, pelas mulheres, dos 
serviços domésticos não seja interrompida e continue sobre os ombros femininos, 
mesmo na ausência da mãe/esposa no lar.” (MELO, CONSIDERA e SABBATO 
2007, 437). 

 

 A contratação de uma mulher para executar esses serviços muitas vezes é o motivo pelo 

qual a mulher com melhores condições sociais e escolares consegue se inserir no mercado de 

trabalho. Afinal, se não houvesse quem fizesse esse serviço ela possivelmente não “poderia” abrir 

mão do lar em prol de executar outras atividades.  

O serviço doméstico no interior das residências exige uma demanda cíclica, que não 

termina. Em razão disso, ao longo do tempo muitas domésticas ficavam à disposição das famílias 

por turnos consecutivos de trabalho, moravam nas residências das patroas ou faziam várias horas 

extras por dia. Como consequência, o que de fato acontecia era, de algum modo, um abandono do 

próprio lar, dos filhos e da própria família.  
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Ao não estabelecermos limites na contratação da empregada doméstica, o que ocorria era 

que a mulher em condição econômica inferior, que deixa sua casa para cuidar da casa de outra 

pessoa, para cuidar dos filhos de outra mulher, de alguma maneira estava deixando a própria 

residência e os próprios filhos “de lado”. Nesse mesmo sentido, Hirata e Kergoat evidenciam o 

que acontece em países capitalistas: 

De fato, a internacionalização do trabalho reprodutivo como uma das 
conseqüências da externalização crescente do trabalho doméstico nos países 
capitalistas desenvolvidos engendra uma relação Norte-Sul em que a servidão 
doméstica provoca para a migrante uma ruptura da relação mãe-filho: 
“diferentemente do que ocorre com os empregadores do Primeiro Mundo 
próspero, ela não pode viver com sua família e, ao mesmo tempo, incumbir-se 
dela economicamente. Essas migrantes do Sul, para fazer “o trabalho das 
mulheres” do Norte, deixam seus próprios filhos aos cuidados das avós, irmãs, 
cunhadas, e às vezes só voltam para casa depois de longos períodos, o que acarreta 
“o inevitável dos filhos que deixaram em seu país”. (HIRATA e KERGOAT 
2007, 605). 

 

O documentário, “domésticas”, gravado em 2012 com a direção de Gabriel Mascaro, 

mostrou a realidade do emprego doméstico. Como se dá esse tipo de relação. As gravações foram 

feitas em sete residências, portanto com sete empregados domésticos. Mas o que se faz importante 

ressaltar nesse tópico é o caso de uma doméstica que explicitou o tema em questão. 

Um caso específico que se pode usar para ilustrar essa questão é o da doméstica Maria das 

Graças Santos Almeida, que ao ser questionada pela adolescente Alana Santos Fahel, de dezesseis 

anos, de quanto em quanto ela volta para casa, ela responde: 

Eu vou de 15 em 15, normalmente, ás vezes eu fico mais um tempo, quando tem 
necessidade, quando seu pai viaja, quando sua avó adoece eu também fico, e aí 
depois quando tudo volta ao normal eu vou e tiro as minhas folgas que já estão 
marcadas. Mas esse início de ano, eu fiquei três meses sem ir em casa. Você sabe 
bem, sua avó operou o joelho, e eu tive que dar assistência a ela para ela se 
recuperar. Só que a gente, ninguém imaginava, que esses três meses eram os 
últimos meses da vida do meu filho, do único filho que eu tinha, que foi 
assassinado. E eu, quase não fiquei com ele esse ano. (MASCARO 2012). 

 

Diante ao exposto, o que se percebe é um abandono do próprio lar em prol de um lar de 

outra família. E isso faz com que tenha início um ciclo. Pois a doméstica que cuida de outro lar, 

precisa contratar outra doméstica para cuidar dos seus filhos e da sua casa, ficando esta, com 
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condições de emprego ainda mais precárias, pois ela é a doméstica da doméstica. Sobre o assunto, 

Nobre menciona: 

O aumento do emprego doméstico acomoda a realidade de um número crescente 
de mulheres profissionais com carreira sem o correspondente crescimento dos 
serviços públicos ou a redução da jornada de trabalho que para todas e todos 
considerem o tempo do cuidado de si próprios e das/dos dependentes. As 
empregadas domésticas, elas próprias necessitam contratar outras mulheres para 
cuidar de seus filhos ou dos serviços domésticos com salários menores e menos 
direitos. Se de um lado os serviços de cuidado realizados em espaços privados 
aparecem como uma fronteira de mercado, num movimento contraditório ou 
complementar cada vez mais se amplia a ideologia conservadora de reforço à 
maternidade e questionamento do direito das mulheres ao emprego. (NOBRE 
2004, 66). 

 

 Em entrevista realizada com D. Carli, presidente do sindicato dos trabalhadores domésticos 

do município do Rio de Janeiro, ela menciona que ainda hoje, a responsabilidade do lar é da 

mulher. Logo se ela quer se inserir no mercado de trabalho, ela precisa garantir que tenha alguém 

em casa, geralmente outra mulher, que garanta os cuidados dos eventuais filhos e do lar. Ela 

ressalta, porém, que esse padrão vem mudando em alguns casos, como por exemplo, em casas de 

homens solteiros, no entanto, ainda é predominante nas casas em que moram mulheres. 

“Se você for olhar o nosso país é machista. Então se a mulher quer abraçar uma 
profissão, ela tem que deixar a casa em ordem. A responsabilidade do lar é dela. 
Ela é que responde pela casa, pelos cuidados do lar, dos filhos. Se bem que hoje 
está mudando um pouco o perfil porque tem homens também que moram 
sozinhos, Mas se tiver uma mulher em casa, ele larga essas responsabilidades pra 
ela.” 

 

 Diante do exposto, é possível perceber que ainda hoje, as responsabilidades relativas ao lar 

e aos filhos é predominantemente da mulher. Outra questão importante a ser analisada na relação 

de trabalho doméstico, é a possível natureza familiar das relações, que será abordada no tópico a 

seguir.  

  

1.2.2. Natureza familiar das relações 
 

Outra questão peculiar relativa ao emprego doméstico é a relação mais íntima existente 

entre patrão e empregado se for comparado aos demais tipos de contratações. Ressalta-se que, 
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como dito anteriormente, essa diferenciação ocorre desde a época da escravidão, em que as 

escravas domésticas eram consideradas mucamas de seus senhores.  

No período escravocrata, os escravos domésticos, eram tratados de forma diferenciada e 

eram mais próximos de seus donos se comparados aos demais, já que trabalhavam na casa grande 

(lar onde residiam seus senhores). Colocando esses escravos em uma posição diferenciada se 

comparados aos escravos da senzala. 

Segundo Beozzo, este fato fez com que os escravos domésticos fossem vistos pelos seus 

donos como mais confiáveis. Essa proximidade entre os escravos e seus senhores criava entre eles 

uma relação de proximidade e afeição. O trabalho no interior da casa grande oferecia as mucamas 

proteção, mas em contrapartida, elas ficavam devendo aos seus senhores obediência e cuidado.  

Era comum, por exemplo, que as escravas domésticas amamentassem os bebês das 

mulheres brancas, pois segundo Beozzo, estas não queriam se dar ao trabalho de amamentar seus 

filhos. De modo que muitos brancos foram criados com o leite das escravas negras. Em função 

disso, muitos filhos de escravas negras morriam por carência de tudo, inclusive do leite de suas 

mães. (BEOZZO 1989, 9). 

Ainda nos dias atuais não é difícil encontrar domésticas que sacrificam suas vidas pessoais 

para estarem na casa da patroa fazendo o que elas, enquanto mulheres, “deveriam” que estar 

fazendo em suas próprias residências.  Por exemplo, trabalhar de babá enquanto seu filho está sob 

os cuidados de outra mulher. Isso faz com que, conforme expõe Silva, essas relações sejam 

marcadas por uma ambivalência, porque traz à tona características diferenciadas de outras relações 

de trabalho. (M. B. SILVA 2013, 117). 

O caso da doméstica Maria das Graças Santos Almeida, citada no tópico anterior, também 

serviria perfeitamente para ilustrar essa questão. No seu discurso, podemos observar que ela se 

sente responsável por toda a família, há a preocupação de cuidar e de trazer para si toda a 

responsabilidade, nos cuidados do lar e da família que não é dela. 

Silva menciona ainda que há neste relacionamento uma singularidade que coloca em 

posições distintas duas mulheres, uma trabalhando para outra. Esse tipo de relação que se dá no 

ambiente doméstico, pode ser desprovida de fronteiras profissionais. Essas mulheres são enredadas 
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em um jogo de conflitos de classe, gênero e cor e, muitas vezes não possuem a clareza suficiente 

para percebê-lo. (M. B. SILVA 2013, 117). 

Esse trabalho acaba gerando uma relação íntima entre patroa e empregada, já que a segunda 

participa, ainda que indiretamente, do toda a rotina familiar da primeira. Não é incomum a patroa, 

além do salário, ajudar a doméstica de várias maneiras, como por exemplo: doando uma roupa que 

ela não quer mais, ajudando no pagamento da escola, oferecendo algum benefício e com isso, a 

relação fica mascarada de traços de intimidade e pessoalidade, fazendo com que ambas as partes 

tenham dificuldade de enxergar o caráter trabalhista da atividade. 

No entanto, Silva alerta que ainda assim, há entre elas uma hierarquia. A patroa sente que 

precisa deter o poder e o controle da relação. 

Ao mesmo tempo em que a patroa precisa do serviço da empregada ela não deseja 
ser substituída em sua função de dona da casa. O controle e o poder precisam 
estar em suas mãos e para isso são utilizados inúmeros mecanismos, desde os 
mais explícitos ao mais velados, que vai da clara demarcação de espaço à aparente 
cumplicidade. (M. B. SILVA 2013, 118). 

 

 Essa demarcação de espaço pode aparecer de várias maneiras, como um horário 

diferenciando para comer, ou quando a empregada só pode usar o banheiro destinado a ela. 

Segundo Silva, a maior preocupação é manter um espaço entre elas, delimitando o espaço que é 

exclusivo da patroa e sua família e o espaço que pode ser usado pela empregada. 

Silva concluiu em suas pesquisas que há uma preocupação por parte das patroas de que a 

relação não se misture demais para não correr o risco da empregada confundir as coisas e se sinta 

no “direito” de opinar, participar ou se “intrometer” em situações que não deveria. Assim, esses 

limites entre o espaço social e mesmo o pessoal entre patroas e empregadas fazem parte de um 

jogo onde constantemente há avanços e recuos. (M. B. SILVA 2013, 120). 

Já para a presidente do sindicato dos trabalhadores domésticos do Município do Rio de 

Janeiro, D. Carli, essa relação de familiaridade e afetividade não existe. Para ela, o que se tem é 

uma exploração das domésticas enquanto elas são uteis para as famílias. Ela exemplifica essa 

situação narrando a situação de uma doméstica que acumulou a função de três empregados e se 

acidentou, quando se tornou inativa foi imediatamente mandada embora. 
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“você vai me desculpar, mas eu não acredito nessa familiaridade que você está 
falando. Quantas trabalhadoras chegam aqui doentes. Teve uma que chegou e 
estava tão sobrecarregada de serviço que ela não viu uma bicicleta, caiu e furou 
o olho. Porque ela lavava, passava, cozinhava, tomava conta da família. Era uma 
casa de 3 andares e ela maluca corria para cima e pra baixo. Um dia ela caiu e 
perdeu uma vista. O que que houve com ela? Foi mandada embora.” 

 

Dessa forma, o que se observa, na prática, é que essa relação de afetividade, muitas vezes, 

é usada para mascarar a relação de trabalho. Para manter maior harmonia no interior das 

residências. Através deste discurso, a patroa fica em condição mais favorável para pedir favores 

não remunerados para sua empregada. 

Entende-se que não há nada de errado em contratar alguém para executar esse tipo de 

serviço ou até mesmo que haja uma relação de afetividade entre empregado x empregador. O 

problema surge quando patrões ou patroas tentam usar de alguma justificativa para argumentar 

que esse trabalho tem as suas especificidades e, portanto, não pode ser considerado um trabalho 

como outro qualquer. Ou seja, quando esses argumentos são usados para desvalorizar ou 

descaracterizar o caráter profissional da atividade. 

Segundo Saffioti, esse foi mais um dos possíveis motivos para o atraso da equiparação dos 

direitos dos trabalhadores domésticos aos trabalhadores das demais categorias profissionais. Sobre 

a temática a autora diz que esse atraso se deve não só 

 a natureza intima das relações que se estabelecem entre o empregado e 
empregador, assim como os demais componentes da família, e por outro lado, 
pelo fato de não se configurar, nesta relação, o típico conflito entre trabalho e 
capital.  (SAFFIOTI 1978, 39). 

 

 Diante do exposto, pode-se perceber que a problemática de questões sociais relativas aos 

empregados domésticos é um conjunto de fatores que vão se somando e agravando ainda mais.  

 

1.3 Do Empregador Doméstico 
 

Outra característica peculiar do emprego doméstico é a figura do seu empregador. Uma 

vez que há impedimento legal quanto a aferição de lucro decorrente da relação de trabalho, a 

contratação de um empregado doméstico depende exclusivamente da renda do seu empregador, 
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razão pela qual se faz necessário compreender quem é o empregador doméstico, uma vez que é ele 

quem precisa ter a renda necessária para bancar uma despesa que não pode gerar lucro, por 

proibição expressa do artigo 1o da Lei Complementar n0 150/15. 

Em relação a essa contratação, é importante ressaltar que, se o empregador aferir algum 

tipo de lucro, fica descaracterizado o trabalho doméstico, ainda que realizado no âmbito 

residencial. Isso ocorre com os empregadores que usam o empregado para produzir comida, 

costura, plantios ou qualquer outro bem que seja comercializado. 

Logo, o empregador doméstico precisa ter uma renda fixa e segura para garantir que, diante 

da equiparação dos direitos legais alcançados pela categoria, ele terá condições de arcar com todos 

os custos relativos a essa contratação. 

Marx já dizia que o aumento da força produtiva de trabalho permitiu “empregar de modo 

improdutivo uma parte cada vez maior da classe trabalhadora e, desse modo, reproduzir 

massivamente os antigos escravos domésticos, agora rebatizados de “classe serviçal”. (MARX 

2013, 632). 

Dessa forma, pode-se compreender que a contratação de empregados domésticos, 

considerados por ele e por Smith (SMITH 1996) como improdutivos, está vinculada à 

possibilidade dos trabalhadores dos setores produtivos assumirem esse custo. E que há uma relação 

entre a força de trabalho produtiva e a improdutiva na medida em que aumentam os trabalhadores 

produtivos, pode-se haver também um aumento dos trabalhadores improdutivos. 

Esse fator pode ser analisado no gráfico abaixo, extraído de uma pesquisa do IBGE, relativa 

à pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do quarto trimestre do ano de 2017. 

Através do gráfico, pode-se estabelecer um comparativo entre os trabalhadores do setor privado e 

trabalhadores domésticos. 

Assim, percebe-se que o aumento do número de empregados domésticos reflete o aumento 

do número de empregados do setor privado e do setor público. Pela mesma ótica de raciocínio, a 

diminuição do percentual de trabalhadores com carteira assinada nessas duas esferas, desencadeou 

também a diminuição do percentual de empregados domésticos com carteira assinada.  
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Distribuição das pessoas de 14 anos ou mais de idade, empregadas no trabalho principal 

da semana de referência, por setor e categoria do emprego no trabalho principal - Brasil - 4º 

trimestre de 2012-2017 

 

 

Fonte: (IBGE 2017, 17). 

 

 

Diante disto, pode-se afirmar que é a condição financeira do empregador doméstico que 

vai viabilizar ou não a contratação de uma empregado(a) doméstico(a), pois estes não geram mais-

valia. Este mesmo raciocínio é reforçado por Safiotti, ela menciona que: “Obviamente o poder 

aquisitivo para comprar a força de trabalho da empregada doméstica constitui fator fundamental”. 

(SAFFIOTI 1978, 192).  

Em entrevista realizada com D. Carli, presidente do sindicato dos empregados domésticos 

do município do Rio de Janeiro, ela estabelece a mesma relação entre a renda do empregador e a 

contratação do empregado ao mencionar a crise vivida pelo Estado do Rio de Janeiro, que obrigou 

diversos empregadores a demitirem seus empregados domésticos por não terem condições de arcar 

com os custos da contratação. 
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“Eu fico triste porque não é só o doméstico que está nessa crise de desemprego, 
também tem muitos patrões desempregados. No Brasil hoje poucas pessoas têm 
dinheiro e essas pessoas não empregam. Quem emprega é o professor, é o médico, 
é o bancário, são essas pessoas que dão trabalho também. Então se eles estão 
desempregados, infelizmente eles vão ter que fazer o que? Nos dispensar e nós 
também ficamos desempregadas, os nossos maridos ficam desempregados, os 
nossos filhos ficam desempregados.” 

 

 D. Neuza, presidente do sindicato dos trabalhadores domésticos de Niterói, São Gonçalo e 

Regiões dos Lagos, ratifica esse entendimento ao dizer que: “Na classe de funcionários públicos 

eu sei que muitos perderam o poder aquisitivo. Por conta dessa situação do Estado. Então eu sei 

que eu tive vários empregados que saíram de residência que trabalhavam há muitos anos dessa 

categoria (funcionários públicos). ” 

No entanto, Safiotti sinaliza que esse não é o único fator que faz com que o potencial 

empregador doméstico contrate ou não um doméstico. (SAFFIOTI 1978, 149). Razão pela qual se 

faz importante entender os requisitos legais para ser empregador doméstico no Brasil.  

Mediante as afirmações acima, explicita-se o conceito jurídico de empregador doméstico. 

A Lei Complementar n0 150/15 não traz expressamente o conceito de empregador doméstico. No 

entanto, segundo Carlos Henrique de Bezerra Leite (LEITE, LEITE e LEITE 2015), pode-se 

defini-lo como basicamente aquele que contrata o empregado doméstico, desde que ele cumpra 

com alguns requisitos: 

 Ser pessoa física ou família; 

 Morar em local destinado à sua residência; 

 Não explorar atividade econômico-lucrativa. 

 

a) Pessoa física ou família: 

 

A legislação é clara ao considerar empregador doméstico apenas as pessoas físicas. 

De modo que por exclusão, em nenhuma hipótese poderá a pessoa jurídica contratar o 

empregado doméstico, pois neste caso, ele seria um trabalhador regido pela CLT e não pela 

LC n0 150. 
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Já quando o serviço é prestado para uma família2, explica Vólia Bonfim, que como a 

família não possui personalidade jurídica, um dos membros fará o registro do empregado, 

porém todos os membros capazes da família e  que usufruem dos serviços domésticos, são 

empregadores . 

 

b) Âmbito residencial: 

 

Em relação ao âmbito residencial é importante frisar que ele não se limita 

exclusivamente ao local em que o empregador é domiciliado. Por residência, defende 

Carlos Henrique de Bezerra Leite, que além do trabalho executado no interior das 

residências, pode ser também “todos os locais que estejam relacionados à vida pessoal do 

empregador doméstico, seja pessoa física ou entidade familiar. ” (LEITE, LEITE e LEITE 

2015, 49). 

Sendo assim, traz-se como exemplo, a contratação de um motorista, que não trabalha no 

interior da residência, mas trabalha para a residência. Portanto, desde que não haja 

nenhuma atividade lucrativa em torna dessa contratação, esse motorista será um empregado 

doméstico. 

 

c) Finalidade não lucrativa: 

 

Sobre a finalidade não lucrativa, significa dizer que o empregador doméstico não pode 

lucrar com a mão de obra de seu empregado, sob pena de descaracterizar o vínculo doméstico e 

caracterizar uma relação de emprego regida pela CLT. 

Uma vez apresentado os requisitos legais para reconhecimento de um empregador 

doméstico, se faz importante compreender quem é o empregador doméstico no Brasil, afinal não 

é qualquer pessoa que tem condições financeiras de usufruir desse tipo de serviço, uma vez que se 

trata de uma despesa que não tem retorno. 

                                                           
2 O conceito de família apresentado por Vólia Bonfim é: “A reunião espontânea de pessoas para habitação em 
conjunto, mesmo que não haja vinculo de parentes entre elas. Desta forma, é possível equiparar ao conceito de família, 
para fins de caracterização do empregador doméstico, amigos que coabitam numa mesma casa, casal homossexual, 
famílias irregulares, etc.” 
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Uma última ressalva antes de se analisar o perfil do empregador doméstico é necessária. É 

importante frisar que o vínculo entre o empregado e o empregador doméstico pode ser formal ou 

informal.  

 Informal: 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, emprego informal é aquele que não é 

anotado na CTPS, correspondendo a uma relação de trabalho que a princípio não está amparada 

pela legislação nacional. Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE mencionada no gráfico acima, 

atualmente, tem-se menos de 1/3 dos empregados domésticos com carteira assinada. 

Nesses casos, em que não há formalidade fica difícil estabelecer detalhes sobre o perfil do 

empregador. Porém, Mario Avelino, defende que os empregadores informais são representados 

basicamente pela classe média, em famílias em que trabalham o marido e a esposa, que possuem 

renda familiar3 menor que R$4.000,00 (quatro mil reais) e possuem curso superior incompleto.  

 

 Formal: 

Já no tocante aos trabalhadores formais, Mario Avelino, em seu livro O futuro do emprego 

doméstico no Brasil, realizou uma pesquisa em 29/07/2011, com 5140 empregadores que possuíam 

vínculo de emprego com 6759 empregados domésticos, para traçar o perfil do empregador 

doméstico formal no Brasil. A pesquisa do autor apontou: 

1. Quem assina a Carteira de Trabalho em sua maioria é a mulher; 

Esse dado evidencia o que já fora mencionado no capítulo 1 e isso demonstra que ainda 

nos dias de hoje, a mulher é majoritariamente a responsável pelo lar. Ou seja, os assuntos 

domésticos são de responsabilidade e cuidado da mulher, executando ela própria os serviços 

domésticos em sua residência ou contando com o trabalho de um empregado doméstico. 

2. Sua Renda Familiar: mensal é acima de R$ 4.000,00;  

O valor da renda familiar apresentado se refere ao ano da pesquisa em questão, 2011. No 

entanto é suficiente para observar que o empregador doméstico precisa ter uma renda razoável 

para ter condições de assumir uma despesa do tipo. 

                                                           
3 A pesquisa a que nos referimos é relativa ao ano de 2011. Portanto, o valor da renda familiar aqui apresentado 
corresponde ao ano em questão. 
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  Nessa época, conforme mencionado na pesquisa, a renda média de um empregado 

doméstico variava entre R$545,00 e R$ 740,00. Para fins de comparação, atualmente no estado do 

Rio de Janeiro, um doméstico registrado que receba um salário mínimo (baseado no piso regional 

da categoria – R$1193,364), custa em torno de R$ 1.430,00 mensais. 

3. Estado Civil: Casado;  

O estudo demonstra também que a grande maioria, cerca de 77,03% dos empregadores 

domésticos são casais casados e com filhos. 

4. Idade Média: Entre 30 e 49 anos;  

A teoria apresentada pelo autor da pesquisa para justificar essa faixa etária é justamente o 

fato que geralmente é nessa idade que as pessoas casam e têm filhos, sejam eles crianças ou 

adolescentes. O que faz com que haja uma demanda maior de serviços no interior das residências. 

O resultado da pesquisa mostrou que essa faixa etária representa um total de 70,97% dos 

empregadores domésticos participantes da pesquisa. 

5. Escolaridade: Superior Completo para cima;  

O autor aponta ainda que cerca de 84% dos empregadores domésticos possuem curso 

superior completo, que apesar de não ser uma regra, é previsível que essas pessoas tenham maiores 

chances de conquistarem melhores salários no mercado de trabalho. 

6. A maioria tem apenas um empregado doméstico. 

Dentre os empregadores participantes da pesquisa, 86,37% tem apenas um empregado 

doméstico. A pesquisa aponta ainda que os empregadores que possuem mais de um normalmente 

são empregadores domésticos das classes A e B. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Piso regional vigente em 2018 no estado do Rio de Janeiro (RJ) estabelecido pela lei 7898 – RJ de 7/3/2018 
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2. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL 

 

A discriminação sofrida pelos trabalhadores dessa categoria não repercutiu somente na 

esfera social como também na esfera legal, durante décadas reproduziu-se o estigma social vivido 

pela classe. Neste capítulo, apresenta-se e evolução legislativa dos direitos dos empregados 

domésticos com o fim de demonstrar a distinção que sofreram até as mais recentes 

regulamentações que proporcionaram maior isonomia entre os trabalhadores desse grupo frente 

aos demais.  

Em 13 de maio de 1988 com o advento da Lei Áurea, os escravos tornaram-se libertos. No 

entanto, muitos deles não tinham para onde ir ou como se sustentar sozinhos, o que fez com que 

muitos escravos continuassem a viver nas mesmas condições, trabalhando em troca de moradia e 

alimentação. Após as libertações não houve uma regulamentação específica dos contratos de 

trabalho, tão pouco do trabalho doméstico. As relações de trabalho passaram a ser amparadas pelo 

Código Civil de 1916.  

Nessa época, as relações de trabalho eram isonômicas entre os trabalhadores e eram regidas 

pelos artigos 1.216 a 1.236 CC/16, que diziam respeito à locação de serviços. De modo que “toda 

a espécie de serviços ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratado mediante 

retribuição” (Art. 1.216 CC/16) 

A primeira regulamentação relativa ao serviço doméstico no Brasil ocorreu em 1923, com 

o Decreto n0 16.107, que instituiu a identificação dos locadores dos serviços domésticos, 

compreendendo os cozinheiros e ajudantes, copeiros, arrumadores, lavadeiras, engomadeiras, 

jardineiros, hortelões, porteiros ou serventes enceradores, amas-secas ou de leite, costureiras, 

damas de companhia e de modo geral todos que se empregarem em serviços de natureza idêntica, 

em hotéis, restaurantes, casas de pasto, pensões, bares, escritórios ou consultórios ou casas 

particulares. 

Conforme alerta Saffioti, “o decreto prendeu-se a natureza do trabalho realizado, deixando 

de atentar para o mais importante, ou seja, a qualidade de relação entre empregado e empregador, 

determinada pelo caráter lucrativo ou não do empreendimento deste último (empresa ou residência 

familiar). (SAFFIOTI 1978, 36). 



37 
 

 

Em 1941, foi criado por Getúlio Vargas, o primeiro instrumento legal que pretendeu 

disciplinar no âmbito nacional a locação de serviços domésticos.  O Decreto n0 3.078, que se 

aplicava a todos aqueles que “de qualquer profissão ou mister, mediante remuneração, prestem 

serviços em residências particulares ou a benefício destas”. Todavia, o referido decreto, apesar de 

instituir a obrigatoriedade da carteira profissional, enumerasse alguns direitos e deveres para as 

partes e autorizasse a fiscalização, nunca foi regulamentado, razão pela qual gerou grandes 

controvérsias. 

Em 1943 foi publicada a Consolidação das Leis do Trabalho, que unificou toda legislação 

trabalhista até então existente e foi um marco por inserir de forma definitiva os direitos trabalhistas 

na legislação brasileira. No entanto, os empregados domésticos foram expressamente excluídos da 

CLT, por força do artigo 70: 

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for em 
cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam : (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 8.079, 11.10.1945) 
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; 

 

Dessa forma, pode-se perceber que a primeira forte discriminação jurídica sofrida pela 

categoria foi com a criação da CLT e mesmo quase três décadas depois, não havia nenhuma lei 

específica que versasse sobre o trabalho doméstico.  Esse fato fez com que durante décadas esse 

tipo de trabalhador deixasse de ter direito a uma série de garantias que os trabalhadores celetistas 

possuíam e esse foi mais um motivo que fez com que a profissão fosse socialmente desvalorizada 

e invisibilizada. 

Já em 1950 ficou estabelecida a diferença entre os empregados que prestam serviços de 

natureza doméstica no âmbito de estabelecimentos e no âmbito residencial, através do Decreto 

estadual5 n0 19.216, sendo considerados empregados domésticos apenas aqueles que prestem esse 

tipo de serviço no âmbito familiar. Contudo, tal decreto apenas regulamentou o registro desses 

empregados, não instituindo à essa classe trabalhadora nenhum benefício social.  

                                                           
5 Decreto do Estado de São Paulo. 
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Segundo Saffioti, os locadores de serviços domésticos para condomínios sofriam a mesma 

ausência de direitos, característica do empregado doméstico. Com isso, através da Lei n0 2.757 de 

1956, foram diferenciados dos empregados domésticos e consequentemente, incorporados a CLT6. 

Já em 1960, a Lei n0 3.807, que dispôs sobre a lei orgânica da previdência social, permitiu 

que os empregados domésticos se filiassem a previdência social na condição de segurados 

facultativos.  

Somente em 1972 foi sancionada a Lei n0 5.859, que dispôs especificamente sobre a 

profissão do emprego doméstico e que foi regulamentada pelo Decreto n0 71.885 de 1973. Com 

isso, os domésticos7 começaram a usufruir de alguns direitos garantidos aos demais trabalhadores 

desde 1943. Como exemplo: a regulamentação das condições de admissão, férias anuais 

remuneradas de 20 dias úteis, anotação da CTPS e filiação na previdência social com seguro 

obrigatório. 

Como bem expõe Saffioti, embora essa nova legislação tenha conferido ao empregado 

doméstico um mínimo de segurança que lhe garante férias anuais remuneradas e lhe assegura os 

benefícios e serviços da previdência social, ainda deixou muito a desejar. (SAFFIOTI 1978, 43). 

Mudanças significativas quanto aos direitos dos trabalhadores domésticos foram 

introduzidas na Constituição Federal de 1988, que dispôs expressamente sobre o trabalho 

doméstico em seu artigo 70 p.u., estendendo aos trabalhadores dessa categoria mais alguns direitos 

já garantidos aos trabalhadores urbanos. Dentre eles: salário mínimo, irredutibilidade salarial 

(salvo disposto em convenção ou acordo coletivo), décimo terceiro salário, repouso semanal 

remunerado, férias anuais com o terço constitucional, licença gestante, licença maternidade, 

licença paternidade, aviso prévio e aposentadoria. 

                                                           
6 Art. 1º São excluídos das disposições da letra "a" do art. 7º do decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e do art. 
1º do decreto-lei nº 3.078, de 27 de fevereiro de 1941, os empregados porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de 
prédios de apartamentos residenciais, desde que a serviço da administração do edifício e não de cada condômino em 
particular. 
7 Art. 1º 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. Assim, excluiu-se do campo de aplicação 
da lei aquele que presta serviços domésticos em caráter eventual, como é o caso das diaristas. 
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D. Carli, presidente do sindicato dos trabalhadores domésticos do município do Rio de 

Janeiro, considerou essa inclusão na CF como um avanço para a categoria se considerado os 

direitos até então garantidos.  

“Quando entrou o artigo 70 da Constituição Federal, em 1988, foi um avanço para 
a gente. Porque o salário não poderia ser menor do que um salário mínimo, férias, 
décimo terceiro salário, licença gestante, vale transporte, licença paternidade, as 
férias eram discutidas, não eram de trinta dias era de vinte, Aviso prévio...” 

 

No entanto, ainda assim eles não foram equiparados aos trabalhadores urbanos e com isso 

não possuíam uma série de direitos. Dos trinta e quatro direitos trabalhistas elencados no artigo 7º 

da CF/88, apenas nove se estendiam aos domésticos. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os 
direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, 
bem como a sua integração à previdência social. (Art. 70 CF/88). 

 

A Lei n0 10.208/2001 alterou a Lei n0 5.859/72 e estendeu a categoria dos empregados 

domésticos o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), facultado ao empregador 

a inclusão do empregado e ao seguro desemprego para os empregados dispensados sem justa causa, 

desde que inscrito no FGTS e que tivesse ao menos quinze meses nos últimos 24 meses de trabalho 

a época da dispensa. 

Observa-se que apesar do aparente progresso trazido pela lei, ela alcançou uma parcela 

ínfima dos trabalhadores domésticos, uma vez que era uma mera faculdade do empregador incluir 

ou não o seu empregado no FGTS e os benefícios só alcançavam aquelas que possuíssem carteira 

assinada e fossem inscritas no FGTS. 

Outra alteração sofrida pela Lei n0 5.859/72 foi feita através da Lei n0 11.324/2006 que 

assegurou a categoria à vedação a descontos salariais provenientes de alimentação, vestuário, 

higiene ou moradia. Além disso, a referida lei alterou também a legislação do Imposto de Renda 

das Pessoas Físicas (IRPF) e introduziu a possibilidade de deduzir do imposto devido, a 

contribuição incidente sobre o valor da remuneração do empregado paga à Previdência Social pelo 

empregador doméstico. “O objetivo dessa medida era elevar o número de registros em carteira dos 
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empregados domésticos, reduzindo os custos previdenciários incidentes para o empregador 

doméstico” (COSTA, BARBOSA e HIRATA 2016, 13). 

Outro acontecimento importante foi a 100ª conferência internacional do trabalho (CIT), 

que aconteceu na sede da OIT, em junho de 2011. Nesta ocasião, foi finalizada a discussão sobre 

o tema trabalho decente para as/os trabalhadoras/es domésticas/os, que definiu a adoção de um 

instrumento internacional de proteção ao trabalho doméstico na forma de uma convenção, 

intitulada Convenção sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores 

Domésticos, 2011 (nº 189), acompanhada de uma Recomendação com o mesmo título (nº 201).  

Nesta convenção, a OIT ratifica aquelas questões que já estudamos neste trabalho sobre as 

peculiaridades do trabalho doméstico. Conforme trecho abaixo: 

Sua complexidade é colocada em função de suas características peculiares, de seu 
papel na estruturação do mercado de trabalho, bem como de seu entrelaçamento 
com aspectos fundamentais da organização social e das desigualdades de gênero 
e raça, como a divisão sexual do trabalho e a desvalorização do trabalho 
reprodutivo. Trabalhadoras/es domésticas/os sofrem sistematicamente com o 
desrespeito aos direitos humanos e aos direitos fundamentais no trabalho. (OIT 
2011, 2). 

 

 Por esse motivo, a partir de 2009, a OIT tomou uma série de iniciativas em conjunto com 

a ONU-Mulheres e das Secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM) e de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (SEPPIR). Neste sentido, vários documentos de apoio e estudos foram 

divulgados. Ademais, foram realizadas oficinas e reuniões técnicas que contaram com a 

participação de representações das trabalhadoras domésticas, do governo brasileiro – SPM, Seppir, 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – e 

representantes de organizações de trabalhadores/as e empregadores/as. (OIT 2011). 

 O principal objetivo da discussão era garantir aos trabalhadores domésticos à igualdade de 

direitos já garantidos as demais categorias profissionais. Os Instrumentos propostos na convenção 

receberam ampla aprovação, bem como os da recomendação. Como o documento foi ratificado 

pelo Brasil, iniciou-se a elaboração de uma emenda constitucional a fim de promover então a 

igualdade de direitos, considerando as suas especificidades.   
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Em abril de 2013, a Constituição Federal foi alterada no sentido de ampliar a garantia de 

direitos a categoria das domésticas, através da emenda constitucional nº 72, resultante da PEC nº 

66, de dezembro de 2012 que ficou amplamente conhecida como “PEC das domésticas”.  

A ampliação de direitos foi realizada através da alteração da redação do artigo 7º, parágrafo 

único, que ficou da seguinte forma: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 
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 (CF/88). 

 

Pode-se perceber que mesmo com a EC n0 72/2013 há um grupo de direitos que possuíam 

aplicações imediatas e direitos que dependeriam de regulamentação por legislação 

infraconstitucional. 

Os direitos contidos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII eram de aplicação imediata. De modo que em 

2013, de imediato, os domésticos já possuíam direito a: 

 Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado; Irredutibilidade do salário, salvo 

o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

 Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 

 Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 

 Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 

 Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho; 

 Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

 Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 

normal; 
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 Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal; 

 Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte 

dias; 

 Licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

 Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos 

da lei; 

 Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança; 

 Aposentadoria; 

 Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

 Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

 Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 

trabalhador portador de deficiência; 

 Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz; 

 

 

Já os direitos previstos nos incisos, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII dependiam de 

regulamentação através de legislação infraconstitucional. Eram eles: 

 

 Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

 Fundo de garantia do tempo de serviço; 

 Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

 Salário-família para os seus dependentes; 

 Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em 

creches e pré-escolas; 

 Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 

que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
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Dois anos após a promulgação da EC 72, foi publicada a Lei complementar n0 150/15 que 

regulamentou as mudanças trazidas pela referida emenda. Com isso, a lei regulamentou os sete 

novos direitos (citados acima) que dela dependiam. 

A lei não só regulamentou os direitos que dependiam de regulamentação, como também 

instituiu um novo microssistema jurídico brasileiro de proteção ao trabalhador doméstico que será 

abordado posteriormente. 

Cumpre ressaltar que a lei reforçou o diálogo entre as fontes normativas já previsto na Lei 

n0 5.859/72, que previa de forma expressa o uso da CLT como fonte subsidiária. Além do que a 

LC n0 150 estabelece que a CLT será fonte formal direta no que diz respeito à fiscalização do 

cumprimento de normas disciplinadoras do trabalho doméstico. 

A CLT só será aplicada ao trabalhador doméstico quando presentes três condições:  

a) a LC 150 mandar aplicar diretamente a CLT;  

b) em caso de lacuna na LC 150;  

c) compatibilidade da norma da CLT a ser aplicada com as peculiaridades do trabalho 

doméstico. 

Outras leis também podem ter aplicações subsidiárias. Quais sejam: Lei n0 605 de 1949 

(dispõe sobre repouso semanal remunerado), Lei n0 4.090 de 1962 (dispõe sobre gratificação 

natalina), lei 4.749 (dispõe sobre o pagamento da gratificação natalina), Lei n0 7.418 de 1985 

(dispõe sobre o vale transporte). 

Uma novidade importante trazida pela LC n0 150 foi o novo conceito de empregado 

doméstico. Esse conceito é importante porque ao longo da história o conceito de empregado 

doméstico fora alterado diversas vezes. De modo que a nova definiu em seu artigo 1º: 

Art 1: Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de 
forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal e 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. 

 

 Desse modo, não será considerado trabalhador doméstico aquele que prestar serviços até 2 

(dois) dias na semana. Este trabalhador será considerado trabalhador eventual, que é popularmente 

conhecido como diarista. 
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 Em relação ao empregador doméstico, como mencionado no item 1.3, não há uma 

definição expressa na lei, portanto empregador doméstico seria basicamente aquele que contrata o 

empregado doméstico. No entanto, ele deve respeitar alguns requisitos para ser considerado 

empregador doméstico, quais sejam: pessoa física ou família; morar em local destinado à sua 

residência e não explorar atividade econômico lucrativa. 

 E por fim, em 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a Lei n0 13.467 que ficou 

popularmente conhecida como lei da reforma trabalhista, promovendo a alteração de diversos 

dispositivos da CLT, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. É importante 

ressaltar que a reforma trabalhista não afeta diretamente os empregados domésticos, de modo que 

ela só será aplicada nas condições que mencionadas acima (Lacuna na lei específica, quando a lei 

específica prever aplicação da CLT e quando houver compatibilidade da norma da CLT a ser 

aplicada com a norma dos domésticos). 

Diante do exposto, o que se evidencia é que os direitos relativos aos empregados 

domésticos no Brasil foram conquistados de maneira lenta e progressiva. Nas palavras de D. Carli, 

presidente do sindicato dos empregados domésticos do município do Rio de Janeiro, esses direitos 

foram conquistados “a conta gota” e após muitas lutas e ainda assim, ela ressalta que até hoje a 

categoria não está enquadrada na CLT: “Então de lá para cá, de 1973 até agora 2018 que nós 

conseguimos esses direitos todos conquistados, foi a conta gota. Eu sempre falo isso, foi a conta 

gota. Nós somos até hoje excluídas da CLT.” 

D. Carli, cita em sua entrevista (apêndice I), em diversos momentos as lutas enfrentadas pela 

categoria para enfim conquistar esses direitos. Fato esse ratificado por D. Neuza, presidente do 

sindicato dos trabalhadores domésticos do município de Niterói, São Gonçalo e Regiões dos 

Lagos, que afirma que a conquista desses direitos foi resultado de muita luta e conscientização da 

categoria de seus direitos aliados a questões políticas, que em seu entender estão diretamente 

relacionadas a conquistas trabalhistas. Nas palavras de D. Neuza: 

“Eu acho que foi um pouquinho de luta. De você levantar a bandeira. O doméstico 
começou a se enxergar enquanto categoria. Porque quando você fala em 
doméstico você sabe que existe uma linha de preconceito, né? Porque sempre foi 
o escravo que trabalhava como doméstico e depois veio como a pessoa mais 
humilde que trabalhava assim. Vem de um histórico muito grande, então as 
pessoas não levantavam a bandeira para brigar. Para dizer para A, B, C, que eu 
tenho direito a férias, ou que me respeite porque eu também trabalho. Então acho 
que de repente esse movimento e os sindicatos que começaram a se movimentar 
junto com política, porque política não está longe né? Qualquer coisa que você 
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fale de trabalho você está politizando aí... então começou a ter mais movimento, 
as pessoas começaram a levantar bandeira, começou a ter denuncia, eu acho que 
vem daí, dessa luta, da conscientização, porque as pessoas começaram a entender 
que não é porque eu trabalho lá que eu não tenho direitos. Eu também tenho. ” 

 

O entendimento relacionado a questão política de D. Neuza se confirma na fala de D. Carli, 

que justifica a conquista da categoria somente agora, após décadas de luta, em um governo 

populista. Observa-se no seu posicionamento o quanto ela, que está envolvida nas lutas da 

categoria desde o ano de 1982, se orgulha dos direitos conquistados até então. 

“Porque a categoria é numerosa e também o governo viu, não só o governo, né?! 
Todos viram que é uma categoria que se você der alguns benefícios é obvio que 
isso vai se reverter para eles em forma de trabalho, de votos. Embora muitas das 
domésticas achem que isso tudo foi o governo que deu. Bonzinho ele... isso aí é 
uma caminhada de mais de 80 anos de lutas, de brigas mesmo, as vezes até de 
humilhação de você ter que dormir em papelão em Brasília para você conseguir 
entrar no cenário. Eu tive em uma conferência de direitos humanos em 2007, por 
aí, e me deram a oportunidade de falar no plenário da câmara, aí eu falei: “eu sou 
trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro, sou representante nacional da 
categoria, quero lembrar os senhores deputados que a minha categoria é numerosa 
e que nós votamos. Então vocês prestem atenção na nossa categoria. ”  Falei 
pouco mas falei bonito, né?!” 

 

No entanto, diante dos novos direitos conquistados e considerando-se a pessoa física do 

empregador, que pode não ter conhecimento de cálculos e fechamentos de folhas, rescisões, 

impostos, foi necessário que o governo providenciasse um meio que fizesse com que o empregador 

doméstico conseguisse cumprir com suas obrigações de forma segura para ambas as partes. E foi 

assim que foi criado o eSocial. 

2.1.eSOCIAL   

 

2.1.1.  Algumas considerações acerca do eSocial 
 

O eSocial, também conhecido como SPED8 social é um projeto do Governo Federal que 

visa unificar o envio de informações pelo empregador em relação a seus empregados, através de 

um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.  

                                                           
8 Sistema Público de Escrituração Digital 
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O Decreto n0 6.022 de 22 de janeiro de 2007, instituiu o SPED, que é o instrumento que 

unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e 

documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, 

inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. 

O SPED possui sete grandes projetos que são: Escrituração contábil digital (ECD), 

Escrituração fiscal digital (EFD), Nota fiscal eletrônica (NF-e), Nota fiscal de serviços eletrônicos 

(NFS-e), Conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e), E-Lalur (livro eletrônico de escrituração 

e apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica 

tributada pelo lucro real) e central de balanços.  

Já o SPED social ou eSocial, é um projeto do Governo Federal que uniu cinco órgãos 

governamentais tais como: Secretaria da Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, 

Ministério da Previdência Social, INSS e a Caixa Econômica Federal, possibilitando aos órgãos 

participantes do projeto sua efetiva utilização para fins trabalhistas, previdenciários e fiscais. 

O eSocial estabelece a forma com que passam a ser prestadas as informações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem 

vínculo empregatício e de produção rural. 

O sistema foi idealizado inicialmente para atender empresas, com o objetivo de melhorar 

a qualidade das informações prestadas sobre a relação de trabalho, evitando-se redundâncias e 

divergências, com intuito simplificar o cumprimento de obrigações, aprimorar a qualidade de 

informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais e aperfeiçoar a fiscalização das 

obrigações principais e acessórias das empresas relativas a essas áreas.  

Com isso, o eSocial substitui o procedimento de envio das diversas declarações, 

formulários, termos e documentos relativos à relação de trabalho. O sistema pretende que 

informações como folha de pagamento, controle de férias, controle de saúde dos empregados, 

admissões, demissões, entre outros sejam recebidas de forma única pelos órgãos participantes. 

Assim, as chances de erros ou divergências diminuem consideravelmente. 

A princípio, para as empresas, está prevista uma carga inicial das informações cadastrais 

de empregadores e empregados e da relação trabalhista e, posteriormente, atualizações diárias dos 
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eventos inerentes a relação de trabalho. Vale ressaltar que a ferramenta digital não faz qualquer 

alteração da legislação, ela é apenas um mecanismo que muda a forma de envio das informações. 

O eSocial aplica-se ao emprego doméstico para atender a uma exigência prevista no 

capítulo II da Lei complementar n0 150/15. Com isso, foi criado um sistema eletrônico, onde o 

empregador doméstico envia todas as informações inerentes às relações de trabalho. Esse sistema 

está disponível dentro do portal do eSocial, que possui um módulo específico para os 

empregadores domésticos, tornando-se conhecido como “simples doméstico”. 

 

2.1.2. Considerações iniciais acerca do simples doméstico 
 

O simples doméstico previsto no capítulo II da Lei complementar n0 150/15, surgiu com o 

objetivo de viabilizar e facilitar o cumprimento das novas obrigações trabalhistas trazidas pela 

respectiva lei, através do pagamento de um guia única, a guia DAE9, que unificou todos os tributos 

e demais encargos relativos à relação de trabalho, inclusive o FGTS. Além de estabelecer um 

controle fiscal do Estado sobre o cumprimento das novas obrigações trabalhistas e do pagamento 

dos tributos. 

` A ferramenta digital se tornou um item crucial na efetivação dos direitos dessa classe 

trabalhadora, uma vez que possibilitou que o empregador doméstico de fato consiga, de maneira 

simples, prática e segura, cumprir com suas novas obrigações.  

O simples doméstico funciona da seguinte forma: através do sistema, o empregador cria 

um cadastro pessoal através do seu CPF ou do certificado digital (caso estrangeiro), e dentro desse 

sistema é possível lançar todas as informações relativas ao empregador, ao empregado e ao 

contrato de trabalho. Como por exemplo: titularidade do empregador, local de trabalho, jornada 

de trabalho, entre outros. 

Com o abastecimento dessas informações, o sistema engloba automaticamente toda 

legislação aplicada ao empregado doméstico de cada caso concreto. Como no caso dos empregados 

                                                           
9Trata-se do documento de arrecadação do e-social (DAE), que reúne em uma única guia as contribuições fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. 
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por regime de tempo parcial, em que no ato do cadastramento o sistema já identifica essa condição 

e aplica as leis condizentes com o trabalho por regime de tempo parcial. 

Além dessas informações, o sistema exige também informações que não são diretamente 

necessárias para a relação de trabalho, como raça e escolaridade. Essas informações servirão para 

abastecer a base de dados do Governo Federal para uso em estatísticas. 

 

2.1.3. Implantação do simples doméstico 
 

A lei que regulamentou o trabalho doméstico no Brasil determinou um prazo exíguo para 

execução do simples doméstico. Sancionada em 01 de junho de 2015, estabeleceu a 

obrigatoriedade do uso da ferramenta a partir de outubro do mesmo ano. 

O primeiro módulo correspondente ao trabalho doméstico foi implantado apenas com as 

funções mais básicas, como o cadastramento dos empregadores, empregados e informações para 

fins de fechamento de folha e recolhimento de tributos. Funcionalidades como o registro do 

desligamento e recolhimento rescisório, por exemplo, foram elaborados em módulos posteriores. 

Alguns especialistas argumentaram na época que os imprevistos indicam que o Simples 

Doméstico foi executado prematuramente, uma vez que inicialmente o sistema apresentou lentidão 

e dificultou o cadastro dos domésticos. O prazo para o pagamento das guias precisou ser estendido. 

Além de falhas ao tentar emitir as guias para pagamento do 13º salário. 

O principal problema encontrado pelos empregadores no início da utilização do sistema foi 

a impossibilidade de calcular a rescisão dos empregados domésticos. A falta dessa funcionalidade 

no momento da implementação, gerou duras críticas ao sistema tanto por parte dos empregadores 

que acabaram precisando recorrer a contadores ou serviços especializados, como também da 

mídia. 

Independente das dificuldades oriundas da implantação do sistema, a adesão social foi boa 

e segundo dados da receita federal, até 06 de janeiro de 2016, já havia cerca de 1,6 milhões de 

trabalhadores domésticos cadastrados no sistema. 
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            Atualmente, segundo D. Neuza (presidente do sindicato dos trabalhadores 

domésticos do município de Niterói, São Gonçalo e Regiões dos Lagos) e D. Carli (presidente do 

Sindicato dos trabalhadores domésticos do município do Rio de Janeiro), a ferramenta vem 

funcionando de maneira uniforme e satisfatória, apesar das dificuldades iniciais, oferecendo aos 

envolvidos na relação uma solução adequada para cumprimento da lei e garantia dos novos direitos 

trabalhistas adquiridos pela categoria. Sobre o assunto, D. Carli diz que “Tá. Ta sim! Sempre tem 

um contador, alguém da família que mexe, né? Então isso está ajudando. ” e D. Neuza confirma 

dizendo que: 

 “está funcionando. Dificuldade sempre tem porque o sistema as vezes dá uns 
probleminhas lá, mas eu acho que as vezes é até falta de costume de lidar com 
esse sistema de você ter que estar acessando a internet, de mexer no computador 
e estar colocando informação. Então é aí que eu vejo a dificuldade. Mas se eu sei 
mexer, se eu vou no contador que vai fazer o serviço, eu não estou tendo problema 
não. Ele está atendendo, embora esteja tendo uma modificações, eles estão 
sempre atualizando...” 

 

            Até mesmo a rescisão, que foi uma das últimas funcionalidades implantadas, e por conta 

disso apresentou certos transtornos aos empregadores e empregados, pois quando a rescisão 

continha verbas variáveis (horas extras, faltas, atrasos, férias vencidas, etc.), essas verbas 

precisavam ser calculadas manualmente pelo empregador e no caso de dificuldade de elaborar os 

cálculos, alguns empregadores se viam obrigados a procurar um contador ou profissional 

especializado para solucionar essas questões, gerando assim, um aumento de custos. Atualmente, 

segundo D. Neuza, já está funcionando normalmente “Agora já está fazendo tudo. Ele só está 

dependendo das informações mesmo”. 

            Deve-se salientar que no item 1.3, quando se refere ao perfil do empregador doméstico, 

que na figura de pessoa física, pode ter dificuldades ou dúvidas relacionadas ao efetuar cálculos 

de verbas trabalhistas. Por esse motivo, a ferramenta se tornou uma peça fundamental na promoção 

da segurança jurídica na relação empregado x empregador doméstico. Segundo, D. Neuza, o 

sistema:  

“Foi muito importante. Por que aí veio como a empresa né? Que vincula tudo 
junto. O INSS, FGTS, tudo o que você tem direito. Porque o doméstico estava 
muito solto. Então só pagava só INSS e não tinha FGTS. Se eles vêm com isso 
solto também, essa guia eu pago isso, essa guia eu pago aquilo, a gente com 
certeza ia ter muitos problemas. Então quando vinculou tudo junto ali, quando 
pagou, está pago, está tudo certinho, veio até essa questão dos 40% que foi até 
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importante para o empregador doméstico, que esses 40% vem divido e é pago 
mensalmente, também acho que ajudou muito mesmo. Porque no final sempre ia 
dar o problema daquela multa dos 40%. Então até hoje a gente vê que tem pessoas 
que querem negociar essa questão aí da multa, eu falo que não tem negociação 
porque já está depositado. Então eu acho que isso aí ajudou muito. ” 

 

De modo geral, o que se pode extrair sobre a aplicação do simples doméstico é que ele foi 

um importante meio de viabilização dos direitos assegurados na nova legislação do empregado 

doméstico, apesar dos problemas que surgiram no momento de sua implementação. Sabe-se que 

seria muito difícil para o empregador doméstico efetuar cálculos e controlar prazos de forma 

totalmente autônoma. Afinal, nem todos têm conhecimento para tal. 

 

2.1.4. Prós e contras do sistema para a regulamentação do trabalho doméstico 
 

O eSocial atualmente, independente das críticas sofridas, é uma realidade. Tentaremos 

demonstrar adiante as suas principais vantagens e desvantagens para todos os sujeitos envolvidos, 

quais sejam, empregador doméstico, empregado doméstico e o Governo Federal. 

 

2.1.4.1. Empregador Doméstico: 
 

Conforme preceitua Vólia Bonfim, “o enquadramento legal de um trabalhador doméstico, 

não deve ser analisado pela atividade que exerce e sim a pessoa para quem trabalha” (CASSAR 

2015, 338). Isso ocorre, porque a caracterização do serviço doméstico se dá, conforme artigo 1º da 

Lei complementar n0 150/15, pela atividade exercida para pessoa física ou família que não explore 

atividade lucrativa. Logo, para ser doméstico basta trabalhar para um empregador doméstico. 

Desta forma, podemos entender porque quando se fala em trabalho doméstico, um estudo 

sobre quem é o seu empregador se faz tão importante e porque esse tipo de trabalho demorou tanto 

tempo para ser regulamentado. 

Independente das origens de trabalho escravocrata e da discriminação sofrida pela categoria 

pela própria natureza do trabalho de ser considerado uma subcategoria profissional, sabemos que 

o fato de o trabalho doméstico ser um trabalho considerado por alguns doutrinadores como, Marx 

e Smith, improdutivo, foi um item determinante na demora da regulamentação profissional. 
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Esse era um argumento sempre presente nas discussões acerca da regulamentação ou não 

do trabalho doméstico no Brasil. Para muitos o fato do empregador doméstico ser uma pessoa 

física e que explora atividade não lucrativa, inviabiliza o repasse do custo do aumento do ônus 

advindo da regulamentação. O que supostamente faria desse fato um obstáculo de tal 

normatização. 

Para muitos empregadores, ter um trabalhador doméstico é um luxo, um conforto, um 

serviço considerado “dispensável”10. Por isso, esse tipo de trabalho é muito vulnerável a contextos 

de crises econômicas como o que vivemos atualmente. 

É possível perceber que diante da regulamentação, muitos empregadores ficaram 

desconfortáveis diante das novas regras e optaram por medidas alternativas, como por exemplo: 

eles mesmos executarem o serviço, a substituição de uma doméstica por duas diaristas (que não 

estão amparadas pela LC n0 150/15), a utilização de equipamentos/maquinários para substituição 

do trabalho realizado quando possível. 

Isso se dá não só pelo possível desconforto gerado pela regulamentação, como também, 

pelo atual contexto de crise que estamos vivendo em que o nível de desemprego é muito alto (como 

consequência disso, as pessoas estão cortando os gastos que podem) e devido as inseguranças 

geradas na utilização do sistema. 

Já que, uma vez regulamentado o trabalho, em tese, surgiria um novo problema, que seria: 

de que forma o empregador doméstico, que é uma pessoa física, podendo ter ou não instrução, iria 

realizar cálculos (que por muitas vezes são complexos) acerca da remuneração de seu empregado? 

Além disso, como esse mesmo empregador iria pagar os impostos inerentes à relação de trabalho? 

Como saberia se de fato tudo está sendo pago e descontado corretamente? 

E foi a partir destes questionamentos que a LC n0 150/15, instituiu a realização do eSocial.  

Desse modo, podemos elencar os benefícios da ferramenta ao empregador doméstico: 

 

1. Como supracitado, acreditamos que o principal benefício da ferramenta para o 

empregador doméstico seja a segurança jurídica que o sistema trouxe para a relação de trabalho. 

Uma vez que, a ferramenta calcula todas as verbas devidas automaticamente baseando-se nas 

                                                           
10 Considera-se serviço dispensável aquele que pode ser exercido pelos seus próprios consumidores com pouco 
treinamento especializado. 
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informações lançadas pelo próprio empregador, evitando-se assim, possíveis erros de cálculos e 

futuras reclamações trabalhistas. 

 

2. Além disso, podemos considerar também como um ponto relevante para o 

empregador a simplicidade que o sistema oferece para registro de empregados e de eventos (férias, 

rescisão, afastamentos, cálculos de folha), que o torna acessível para grande parte dos 

empregadores que possuem o mínimo de conhecimento na área da informática. Outro ponto 

fundamental para simplicidade, é a guia DAE. 

 

3. Podemos considerar também como um ponto fundamental do sistema, o suporte 

que ele oferece, ou seja, uma vez lançadas as informações, ele automaticamente reconhece a 

legislação trabalhista aplicada ao caso concreto e realiza cálculos baseados nelas, trazendo 

confiabilidade ao empregador. 

 

4. Outras facilidades que poderíamos elencar seriam a facilidade para: emitir segundas 

vias, evitar erros involuntários e arquivar documentação. 

 
 

Como desvantagem, devemos mencionar: 

 

Que ainda que com as facilidades supramencionadas, o sistema enfrenta certas dificuldades 

de alguns empregadores que por muitas vezes são idosos ou pessoas que não se adaptam bem a 

sistemas informatizados ou até mesmo por pessoas que sentem inseguras em relação à legislação 

ou ao sistema.  

 O que faz com que, por muitas vezes, o empregador se veja obrigado a recorrer a escritórios 

de contabilidade ou profissionais especializados para cumprirem com a legislação, o que gera um 

aumento do ônus na relação de trabalho dessas pessoas.  

 

2.1.4.2. Empregado Doméstico: 
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Segundo dados divulgados pelo Governo Federal (P. D. BRASIL 2016), em 2016, a 

respeito do emprego doméstico no Brasil, constatou-se que é uma categoria de trabalho 

essencialmente feminino e abriga uma das maiores categorias de trabalhadores do Brasil. Estima-

se que 5,9 milhões de pessoas estejam ocupadas nos serviços domésticos. Deste total, o contingente 

de mulheres corresponde a 92%. 

Além disso, a pesquisa do DIEESE constatou que os trabalhadores da categoria são 

predominantemente negros, o que é decorrente da histórica associação dessa atividade a escravidão 

e que o emprego doméstico ainda permanece como uma das principais possibilidades de inserção 

das mulheres pobres, negras, de baixa escolaridade e sem qualificação profissional, no mercado 

de trabalho. 

Outro ponto relevante é o fato de que essas relações de trabalho são marcadas muitas vezes, 

por relações interpessoais e familiares, descaracterizando o caráter profissional da ocupação. 

Muitos empregadores dizem que os domésticos são “membros da família” e com isso acham que 

não precisam pagar nada além do salário combinado. 

Algumas características do trabalho doméstico como o fato de ser historicamente marcado 

pela informalidade, pela descaracterização do caráter profissional da ocupação e pela baixa 

escolaridade da categoria, demonstram porque mesmo após a regulamentação muitos domésticos 

permanecem desconhecendo completamente os seus direitos, algumas sequer sabem o que é o 

FGTS. Demonstrando assim, a vulnerabilidade a que ficam expostos. 

Considerando a simplicidade do perfil do empregado doméstico no Brasil, consideramos 

que para ele os principais benefícios foram: 

 

1. Inicialmente, entende-se que a regulamentação espelhada no sistema do eSocial 

para o trabalhador doméstico foi um instrumento garantidor dos direitos legais e da inclusão social 

dos mesmos, uma vez que, como viu-se anteriormente, entendemos ser a ferramenta um meio 

viabilizador da regulamentação. 

 

2. A pontualidade nos pagamentos, já que uma vez uma vez informatizados, eventuais 

atrasos geram multas. 
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3. Transparência em decorrência da emissão dos valores pagos, o que faz com que o 

empregado saiba detalhadamente pelo que está recebendo. Além da possibilidade de 

acompanhamento dos depósitos do FGTS do empregador de forma descomplicada através da 

internet ou até mesmo pelo celular. 

 

4. Confiabilidade dos valores pagos porque o sistema realiza todos os cálculos sem a 

possibilidade de o empregador alterar os valores. Exceto nos casos em que o empregador lança 

informações de forma indevida. 

 

5. Como o sistema agrupa em um só guia todos os direitos trabalhistas do empregado, 

houve um aumento da contribuição dos trabalhadores domésticos à previdência, facilitando assim, 

o acesso desses trabalhadores a direitos básicos como aposentadoria, licença-maternidade, auxílio-

doença, seguro desemprego, entre outros.   

 Ressaltamos, porém, que ainda assim o sistema sofre de certa vulnerabilidade. Pois, 

ele parte do princípio que todas as informações prestadas pelo empregador são verdadeiras, o que 

nem sempre é. Neste ponto, é exigido um controle do Estado para averiguar se de fato as 

informações prestadas são autenticas. 

 

2.1.4.3. Governo Federal 
 

Conforme supramencionado, segundo dados do Governo Federal (P. D. BRASIL 2016) 

o trabalho doméstico é uma das categorias profissionais mais volumosas no país, com 

aproximadamente, 5.9 milhões de trabalhadores (formais e informais). Essa informação serve para 

observarmos a dificuldade que o Governo Federal teria para cumprir com a sua função social de 

fiscalizar o cumprimento das novas obrigações oriundas da regulamentação do trabalho doméstico. 

 Sendo assim, inferimos que, para o Governo Federal os benefícios do sistema são muito 

vastos. Elencaremos abaixo os considerados mais relevantes: 

  

1. A ferramenta se tornou um item essencial na fiscalização de cumprimento de 

obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 
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2. Proporcionou aumento de receita pelo correto recolhimento dos valores devidos ao 

órgão. 

3. Facilitou o trabalho e otimizou o tempo de auditores do trabalho, uma vez que 

qualquer inconsistência já é imediatamente acusada pelo sistema. Fazendo assim com que 

esses profissionais consigam executar seu trabalho de forma mais eficaz. 

4. Minimizou a sonegação fiscal e as fraudes. 

5. Minimizou a possibilidade de erros de cálculo. 

6. Redução de demandas judiciais pelo correto pagamento dos valores envolvidos na 

relação de trabalho. 

 

É importante frisar que o sistema com as informações que recebe, logo, apesar de todas as 

suas vantagens ele depende diretamente da total compreensão do empregador sobre as suas novas 

obrigações trabalhistas bem como, da sua boa-fé. 

Um empregador mal-intencionado ou mal orientado, pode lançar ou deixar de lançar 

informações no sistema e com isso os valores calculados pelo sistema não estarão corretos e 

podendo, consequentemente, no futuro, gerar problemas fiscais e trabalhistas para os sujeitos 

envolvidos na relação.  

D. Neuza, presidente do sindicato dos empregados domésticos do Rio de Janeiro, na mesma 

linha de raciocínio diz que basta que o empregador lance as informações corretas que ele estará 

evitando problemas para si próprio e para o empregado.  

“Se você passar a informação correta ele está atendendo tudo. Tudo é questão de 
como você que é o mantedor, você tem que estar informando o que você quer que 
ele te dê resposta. Se você informar errado, ele vai te dar a resposta errada. Aí 
você vai ter problema depois.” 

 

Diante do exposto, abordaremos no próximo capítulo de que forma essa nova 

regulamentação de fato impactou a categoria. 
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3. REFLEXOS DA REFORMA DO EMPREGO DOMÉSTICO  

 

Como visto anteriormente, a categoria dos empregados domésticos sofreu durante décadas uma 

forte discriminação social e jurídica. Com isso, precisou lutar durante décadas para conseguir se 

equiparar legalmente aos demais trabalhadores. No entanto, a previsão dos direitos na lei não 

garante, por si só, o cumprimento dessas garantias face os trabalhadores domésticos. 

Diante disso, neste capítulo, será realizado um estudo acerca do impacto prático da reforma do 

emprego doméstico para a categoria, através da análise de dados de sites oficiais, pesquisas 

acadêmicas relacionadas a temática e entrevistas realizadas com as Presidentes dos sindicatos dos 

trabalhadores domésticos dos municípios do Rio de Janeiro e Niterói, São Gonçalo e Regiões dos 

Lagos. 

A partir da coleta de dados presente nessas fontes de pesquisa, busca-se analisar a repercussão 

da nova regulamentação do emprego doméstico na categoria, se ela trouxe os resultados esperados 

tanto do ponto de vista legal quanto social e se, de fato, promoveu a isonomia entre esta categoria 

e as demais. 

3.1 Resultados obtidos a partir de dados oficiais 
 

Segundo pesquisa do IBGE divulgada no terceiro trimestre de 2017, a média nacional de 

empregados domésticos com carteira de trabalho assinada é de cerca de 30%. Esse dado evidencia 

que apesar da regulamentação da atividade em 2015, a maior parte dos empregados permanecem 

no mercado informal de trabalho.  

O DIEESE, através do sistema PED, divulgou uma pesquisa relacionada ao trabalho doméstico 

remunerado em cinco metrópoles brasileiras, quais sejam: Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São 

Paulo e Recife. Essa pesquisa é realizada anualmente e divulgada todo dia 27 de abril, dia do 

empregado doméstico. Nesse trabalho será utilizado os dados divulgados a partir do ano de 2015 

e relativos ao ano de 2014, já que os dados divulgados em cada ano se referem ao ano anterior.  

A pesquisa relativa ao ano de 2014, primeiro ano de pesquisa posterior a Emenda 

Constitucional n0 72, o órgão apresentou mudanças crescentes na inserção dos trabalhadores 

domésticos nos mercados de trabalho regionais, no entanto, alerta que não foi possível esclarecer 
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quantas foram decorrentes da aprovação da Emenda Constitucional e o quantas foram 

determinadas pelos movimentos da conjuntura econômica do país.  

O que se constatou na referida pesquisa foi a o aumento do número de trabalhadores 

domésticos com carteira assina e a manutenção do número de diaristas. Não se observou mudanças 

significativas no tocante a jornada de trabalho. Houve relativa melhora na remuneração dos 

trabalhadores, além de um pequeno crescimento na contribuição previdenciária das trabalhadoras. 

Já em 2015, a pesquisa considerou que após dois anos da EC n0 72, já havia dados suficientes 

para entender o formato que esta ocupação tomou nos mercados de trabalho regionais. A pesquisa 

foi realizada nas metrópoles de Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo e Salvador. 

A pesquisa concluiu que uma das principais formas de inserção dos trabalhadores na referida 

categoria é por carteira de trabalho assinada, seguida pelas diaristas e por fim os trabalhadores sem 

carteira de trabalho assinada. Observou-se também a nítida redução do nível de assalariamento 

sem carteira assinada. 

Além disso, constatou-se que através da EC n0 72 acompanhada do reforço da LC n0 150/15, 

que equipararam a jornada de trabalho do empregado doméstico a dos demais trabalhadores, houve 

uma repercussão favorável na redução da jornada média semanal da categoria. Mas destacou que 

em Fortaleza a jornada ainda era maior do que a máxima prevista na legislação. 

Outro dado importante, que contrariou tendência dos demais seguimentos econômicos, foi o 

aumento do rendimento mensal dos empregados domésticos. A pesquisa atribuiu como causa 

regulamentação do contrato de trabalho doméstico e, sobretudo, pelo aumento real do salário 

mínimo. No tocante a remuneração é importante também mencionar que a remuneração de 

domésticos com carteira assinada costuma ser maior do que os que não possuem carteira assinada. 

Já em relação a contribuição previdenciária, observou-se que aumentou intensamente entre os 

anos de 2012 e 2015. Mas ainda assim é baixo nas regiões metropolitanas do Nordeste.  

No ano de 2016 a pesquisa foi realizada nas seguintes metrópoles: Distrito Federal, Fortaleza, 

Porto alegre, Salvador e São Paulo e constatou que devido aos avanços institucionais muito 

aguardados pela categoria e pelas organizações sindicais, no período em questão houve 
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considerável aumento de formalizações e elevações consecutivas das remunerações pagas a 

categoria. 

Com relação a contratação sem carteira de trabalho a pesquisa enfatiza que nos últimos anos 

esse número vem reduzindo continuamente.  Já o número de diaristas vem crescendo 

gradativamente, a pesquisa aponta como possível razão as dificuldades encontradas na economia, 

que em razão disso, houve aumento nos índices de desemprego e consequentemente a redução da 

renda das famílias. 

Já as jornadas de trabalho permanecem longas, apesar de a pesquisa deixar claro que elas vêm 

apresentando redução gradativa ao longo dos anos. De modo que neste período, diminuiu a 

proporção de trabalhadoras domésticas mensalistas formalmente contratadas que trabalham além das 

44 horas semanais, embora essa realidade continue a pontuar o cotidiano de parcela expressiva 

dessas trabalhadoras. (SPED 2017 p. 5). 

Apesar do crescimento da remuneração da categoria apresentado nos anos anteriores, em 

2016, em decorrência dos impactos na economia, o rendimento mensal médio da categoria reduziu 

nas metrópoles do Sul e Sudeste enquanto aumentou no Distrito Federal e nas metrópoles do 

Nordeste. A pesquisa constatou também que o salário das diaristas foi maior se comparado ao dos 

empregados com carteira assinada. No entanto enfatiza que isso reflete apenas o nível mais intenso 

de trabalho. 

Um dado importante que é preciso ressaltar é que apesar do aumento dos rendimentos 

apontados nas pesquisas, a categoria continua recebendo “remunerações por hora substantivamente 

inferiores aos homens ocupados e às mulheres inseridas em outros segmentos produtivos. ”  (SPED 

2017 p. 7). 

Assim como nos anos anteriores, a contribuição previdenciária permanece crescendo. As 

razões apontadas para tal pelo estudo é a concorrência entre a tendência de maior formalização no 

mercado de trabalho nacional e a mudança da legislação que regula o emprego doméstico. 

Na pesquisa relativa ao ano de 2017, divulgada em abril de 2018, as metrópoles analisadas 

foram Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Essa pesquisa reforçou os resultados 

obtidos nos anos anteriores, no entanto, reforça que a crise econômica vivida pelo país alterou o 

rumo da atividade. 
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O Trabalho Doméstico Remunerado passou por importantes mudanças no último 
ciclo de crescimento econômico nacional: houve redução da sua participação no 
contingente de mulheres ocupadas com as novas oportunidades que surgiram em 
segmentos mais estruturados da economia; aumentou a formalização da atividade; 
e, ocorreram elevações consecutivas das remunerações pagas no segmento. Essa 
trajetória foi acentuadamente impactada por avanços institucionais há muito 
aguardado pela categoria e organizações sindicais. [...]. No entanto, a recente crise 
econômica alterou o rumo dessa atividade. (SPED, 2018, p1). 

 

A pesquisa considera ainda, que em razão disso, é possível que algumas famílias passem a 

optar por algumas estratégias de contratação, que poderíamos citar como exemplo, a contratação 

de diaristas ao invés de domésticos ou a contratação de trabalhadores através de empresas 

terceirizadas11, para que assim, não exista vínculo entre empregado e empregador doméstico.  

O aumento do desemprego e a redução das rendas das famílias, diante das 
dificuldades enfrentadas na economia, especialmente entre 2015 e 2017, podem ter 
levado a ajustes nas estratégias de contratação dos serviços domésticos. Para as 
mulheres, as restrições à inserção remunerada em outros setores levam ao retorno 
ou permanência das mesmas nos serviços domésticos ou à situação de desemprego. 
(SPED, 2018, p4). 

 

 

Em relação a jornada de trabalho a pesquisa ratifica a tendência de redução da jornada 

extensiva de trabalho para os trabalhadores assalariados que possuem CTPS assinada e aponta que 

isso é decorrente do efeito das melhorias das condições de trabalho impostas pela nova legislação 

do doméstico. 

Já em relação a remuneração média mensal, houve pequena redução em algumas 

metrópoles (Distrito Federal e Salvador), o que pode ser explicado pelo contexto de crise 

econômica vivida pelo país no período analisado. Já em relação ao INSS, há um contínuo 

crescimento que se apresenta ano após ano desde 2013, quando ocorreram mudanças na legislação 

que regula esse tipo de trabalho.  

Diante do exposto, pode-se observar que com base nos dados oficiais apresentados pelo 

DIEESE, a regulamentação do emprego doméstico foi de suma importância para aumento 

formalização da categoria, bem como aumento da remuneração média, da contribuição do INSS e 

                                                           
11 Neste caso, esse tipo de contratação não seria amparado pela legislação que se refere ao emprego doméstico e sim 
pela CLT. 
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da redução da jornada extensa de trabalho de parte das trabalhadoras que possuem carteira 

assinada. 

3.2 Resultados obtidos a partir de entrevistas 
 

No Estado do Rio de Janeiro, os resultados animadores podem ser observados através das 

falas das presidentes dos sindicatos dos trabalhadores domésticos do município do Rio de Janeiro 

e Niterói, São Gonçalo e Regiões dos Lagos que são expostos a seguir. 

D. Carli, presidente do sindicato dos trabalhadores domésticos do município do Rio de 

Janeiro, ao ser questionada sobre a possibilidade de a reforma ter alcançado seu objetivo de 

promover maior isonomia entre a categoria e as demais, se mostra muito animada com a conquista 

de direitos da categoria e afirma com muita convicção que essa lei representou um importante 

avanço.  

Em outro trecho de sua entrevista, ela demonstra novamente que está muito satisfeita com 

a conquista de direitos e vê na lei a esperança para que aumente o número de domésticos que 

contribuem para a previdência. Ela confirma a tendência apontada pelas pesquisas do DIEESE de 

aumento do percentual de domésticos contribuintes e justifica isso no medo do empregador de 

sofrer eventuais punições legais. 

“Essa lei 150, para nós, ela foi excelente! O número de trabalhadoras domésticas, 
que estão com o INSS atrasado porque a pessoa não recolhe é muito grande. Então 
agora se você não pagar, vai se ver com a receita. Você não tem noção do número 
de trabalhadoras domésticas que está com a previdência atrasada.”  

  

 Outro dispositivo da lei, destacado por D. Carli, foi a garantia do seguro desemprego e o 

depósito da multa de 40% do FGTS. Ao seu ver, a conquista desses direitos foi essencial para que 

o doméstico possa se sustentar até conseguir um novo emprego. Ela conclui dizendo que “a lei só 

veio para ajudar. ” 

“Então essa lei veio também para ajudar. Porque se a doméstica é dispensada pelo 
menos ela tem os 3 meses de seguro desemprego e os 40% lá na caixa, já dá para 
ela ir se equilibrando até arrumar uma outra coisa.  Outro dia eu até falei isso em 
uma entrevista para a Record. Eu falei que o fundo de garantia para a Doméstica 
veio para ajudar porque antes ela sairia só com o décimo terceiro, férias e aviso. 
Como é que essa chefe de família vai sobreviver? Não teria como. As vezes ainda 
por uma infelicidade o marido também está desempregado, o filho desempregado. 
Mas eu acho que a lei só veio para ajudar. ” 
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 Do ponto de vista legal, a única reclamação feita por D. Carli, diz respeito ao seguro 

desemprego oferecido aos empregados domésticos, em razão de o número de parcelas oferecidas 

aos trabalhadores dessa categoria serem menores que o oferecido aos trabalhadores celetistas. 

Os resultados animadores citados por D. Carli, no tocante ao alcance da isonomia frente 

aos demais trabalhadores, foram citados também por D. Neuza, presidente do sindicato dos 

trabalhadores domésticos do município de Niterói, São Gonçalo e Regiões dos Lagos. Que diz que 

ao seu ver a categoria está bem equilibrada se comparada as demais. Sua única ressalva relativa a 

direitos gira em torno do PIS12, conforme trecho abaixo:  

“Eu acho até que está. Só a questão do PIS. Porque o PIS é vinculado a questão 
de empresa. Pessoa jurídica. Como o doméstico é pessoa física a gente sabe que 
teve esse impedimento de ter o PIS. Mas em questão de direito eu tenho meu 
direito da minha carga horária, o negócio é cumprir certinho, eu posso assinar 
minha folha de ponto, eu tenho direito a um benefício, tenho direito ao meu FGTS 
se for mandada embora, eu tenho direto as minhas férias, divide-se as férias como 
qualquer outro trabalhador também, folga, folga remunerada, feriado. Então eu 
acho que está bem direcionado. Mas agora está equilibrado. ” 

 

 D. Carli cita ainda que a legislação não foi benéfica apenas para o empregado, como 

também para o empregador, de modo que ele não seja penalizado no momento de uma eventual 

dispensa do trabalhador. 

“Foi por isso que passou a lei da doméstica, não foi só para facilitar a vida da 
gente de ganhar os 40%. Foi também uma forma de o empregador não ser 
penalizado no ato da dispensa. É uma pessoa física e ele vai fazer os depósitos, já 
está depositando uma quantia e já está fazendo tipo uma poupança. Entendeu? ” 

 

  No mesmo sentido, D. Neuza diz que, apesar de haver uma resistência por parte dos patrões 

de regularizar a situação do seu empregado doméstico, é importante fazê-lo não só para proteção 

dos direitos do empregado como também do empregador. Ou seja, ela reforça que cumprir com a 

lei também é importante para quem contrata. Pois ela confere segurança jurídica para ambas as 

partes. 

                                                           
12 O PIS é o programa de integração social e é restrito aos trabalhadores da iniciativa privada, contratados por pessoa 
jurídica. Sendo assim, os domésticos não possuem direito a receber o abono salarial oferecido pela Caixa Econômica 
Federal aos trabalhadores que fazem jus ao PIS. 
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“Isso! Mas o que a gente vê é uma resistência. As vezes a pessoa até tem certa 
condição, mas não assina carteira. A gente encontra isso ainda hoje. Muitas 
pessoas estão tendo resistência de se adaptar a lei. Quando essas pessoas vêm até 
aqui nós informamos que elas estão garantindo também os próprios direitos. 
Porque vocês estão pagando e lá na gente não vai ter problema. Então a gente 
ainda encontra pessoas assim aqui que a gente tentar estar passando que é 
importante não só para a parte do empregado, mas para o empregador também. 
“Ah! Mas é uma despesa a mais. ” Mas se você pensar bem não é tanta despesa 
assim não. Se você tem necessidade de ter um funcionário, você vai depois 
colocar na ponta do lápis e vai que dá para contornar. É mais barato do que ter 
um problema lá na frente. ” 

 

 Dessa forma, pode-se perceber que do ponto de vista social a situação não aparenta ser tão 

animadora. As entrevistadas ressaltam que apesar do avanço, ainda hoje é possível encontrar 

grande resistência por parte dos patrões que por muitas vezes se recusam a assinar a carteira do 

doméstico. Fato esse evidenciado na pesquisa do IBGE relativa ao último trimestre de 2017, que 

aponta que a média nacional de trabalhadores com a carteira de trabalho assinada é de cerca de 

30%. Ou quando assinam, se sentem no direito de não cumprir com todos direitos garantidos a 

categoria. 

 D. Carli demonstra profunda indignação no fato de até hoje haver pessoas que se recusam 

a assinar a carteira ou quando assinam tentam convencer o empregado de que ele não tem direito 

a certas garantias.  

“entrou a lei 150. Que aí veio para dar o fundo de garantia, os 40% que estavam 
faltando para as domésticas. Mas você acredita que até hoje ainda tem gente que 
não assina a carteira? Eles não assinam a carteira, não recolhem o FGTS, e ainda 
dizem para as companheiras que elas não têm férias, que não tem direito a décimo 
terceiro salário...” 

 

 Ela demonstra preocupação no fato de os trabalhadores terem baixa escolaridade. O que, 

ao seu ver, faz com eles fiquem vulneráveis as informações oferecidas pelos patrões, que em tese, 

são pessoas mais instruídas. Percebe-se no seu discurso que há na relação empregado x 

empregador, ainda hoje, hierarquia entre pessoas de condições financeiras e sociais diferentes. 

“A infelicidade nossa, da categoria, é que as domésticas não possuem 
escolaridade. Então há pessoas que, embora eu não tenha escolaridade, eu tenho 
vivência. Tanto é que na época de 1960 as patroas diziam para as meninas, que 
eram minhas colegas de trabalho, que era empregada das parentas dela, “não fique 
perto da Carli porque Carli é comunista. ” Porque eu nunca fui de ouvir sem 
procurar saber, sem perguntar para outra pessoa... infelizmente até hoje, em 2018, 
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as pessoas ainda conseguem acreditar que elas não têm isso, que não tem aquilo... 
Gente! Pelo amor de Deus! Elas acreditam no patrão, porque o patrão tem mais 
escolaridade, ele é doutor. ” 

  

D. Neuza possui discurso semelhante ao de Carli. No entanto, ela tem observado que após 

a reforma, os empregados estão mais atentos aos seus direitos, questionando e buscando se 

informar mais. O que ela percebe é que muitas vezes em decorrência de uma relação de 

familiaridade o empregado mesmo sabendo que tem direito a algumas coisas fica no emprego. 

Porém, quando o empregador “toma uma atitude de patrão” o doméstico busca seus direitos. 

“Também tem isso! Ainda tem, mas vamos dizer assim: hoje eu encontro com 
uma funcionária que trabalha há dez anos e agora vem questionar. Quer dizer 
durante aquele período que ela estava lá ela não tinha aquela coisa de estar 
questionando se estava certo, se estava errado, aí quando ela está saindo da casa 
ou acontece alguma coisa que ela vê que o patrão tomou uma atitude de patrão e 
não de amigo, de pessoa de família, é onde ela vem buscar até com certa revolta. 
Isso a gente encontra aqui. Porque até hoje a gente vê que tem pessoas que ainda 
lidam com famílias e com esse sentimento aí. ” 

 

 Bocafoli defende que uma possível interpretação acerca do porquê de os empregados 

estarem mais conscientes de seus direitos pode ser a ampla divulgação dos recentes direitos 

garantidos a categoria. O que pode estar fazendo com que eles se tornem mais atentos para com a 

sua situação de trabalho. Para tal justificativa ela cita Ivana, uma doméstica que fez parte de suas 

entrevistas: " Eu fico só de ouvido na televisão eu digo assim: “vou ouvir né” pra ver o que você 

tem direito na vida". (SILVA e SILVA 2018, 125). 

 Talvez seja esse um dos motivos de os empregadores estarem com “medo” da lei. Pois 

junto com a regulamentação, a categoria vem sendo cada vez mais informada e conscientizada. 

Seja através das rádios, televisão, através das políticas dos sindicatos, entre outras ferramentas que 

vêm sendo usadas para promover maior conscientização social. E quanto mais conscientes forem 

os empregados, maiores os riscos de acionarem juridicamente o patrão caso algum direito não seja 

respeitado. 

 D. Carli reforça essa questão ao dizer que atualmente as informações estão facilmente 

disponíveis na internet. Ela apresenta também uma revista de passatempo elaborada pela editora 

Ediouro/Coquetel produzida para a OIT, em que através de jogos e brincadeiras os domésticos vão 
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adquirindo maiores informações sobre seus novos direitos. Sobre o processo de conscientização, 

ela diz:  

“Falta conhecimento. Mas se você ver uma novela, um seriado, se você ler alguma 
coisa, você vai aprendendo aos poucos, você vai observando como as coisas 
funcionam. Porque nos debates de rádio, na televisão tem essas informações... no 
google... hoje mesmo tinha uma menina com um celular lindo aqui e não sabia... 
eu falei para ela que ela estava com um celular mais possante do que o meu e 
você não sabe nada. “Joga no Google! ” 

 

 D. Neuza complementa mencionando que o sindicato tem um papel importante para 

conscientização da categoria. E que é muito importante estabelecer um diálogo entre o sindicato e 

os domésticos, para que assim se possa estabelecer o que ainda não está bom e lutar por novos 

direitos.  

“Agora no mais acho que é trabalho que temos que também de conscientizar e 
levar a informação para a categoria. Para a categoria estar sentando e discutindo 
o que é melhor. Porque é você que trabalha lá que sabe o que você está precisando. 
Não adianta eu que estou agora sentada aqui que vou falar o que você está 
precisando mesmo dentro da residência. ” 

 

Tanto D. Neuza como D. Carli entendem que o aumento do número de CTPS assinada, de 

contribuição do INSS e melhorias nas condições de trabalho se deram por medo dos empregadores 

de sofrerem as sanções previstas na lei. 

 Todavia, elas reconhecem que ainda hoje é altíssimo o número de domésticas em condição 

irregular. Para D. Carli o que pode ter motivado isso é o receio que o empregador tem de pagar 

impostos. De assumir o vínculo com o empregado. Ela cita, inclusive, que muitos empregadores 

optam por ter mais de uma diarista em casa para fugir do vínculo e das responsabilidades oriundas 

da relação de emprego. 

“O que que acontece muitas das vezes? É.... você trabalhou comigo 20 anos, aí 
eu encerro seu contrato de trabalho. Não quero ter essa responsabilidade mais, 
porque é complicado, isso e aquilo... se bem que a gente vive no computador o 
dia inteiro, mas não quer pagar na verdade. A palavra é essa, eu não quero pagar 
impostos. Aí o que que acontece? Como eu quero trabalhar, eu continuo 
trabalhando na sua casa dois dias por semana como diarista. E a doméstica fica 
desamparada pela lei. A maioria hoje está assim. As pessoas estão contratando 
mais de uma diarista para compensar. Duas... três... e o custo as vezes é muito 
mais alto. Porque se a pessoa colocar na ponta do lápis o valor de uma diária hoje 
que está em torno de R$ 150,00 a R$180,00. É lógico que em um dia eu não vou 
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fazer o serviço que eu faria em cinco dias da semana. Então você me contrata 
hoje, aí amanhã vai outra pessoa, depois de amanhã eu volto, aí vai a outra 
pessoa... E fica assim, a pessoa se for fazer as contas vai ver que gasta muito mais 
dinheiro, além do rodízio de gente dentro da sua casa. Entra duas, três pessoas 
diferente dentro da sua casa por semana. E o nosso advogado falou que isso é um 
risco para quem contrata, porque ainda assim há uma regularidade, uma 
habitualidade nos dias de trabalho da empregada. Mas ainda assim as pessoas 
fazem, elas preferem correr o risco do que pagar impostos. ” 

 

Ela diz ainda que a preferência por ser diarista muitas vezes vem do próprio doméstico, 

que financeiramente, consegue ganhar mais do que um mensalista, no entanto ela alerta que o que 

se ganha em dinheiro, se perde em saúde. 

“As pessoas como eu te disse, estão preferindo ter uma diarista. E com isso elas 
fogem dos impostos. E também muitas das trabalhadoras domésticas até mesmo 
por não conhecer, estão preferindo ser diaristas. Porque elas vão ganhar mais. 
Mas eu quero ver você aguentar fazer faxina cinco dias na semana. Hoje mesmo 
uma senhora me ligou dizendo que a empregada dela queria trabalhar dois dias 
na semana ganhando R$1500,00, ou quer trabalhar só quarto. Mas eu não vou 
pagar 1500 para ela trabalhar só quatro dias. Ela trabalha os cinco dias, mas ela 
não quer lagar o trabalho que ela faz durante um dia da semana. Aí eu falei que 
infelizmente se era isso que ela queria a patroa teria que proceder com a rescisão 
e encerrar o contrato para depois elas verem o que fariam. Mas é porque a própria 
companheira as vezes acha que vai ganhar mais. Só que ela esquece que vai 
trabalhar mais também. Que cada casa é uma casa, e em cada casa ela pega um 
afaxina do zero. Então a pessoa as vezes acha que vai ganhar mais, mas em 
compensação ela não sabe o que vai perder em termos de saúde. E em alguns 
casos a pessoa é forçada a fazer isso. ” 

 

 Já D. Neuza discorda que as pessoas estejam se utilizando desse artifício no tocante a 

diarista. Mas reconhece que isso acontece muito no caso de domésticos que exercem a função de 

cuidador.  

“Em relação diarista não. O que a gente percebe aqui gira em torno de cuidador. 
Que o patrão as vezes quer contratar até mais pessoas para não criar vínculo. Mas 
não a diarista em si, aquela que vai oito horas só de trabalho. Eu tenho observado 
isso com os cuidadores. Coloca uma pessoa lá de cuidador para fazer x horas aí 
eu não preciso ter vínculo com você. Entendeu? Aí paga só a diária. É uma forma 
de ter mais de um empregado para não fazer vínculo, para não ter que assinar uma 
carteira e fazer o reconhecimento. Em questão de diarista eu acho que não. Até 
mesmo porque para eles fica ruim porque você as vezes tem uma pessoa estranha 
dentro da sua casa, ter duas, daqui a pouco todo dia uma diferente. Aí você 
também começa a perder o controle. Então isso para o patrão também não foi uma 
boa ideia alguém que tentou pensar nisso aí. Não foi uma boa ideia não.” 
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Outro relato encontrado nos discursos é o de que mesmo os empregadores que assinam as 

carteiras tentam burlar a lei de alguma maneira quando veem uma oportunidade. A principal 

reclamação das presidentes dos sindicatos gira em torno do pagamento de horas extras, adicionais 

noturnos, falta do descanso de almoço, que são os direitos mais difíceis de serem comprovados. 

D Carli demonstra sua preocupação no trecho abaixo. Ela cita a falta da folha de ponto, 

que é obrigatória por lei e o fato de muitas vezes o empregado ficar sozinho em casa como fatores 

que dificultam o controle das horas extras. Facilitando ao empregador que deixe de arcar com essa 

responsabilidade. 

“Infelizmente isso aí é um problema muito sério, porque a hora extra eu teria que 
ter um livro de ponto para anotar todos dias o horário de chegada, de almoço e 
saída. Isso em uma empresa é simples, eles colocam um relógio e as pessoas 
passam o cartão. Né? Mas a doméstica não. Ela está dentro de uma casa, sozinha 
muitas das vezes.” 

 

Já Marusa Bocafoli Silva e Marinete dos Santos Silva, citam outros direitos que são 

constantemente burlados de acordo com a fala de suas entrevistadas. 

Patrões e patroas insistentemente não assinam a carteira de suas empregadas 
domésticas ignorando a legislação. Os que assinam se acham no direito de não 
cumprir à risca com toda a sua obrigação. Assim, utilizam mecanismos diversos 
para ludibriar suas empregadas como não pagar o piso salarial a que elas têm 
direito, não recolher o INSS corretamente e até mesmo dificultar que a empregada 
tire os 30 dias corridos de férias. (SILVA e SILVA 2018, 128). 

  

D. Neuza em seu discurso vai além das horas extras, ela cita ainda o adicional noturno e o 

horário de almoço que dificilmente é respeitado pelos patrões. Ela percebe nitidamente que não se 

trata de falta de conhecimento por parte dos patrões dos direitos do empregado e sim de uma forma 

utilizada por eles de baratear a mão de obra burlando a lei através da familiaridade das relações. 

Ou seja, os empregadores usam a proximidade que eventualmente possuem com o empregado para 

se aproveitar de algumas situações. 

“Eu até vejo. Mas vejo como uma questão assim, de direitos, né? Eu sei todos os 
direitos que meu funcionário tem, mas é meu amigo, vou burlar de uma certa 
forma. Entendeu? Então eu sei que ele tem que ter folha de ponto, mas, não vou 
usar folha de ponto. Você está entendendo a relação? Eu sei de todos os seus 
direitos. Ta? Eu estou lidando com você, mas eu sei que você tem direito a isso, 
isso e isso. Mas eu posso de uma certa forma com esse meio de você estar 
convivendo comigo, estar burlando isso aí. (...)mas vai em questão de hora extra, 
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em questão de se você vai dormir, até que horas você vai ficar, ou você pode ficar 
ali e não faz hora de almoço. Não respeitam o horário de almoço, eu sei que você 
tem direito a ter horário de almoço entendeu? Mas eu não quero nem saber se 
você parou para almoçar ou se não parou. Eu sei que eu estou te usando, que você 
tem que fazer isso, que você tem que levar a criança na escola, entendeu? Então 
fica difícil...” 

 

D. Carli, inclusive cita o caso de uma empregadora que foi até o sindicato se informar sobre 

os direitos da sua doméstica. No entanto, no momento de informar a doméstica sobre os direitos 

ela minimizou e omitiu os que lhe fora convenientes e garantiu que as informações estavam 

corretas porque tinha visitado o sindicato. 

Deide Fátima da Silva, entrevistou alguns empregadores de Viçosa - Minas Gerais, no 

período posterior a Lei Complementar n0 150 para saber como estava a dinâmica nas residências 

após a lei ter entrado em vigor. E concluiu que há uma dificuldade em alterar as relações entre 

empregado x empregador quando o empregado já trabalha na casa. E que essa dificuldade aumenta 

proporcionalmente ao número de anos que o empregado já trabalha na residência. Ela cita como 

exemplo, os empregadores que tem dificuldade de exigir o cumprimento da jornada de trabalho 

quando o empregado está acostumado a terminar o serviço e ir embora. Outro exemplo também 

citado por ela é a exigência da assinatura da folha de ponto. 

O que Marusa Bocafoli observou em suas entrevistas é que como há uma relação de 

familiaridade entre os empregadores e os empregados, os sujeitos envolvidos estavam tendo 

dificuldade de readequar essas relações para um contexto de relação de trabalho. A autora 

menciona ainda que nos casos de novas contratações, posteriores ao surgimento da lei, era mais 

fácil de estabelecer desde o início essa relação trabalhista. 

Como consequência disso, Deide observou, a partir de dados de seus entrevistados, que nas 

casas em que o doméstico já estava contratado, não houve grandes alterações na dinâmica das 

relações. De modo que, ela conclui alertando que “a nova lei, exige um tempo de adaptação, pois 

interferem, não apenas com fatores econômicos, mas também com valores sentimentais e relações; 

enfim, com aspectos simbólicos, que devem ser previstos em qualquer dispositivo jurídico e 

política pública. ” (D. d. SILVA 2017, 179). 

Já com relação ao ponto de vista dos empregados, essa mesma situação se confirmou. A 

autora constatou a partir do relato das empregadas que há uma relação entre o tempo de serviço do 
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empregado na casa da família e o impacto da lei na relação de trabalho. Observou-se que os 

empregados que trabalhavam mais tempo na casa das famílias percebiam menos os reflexos da 

reforma do emprego doméstico, por ser considerado, nesses casos, mais difícil a aplicação dos 

dispositivos previstos na lei, por conta das relações afetivas. 

O que se observa nas pesquisas de Deide, Marusa e Marinete, nas pesquisas oficias e na 

fala das presidentes dos sindicatos dos trabalhadores domésticos entrevistados, é que apesar da 

nova legislação, vive-se um momento de resistência por parte dos empregadores de fazerem 

cumprir a lei. 

Percebe-se que a legislação demonstrou um grande e importante avanço para essa categoria 

profissional, que ela vem assustando os patrões, que por medo de possíveis sanções judiciais vêm 

buscando reconhecer os vínculos ou até mesmo encerrando os vínculos e buscando por soluções 

alternativas, como a contratação de uma ou mais diaristas. 

Mas ainda entre os que buscam seguir a lei e reconhecer o vínculo, quando há a 

oportunidade ele burlar algum dispositivo da lei, muitos assim o fazem. O que mais tem sido alvo 

de dificuldade de cumprimento, de acordo com a fala dos entrevistados é o pagamento de 

adicionais de forma geral, como as horas extras, noturnas ou horário de almoço. 

Diante do exposto, o que se observa é que apesar de do ponto de vista legal a reforma ter 

sido satisfatória, do ponto de vista social ela ainda vem encontrando diversas barreiras e 

dificuldades. Um possível fator que corrobora com isso é a dificuldade de fiscalização das relações 

de trabalho.  

D. Neuza, afirma que apesar de a lei garantir a possibilidade de fiscalização da relação de 

trabalho, na prática não é tão simples. Sobre essa questão ela explicita que: 

 

“Por exemplo, em caso de denúncia, para o ministério chegar, o delegado, 
secretário, seja lá o que for entrar lá dentro da residência daquela pessoa para 
poder verificar aquela denuncia, você vê que é complicado. Então o próprio 
empregado as vezes não tem coragem de denunciar. E o ministério para fazer a 
fiscalização tem que ter autorização até para chegar lá e entrar na sua casa. Então 
os meios ainda não estão muito fáceis para você fazer uma denúncia de certas 
coisas e você ser atendido. Até mesmo essa questão de assédio moral, sexual e 
tudo, até hoje é muito difícil para você levantar a bandeira e ir lá questionar e ir 
para a justiça. Então ainda está difícil. Embora até a lei lá fala, né? Poderá fazer 
a fiscalização, mais aí coloca que tem que ter a autorização, tem que ser com hora 
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marcada, se você for marcar hora para você ir lá na minha casa, você vai encontrar 
tudo bonitinho, não vai? Então são coisas aí que a gente trabalhar mais em cima 
disso para ver qual seria a melhor forma. É um processo...” 

  

 D. Carli, reforça a fala de D. Neuza, apontando que o fato de o doméstico executar suas 

atividades no interior das residências de terceiros e, por muitas vezes sozinhos, dificulta possíveis 

fiscalizações.   

“A doméstica as vezes está sujeita a muita coisa porque ela fica dentro de uma 
residência. Não é como uma firma, uma fábrica, que trabalha um monte de gente 
junto, então quer dizer tudo para a trabalhadora doméstica é mais difícil. Provar 
a jornada de trabalho, hora extra, adicional noturno, tudo isso é complicado. ” 

 

 Em relação a recente reforma trabalhista ocorrida no mundo do trabalho, ainda há dúvidas 

de até que ponto ela possa afetar ou não os empregados domésticos. D. Carli e D. Neuza ao serem 

questionadas sobre o assunto não demonstram grandes preocupações com esta reforma uma vez 

que não se sentem afetas já que os domésticos não estão inseridos na CLT. 

 A única preocupação citada por D. Carli, é o receio de os trabalhadores domésticos serem 

inseridos na CLT e com isso serem afetados pela reforma trabalhista.  

“A reforma trabalhista nós ainda não entramos nela. [...] porque como nós não 
somos celetistas, nós ainda não entramos. Mas sempre tem algumas coisinhas que 
acabam respingando na gente. Mas tem uma convenção, a 189 que se for 
aprovada nós vamos ter direitos iguais aos dos demais trabalhadores... nós 
queríamos essa convenção, fizemos até abaixo assinado, fizemos tudo por essa 
convenção. Mas depois que veio o governo querendo fazer essas reformas 
trabalhistas a gente mudou. Eu me lembro que quando eu comecei em 1982, a 
gente ia para a fundação da CUT, por exemplo, nós somos filiadas à CUT. E o 
pessoal da CUT queria sair da CLT e eu não entendia. A gente queria entrar na 
CLT e eles queriam sair da CLT. Então eu me lembro que eu vim de São Paulo, 
foi lá em São Bernardo, eu vim de lá doente... porque quando eu começo a ficar 
muito... eu acabo perdendo a imunidade. Eu fiquei doente com essa história de 
como eles queriam sair e a gente querendo entrar... aí eu perturbava a Odete 
Conceição, que como a gente queria entrar num negócio que estava todo mundo 
querendo sair, mais de 5.000 trabalhadores de todas as categorias e nós éramos 
umas 10 domésticas. Eles não achavam a CLT boa. Agora muitos dos sindicatos 
que tinham imposto sindical, que nós nunca tivemos, vão ter que aprender a viver 
como nós vivemos. Sem imposto sindical. Nunca tivemos. Muitos sindicatos 
falaram que agora eram iguais a nós. Eu falei: “Sejam bem-vindos! ”. Vamos 
fazer umas feijoadas, uns bingos para a gente angariar dinheiro porque olha 
acabou meu filho! ” 
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 D. Neuza ao mencionar as suas preocupações com a reforma trabalhista, também diz que 

não se sente muito afetada. Mas demonstrou certo desanimo com o fim do imposto sindical 

obrigatório e certa preocupação com as possíveis negociações entre patrão e empregado. 

“Na reforma o que senti e estou sentindo até agora é a contribuição que eu não 
sei o que aconteceu ainda, até agora. Nem foi, nem veio. Porque a gente já não 
tinha mesmo essa questão de contribuição sindical. A gente já não tinha isso. A 
gente corria atrás para pegar um. Pra fazer esse reconhecimento aí. Então quer 
dizer, mexeu com isso aí. Então quer dizer, o que a gente já não tinha e a gente 
queria não...” 

  

 Ela demonstra que apesar de o sindicato nunca ter tido contribuição sindical, eles tinham 

esperança de conseguirem receber em algum momento e com o fim do imposto sindical eles 

perderam essa expectativa. A principal preocupação em torno da temática para D. Neuza, é a 

redução da força do sindicato para brigar pela categoria. 

Aí eu te falo, tira os nossos poderes para a gente poder fazer alguma coisa. Nos 
enfraquece. Aí como que você vai fazer? A categoria é enorme e você vê assim 
que ainda tem muita gente assim fora de registro. Ne? Aí como que você vai 
alcançar essas pessoas? Então ainda é muito difícil... Mas a lei está lá agora, 
dando uma bandeira, um resultado, e as pessoas já sabem que podem nos 
procurar. Já está bem importante até! 

 

Já em relação aos efeitos para o emprego doméstico, ela se preocupa com possíveis 

negociações entre empregador e empregado. Diz, inclusive que os empregadores vêm buscando 

usar desse artifício para se beneficiar. Mas ela alerta, que há um grande risco dessa ferramenta ser 

usada de maneira equivocada, trazendo no futuro possíveis problemas para as partes. 

“Mas para a categoria em si a única coisa que incomoda um pouquinho é essa 
negociação com o patrão. Que alguns estão querendo até utilizar, mas é aquela 
coisa assim, você quer usar uma coisa que você não tem conhecimento começa a 
usar errado, né? Então é isso que a gente está encontrando um pouquinho dentro 
do doméstico. Então a gente está sempre atenta a isso porque vão usar errado, vai 
acabar fazendo erros, porque estão querendo usar de uma forma achando que vão 
se beneficiar (o patrão). Mas não é por aí...” 

 

Para D. Neuza, a reforma do emprego doméstico foi de suma importância para a categoria. 

E no seu entender o que falta nesse momento é um amplo trabalho de conscientização de toda a 

população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho em questão buscou esclarecer algumas questões importantes acerca do emprego 

doméstico no Brasil com o fim de compreender de que forma a reforma do emprego doméstico 

impactou essa categoria profissional. É importante frisar que considerando que o tema é recente e 

que país passa por uma forte crise econômica, essa pesquisa busca demonstrar os resultados iniciais 

da reforma. 

Observou-se que a ampliação de direitos desses trabalhadores foi conquistada com muita 

luta e de forma muito lenta e gradativa. O que podemos perceber com esse estudo é que a reforma 

do emprego doméstico marcou o fim de um período de forte discriminação legal de uma categoria 

profissional face as demais. Excluindo assim, a herança escravagista que acompanhava a categoria. 

No entanto, o reflexo dessa herança ainda possui implicações sociais.  

Podemos observar que dada a recentidade da reforma, há, ainda hoje, pessoas que 

desconhecem os novos direitos garantidos a categoria. No entanto, a tendência é que com o passar 

do tempo as pessoas se tornem mais conscientes. 

Como vimos neste trabalho essa invisibilidade e desvalorização da categoria é um costume 

profundamente enraizado no nosso meio social, de modo que, não nos surpreende que mesmo após 

a reforma, a sociedade permaneça burlando, de alguma forma, a legislação. Ou que a categoria não 

se torne valorizada do dia para a noite. 

Além do fator em questão, há também as pessoas que conhecem a lei e que se recusam a 

cumpri-la ou que se negam a cumpri-la na integra, buscando artifícios ou medias alternativas para 

benefício próprio. Como se os trabalhadores não merecessem os novos direitos. Trata-se de um 

padrão social que precisa ser quebrado aos poucos. 

Em nosso entender, trata-se um processo social de desconstrução, de modo que, essa 

desconstrução possa ser mais fácil para as pessoas mais jovens, enquanto as pessoas mais velhas 

apresentem maior resistência. 

Visto que, conforme apontado nas entrevistas, a maior resistência surge de patrões mais 

velhos, acostumados com os velhos padrões de contratação de um empregado doméstico. Os 

direitos que encontram maior resistência giram em torno do pagamento de horas extras, adicionais, 
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horas de almoço. Já com os patrões mais novos, percebe-se que há uma maior preocupação em 

cumprir a lei para não correr o risco de sofrer sanções judiciais. 

Observa-se também que os empregados estão cada vez mais conscientes de seus direitos e 

buscam maiores informações apesar do seu histórico de falta de informação por falta de 

escolaridade. Atualmente há um amplo trabalho de divulgação dessas informações através de 

rádios, novelas, atividades realizadas pelo sindicato, na internet, etc. 

A lei garantiu não só mais trabalhadores mais conscientes, como maiores índices de 

contribuição para a previdência social, maior segurança para os domésticos demitidos, maior 

segurança para o empregador na contratação através do eSocial, aumento do índice de domésticos 

com CTPS assinada, vem promovendo consecutiva redução da jornada de trabalho semanal, entre 

outros. 

Mas como a carga cultural em torno da categoria é muito grande, acreditamos que o 

processo de conscientização levará mais tempo, até mesmo porque, trata-se de uma herança que 

carregamos desde o período escravagista, que dificilmente se romperia do dia para a noite. Mas 

certamente a lei possui um importante papel nesse processo. O que podemos ver, é uma tendência 

de reconhecimento de trabalho doméstico como outro qualquer.  
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APÊNDICE 1 – Transcrição das entrevistas 

 

ENTREVISTA 1 
 

Nome: Carli – Presidente do Sindicato dos trabalhadores domésticos do município do Rio 

de Janeiro 

 

 

Pq - Qual era a situação da categoria no período anterior a 1972? Havia direitos? Como 

eram as relações de trabalho? 

En - Não tinha nenhum. A Odete Conceição, que é a fundadora da associação das 

domésticas. Não tinham nada. A igreja dava assistência espiritual, dava noção de trabalhador. 

Tanto é que a nossa associação foi criada dentro da igreja, chamada ação da juventude católica. 

Então as pessoas que eram da igreja, tinham os padres que ajudavam. Tanto é que a nossa 

associação foi criada em 1960 em plena data da ditadura, do governo militar. Mas como eles não 

davam importância a um grupinho de domésticas. Eles viam apenas um grupo de domésticas, 

mulheres, a maioria era negra, reunidas. Esse grupo não vai mexer com a gente. 

Tanto é que o primeiro congresso ocorrido em 1970, reuniu em Belo Horizonte outros estados.  

Nesse primeiro congresso foi convidada a mulher do governador e eles viram que ali não tinha 

nada de política. Então, não deram importância àquele grupo.  

Então a Odete Conceição e a Zica, que também foi na caminhada, elas disseram que morreram de 

medo porque os trabalhadores se reuniam. Aí as domésticas começaram a se reunir com os outros 

trabalhadores, que era o pessoal da construção civil, que já tinha sindicato. Os estaleiros, pessoal 

dos estaleiros... era a categoria que já estava organizada e a gente se juntando para pegar força. Os 

homens começavam a fugir escondido ne?! Tinha homens aí nessa história, os homens apavorados 

e as duas, que eram as únicas mulheres no meio desses homens todos, que saiam discretamente 

pela porta dos fundos, com medo de ser presas. Tanto é que eu tenho companheiras que foram 

perseguidas na época. Que é a companheira do Recife, a Lenira, que até escreveu um livro, e tal... 
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Mas em 1972/1973, aí saiu a lei da carteira assinada. Então entrou o quê? Previdência e só... Só a 

previdência! Você não tinha férias, não tinha 130, não tinha nada. Só tinha a previdência que 

poderia ser descontada sobre um salário mínimo, mas você não ganhava um salário mínimo. Então 

ta... em 1972 era facultativa a carteira assinada, já em 1973, passou a ser obrigatória. 

E a gente vem nessa caminhada. Elas vieram e eu entrei nessa luta em 1982 que eu entrei na 

associação das domésticas. Antes eu era da pastoral das domésticas, também a associação ia lá 

convidar a gente para fazer parte da associação das domésticas, para vir ser sócio. Porque a gente 

tinha muitas domésticas que não moravam no Rio de janeiro, a maioria vinha de outros Estados. 

Então a associação tinha hospedagem para quem ficasse desempregada e tinha esse acolhimento. 

Então finais de semana faziam sempre um almoço. 

Pq - Porque elas moravam na casa dos Patrões? 

En - Moravam no emprego. A gente não tinha folga né?! Então a associação abria aos 

domingos de tarde para que a gente pudesse participar. Então você participava daquela tarde de 

domingo, tinha a domingueira, tinha o bailinho, o bingo, tinha uma feijoada. Tinha tudo isso para 

angariar fundos, porque o sonho era poder comprar uma casa e também manter. Nesse caso a gente 

pagava aluguel, lá na rua dos Araújos. Eu me lembro. A associação das domésticas era lá na rua 

dos Araújos. 

Então de lá para cá, de 1973 até agora 2018 que nós conseguimos esses direitos todos conquistados, 

foi a conta gota. Eu sempre falo isso, foi a conta gota. Nós somos até hoje excluídas da CLT. 

Temos alguns direitos iguais aos da CLT, como por exemplo: é comum as domésticas, aquela que 

tem excesso de faltas, além de ser descontada no salário, ser descontada também em dias de férias. 

Isso aí está na CLT para todo mundo. E o resto é essa lei complementar. Quando entrou o artigo 

70 da Constituição Federal, em 1988, foi um avanço para a gente. Porque o salário não poderia ser 

menor do que um salário mínimo, férias, décimo terceiro salário, licença gestante, vale transporte, 

licença paternidade, as férias eram discutidas, não eram de trinta dias era de vinte, Aviso prévio. 

Tudo bem... 

Aí nós continuamos nessa caminhada... aí em 2006, você se lembra que os patrões poderiam 

descontar uma parcela que eles pagavam a previdência, então foi uma polêmica danada. Aí o Lula 

ia dar o fundo de garantia das domésticas, dá, não dá, acabou não dando. Acabou criando uma lei 
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(depois eu vejo o número para você) que diz que a estabilidade da gestante, porque você tinha a 

licença gestante de 120 dias, mas, você estava grávida e o patrão te mandava embora, você não 

tinha estabilidade. Então em 2006 entrou a estabilidade da gestante. As férias de 30 dias e os 

feriados nacionais e religiosos. Nós conseguimos esses três itens em 2006. 19 de julho de 2006. 

Tá. Tudo bem. Depois disso continuamos... isso tem movimento nacional, estadual em cima desses 

direitos das domésticas. Nós estamos organizadas hoje a nível nacional e a nível internacional. 

Então quer dizer... essa caminhada que as nossas antecessoras lá em 1960, nós caminhamos até 

agora com esses direitos. Que aí no final, agora, entrou a lei 150. Que aí veio para dar o fundo de 

garantia, os 40% que estavam faltando para as domésticas. Mas você acredita que até hoje ainda 

tem gente que não assina a carteira? Eles não assinam a carteira, não recolhem o FGTS, e ainda 

dizem para as companheiras que elas não têm férias, que não tem direito a décimo terceiro salário. 

A infelicidade nossa, da categoria, é que as domésticas não possuem escolaridade. Então há 

pessoas que, embora eu não tenha escolaridade, eu tenho vivência. Tanto é que na época de 1960 

as patroas diziam para as meninas, que eram minhas colegas de trabalho, que era empregada das 

parentas dela, “não fique perto da Carli porque Carli é comunista. ” Porque eu nunca fui de ouvir 

sem procurar saber, sem perguntar para outra pessoa... infelizmente até hoje, em 2018, as pessoas 

ainda conseguem acreditar que elas não têm isso, que não tem aquilo... Gente! Pelo amor de Deus...  

Elas acreditam no patrão, porque o patrão tem mais escolaridade, ele é doutor... 

Pq - Você acredita que as familiaridades das relações também possam influenciar nessa 

questão? Você ainda enxerga que hoje em dia as relações são marcadas por essa relação de 

afetividade? 

En - Hoje em dia nem tanto. Mas há anos atrás tinham muito. Por que eu estou sentada 

aqui nessa cadeira hoje? Porque há anos atrás eu ouvi uma patroa dizer empregada quanto mais 

burra melhor”, “que eu nunca ia aprender nada”. Então se ela está viva hoje (risos) ela me vê aí 

pelo jornal, na televisão... aquela menina que ela disse que nunca ia ser nada na vida está aqui. 

Posso não ter um Dr., mas eu me considero doutora da minha categoria. Nós prestamos um serviço 

para a categoria e aprendemos como? Na prática. Porque há uma diferença muito grande entre 

você pegar no livro e você pegar na prática.  
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Então como o Brasil hoje está nessa crise, todo o país e nós que trabalhamos nas casas e os patrões. 

Quando dizem doméstica não dá lucro me dá uma coceira... porque se eu estou trabalhando na casa 

de uma médica e se ela confia na pessoa que está na casa dela, ela vai trabalhar tranquilamente. 

Por que? Aquela mulher que está lá na casa dela está cuidando do filho, da alimentação, da higiene 

da casa, do idoso, como que essa pessoa não dá lucro? 

Eu ouvi isso de uma ministra, a ministra Nilceia, que eu tenho um grande respeito por ela. Ela 

disse o seguinte: “eu só posso estar aqui em Brasília no conselho nacional da mulher, porque eu 

tenho na minha casa, lá em Niterói, uma mulher que está cuidando da minha família. Meu marido, 

meus filhos” e ela ainda falou mais: “porque os homens pensam que a camisa que ele tira vai 

andando para a máquina, se lava, se passa e volta para o guarda roupa. ” A pessoa não vê que tem 

alguém ali cuidando disso, a roupa, a alimentação, repor tudo no lugar, é um trabalho... e não dá 

lucro? Como que não dá lucro gente? Por isso que através desses debates todos nós conseguimos 

esses direitos trabalhistas e eu fico triste porque não é só o doméstico que está nessa crise de 

desemprego, também tem muitos patrões desempregados. No Brasil hoje poucas pessoas têm 

dinheiro e essas pessoas não empregam. Quem emprega é o professor, é o médico, é o bancário, 

são essas pessoas que dão trabalho também. Então se eles estão desempregados, infelizmente eles 

vão ter que fazer o que? Nos dispensar e nós também ficamos desempregadas, os nossos maridos 

ficam desempregados, os nossos filhos ficam desempregados. A gente vê hoje tanto camelô 

vendendo coisa na rua, é mulher, homem, criança... é tudo vendendo, gente!  

O professor nessa crise do Estado do Rio de Janeiro, quantas senhoras aposentadas que estão com 

as suas pensões atrasadas, não estão recebendo e então não estão pagando a doméstica, não estão 

pagando o fundo de garantia, não estão pagando, gente! 

Há pouco tempo eu tive aqui um delegado, eu não sabia que ele era delegado, que estava muito 

chateado porque a sogra dele ia ter que dispensar a doméstica porque ela era aposentada do Estado. 

Aí ele falou “eu estou muito chateado porque vou ter que dispensar a fulana e ela é uma pessoa 

excelente” aí eu falei “ah! Deve ser uma boa cozinheira” e ele com a mãozinha na barriga: “com 

certeza! Excelente! ”, ele estava tão chateado! E eu falei que por sorte hoje ela vai ter direito aos 

40% e vai ter 3 meses de seguro desemprego. E ele: “Só 3 meses? ” E eu falei infelizmente só 3 

meses porque nós fomos discriminadas”. O nosso excelentíssimo Romero Jucá, a gente tinha uma 

reunião com ele de manhã e no fim do dia ele vinha com outra ideia. Tudo que você discutia de 
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manhã no final do dia ele voltava atrás. Então ele bateu o martelo e infelizmente passou os 3 meses. 

Eu falei se eu pudesse eu dava um tiro nele. Aí ele abriu o paletó e falou: “se você quiser a arma 

está aqui” (risos). Eu falei “não, não! É melhor não! ” (Risos). 

Pq - Você conseguiria dizer quem é hoje o empregador doméstico? Qual o perfil desse 

empregador? 

En - Eu não tenho dados aprofundados sobre isso. Mas pelo que eu vejo, hoje quem dá 

emprego mesmo é o médico, o professor, o aposentado, os engenheiros... 

Pq -  E quem assina a carteira? Ainda hoje você entende ser a mulher? 

En - Não. Não. Eu tenho visto muitos homens assinando a carteira de trabalho. Porque 

muitas mulheres, como hoje você tem que assinar e entrar na receita federal, então se a pessoa 

ainda está trabalhando tem que fazer declaração de imposto de renda, então normalmente o homem 

faz ou a mulher mesmo, que ela também trabalha. São as mulheres que saem de casa. Se você for 

olhar o nosso país é machista. Então se a mulher quer abraçar uma profissão, ela tem que deixar a 

casa em ordem. A responsabilidade do lar é dela. Ela é que responde pela casa, pelos cuidados do 

lar, dos filhos. Então normalmente é ela que contrata. Se bem que hoje está mudando um pouco o 

perfil porque tem homens também que moram sozinhos, mas se tiver uma mulher em casa, ele 

larga essas responsabilidades para ela. 

O que vejo muitas das vezes é que o homem assina a carteira, mas quem administra e dá as ordens 

é a mulher. Está no nome do marido, mas quem manda e desmanda é a mulher. 

Pq - é como se o marido fosse responsável pelo dinheiro e a mulher pelas tarefas... 

En - Isso... e olha que hoje tem muitas mulheres ganhando até mais do que os homens. 

Semana passada eu tive um casal aqui muito interessante, porque a mulher toda decidida e marido. 

Eles queriam resolver o eSocial da empregada que está todo atrasado e ela falou: “eu deixei para 

ele pagar” (risos) “deixei para ele pagar e ele não pagou”. Aí ele: “está tudo atrasado e eu preciso 

de ajuda”. Eu peguei um cartão da advogada que eu indico que se especializou nesse eSocial e aí 

eu passei pra ele. E eu estou conversando com a mulher e ela me pediu o contato da advogada. Aí 

eu falei: “mas eu já dei para ele” e ela, “mas nós estamos separados”. Aí eu entreguei o cartão para 
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ela. Mas nesse caso, ela trabalhava e ele ficou com a responsabilidade e não pagou. E estava no 

nome dele.  

Essa lei 150, para nós, ela foi excelente! O número de trabalhadoras domésticas, que estão com o 

INSS atrasado porque a pessoa não recolhe é muito grande. Então agora se você não pagar, vai se 

ver com a receita. Você não tem noção do número de trabalhadoras domésticas que está com a 

previdência atrasada. 

Pq - E as informais? 

En - O que que acontece muitas das vezes? É.... você trabalhou comigo 20 anos, aí eu 

encerro seu contrato de trabalho. Não quero ter essa responsabilidade mais, porque é complicado, 

isso e aquilo... se bem que a gente vive no computador o dia inteiro, mas não quer pagar na verdade. 

A palavra é essa, eu não quero pagar impostos. Aí o que que acontece? Como eu quero trabalhar, 

eu continuo trabalhando na sua casa 2 dias por semana como diarista. E a doméstica fica 

desamparada pela lei. A maioria hoje está assim. As pessoas estão contratando mais de uma diarista 

para compensar. Duas... três... e o custo as vezes é muito mais alto. Porque se a pessoa colocar na 

ponta do lápis o valor de uma diária hoje que está em torno de R$ 150,00 a R$180,00. É lógico 

que em um dia eu não vou fazer o serviço que eu faria em cinco dias da semana. Então você me 

contrata hoje, aí amanhã vai outra pessoa, depois de amanhã eu volto, aí vai a outra pessoa... E fica 

assim, a pessoa se for fazer as contas vai ver que gasta muito mais dinheiro, além do rodízio de 

gente dentro da sua casa. Entra duas, três pessoas diferentes dentro da sua casa por semana. E o 

nosso advogado falou que isso é um risco para quem contrata, porque ainda assim há uma 

regularidade, uma habitualidade nos dias de trabalho da empregada. Mas ainda assim as pessoas 

fazem, elas preferem correr o risco do que pagar impostos. E nós, a nível nacional, estamos 

estudando uma forma, juridicamente, de acabar com isso. Porque também não é justo. Eu trabalhei 

20 anos, você me manda embora, faz a minha rescisão e depois me contrata 2 dias por semana.  

Pq - Nessas horas para onde que foi a familiaridade das relações? 

En - Não teve nenhuma. Porque na verdade, você vai me desculpar, mas eu não acredito 

nessa familiaridade que você está falando. Quantas trabalhadoras chegam aqui doentes. Teve uma 

que chegou e estava tão sobrecarregada de serviço que ela não viu uma bicicleta, caiu e furou o 

olho. Porque ela lavava, passava, cozinhava, tomava conta da família. Era uma casa de 3 andares 
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e ela maluca corria para cima e pra baixo. Um dia ela caiu e perdeu uma vista. O que que houve 

com ela? Foi mandada embora. Ela veio aqui contando que a patroa mandou embora a faxineira e 

ela ficou no lugar, mandou a passadeira e ela ficou no lugar, e eu estou só ouvindo. Eu não apanho 

porque realmente a minha cara deve ser de ruim. Porque as vezes eu dou cada resposta que eu fico 

até irritada de ver que eu cheguei e falei para ela “bem feito”. “Por que você assumiu o lugar da 

faxineira? Por que você assumiu o lugar da passadeira? Você assumiu o serviço de três pessoas. 

Você é uma só. ” E você só tem valor enquanto você está com saúde. Perdeu a vista, acabou com 

a coluna de ficar em pé o dia inteiro, então o ser humano tem que ter noção também. Não pode ser 

assim.  

Pq - Com relação a não existir um sindicato do empregador. Vocês atendem os 

empregadores aqui também?  

En - Sim. A gente prefere atender o empregador e fazer a coisa correta e não prejudicar a 

categoria, do que ele fazer besteira e depois a gente ter que acionar ele na justiça. Por exemplo, 

hoje teve um empregador aqui que queria saber como ele assina a carteira da doméstica dele, fazer 

tudo direitinho para ele não ter problema amanhã. Então nós explicamos para ele, o senhor assina 

a carteira, entra na internet, faz isso, faz aquilo, no site do eSocial, se cadastra, cadastra ela. Aí ele 

saiu satisfeito e foi embora. Menos um problema para a doméstica e para ele.  

Porque o que que acontece? Até o Mario Avelino coloca lá, “organize seu empregado para não ter 

dor de cabeça”. Sempre foi o lema dele e realmente ele está certo. Se você faz tudo certo você não 

vai ter dor de cabeça. Ainda há dúvidas por exemplo sobre os 40%. Hoje mesmo uma senhora 

perguntou se teria que pagar os 40%. Eu respondi “minha senhora a senhora já deposita todo mês 

uma porcentagem que quando a senhora dispensá-la os 40% já estão depositados na caixa. ” 

Foi por isso que passou a lei da doméstica, não foi só para facilitar a vida da gente de ganhar os 

40%. Foi também uma forma de o empregador não ser penalizado no ato da dispensa. É uma 

pessoa física e ele vai fazer os depósitos, já está depositando uma quantia e já está fazendo tipo 

uma poupança. Entendeu? 
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Então é muito comum. Eles têm essas dúvidas. Nós atendemos os empregadores sempre visando 

garantir os interesses das domésticas. Se eles vão sair daqui e fazer o que a gente falou é outra 

história.  

Por exemplo: teve aqui uma doméstica e falou que a patroa dela esteve aqui. Falou com uma tal 

de Dona Carli, falou comigo mesmo, mas eu estou quieta olhando para a cara da companheira. “E 

ela (empregadora) falou que a D. Carli disse para ela isso, isso e isso. Mas a D. Carli não sabe. ”, 

eu falei “de que? ”, aí ela: “isso, isso, isso”, perguntei qual era a dúvida da senhora e ela disse que 

gostaria que chamasse a patroa dela. Passei ela para o jurídico e chamamos a patroa por uma carta 

convite. Aí veio as duas. A senhora chegou aqui: “Oi D. Carli, tudo bem? ”, eu respondi: “tudo 

bem e a senhora? ”, aí chega a doméstica e elas subiram.  

Só que quando a pessoa senta aí (apontando para a pesquisadora) ela conta uma história dela, aí 

vem a outra e conta uma história dela. Então quando as duas subiram eu também subi para ouvir a 

história das duas, aí a doutora falou exatamente o que eu já tinha falado tanto para a patroa quanto 

para a empregada. Elas ficaram de acordo e pronto.  

Porque a nossa responsabilidade é muito grande de a gente atender aqui que as vezes eles falaram 

que já resolveram tudo com o sindicato, que foi o sindicato que fez, mas se foi realmente o 

sindicato que fez tem que ter carimbo e tem que ter assinatura. E muita das vezes chega o patrão, 

senta aí e “ah! Porque isso, porque aquilo...”. Outro dia eu estava com um patrão aqui reclamando, 

falando e eu olhando assim no meio dos papéis dele e vi uma carta da advogada daqui eu vi o 

timbre do sindicato. E eu continuei conversando com ele normalmente. Aí ele falando, falando, 

falando e eu falando, falando, falando, de repente ele pegou a carta e eu falei que já tinha visto. Aí 

eu informei que ele tinha sido convidado para o dia seguinte e que ele precisava comparecer no 

horário agendado. Aí ele falou que não estava entendendo porque tinha pago tudo certo. Eu 

perguntei: “Mas o senhor fez a rescisão aonde? ”, ele respondeu: “Eu fiz a rescisão no site lá. ”, 

perguntei: “você fez a rescisão no eSocial? ”, Ele disse que não. Eu informei que então era isso, 

que a rescisão precisava ser feita no eSocial. Porque a rescisão do ministério do trabalho não serve 

para retirar o fundo de garantia. Eu falei: “tanto é que a doutora deve ter colocado na sua carta, 

rescisão feita no eSocial, parara, parara, parara...” e ele concordou. E mesmo eu explicando tudo 

para ele, ele teimoso, espírito de porco, apareceu aqui no sai seguinte com aquele papelzinho 
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ridículo de novo. ” Ele veio aqui umas 4,5 vezes e no final ele ainda ia levando toda a 

documentação da menina, que a gente teve que ir correndo atrás dele no meio da rua.  

Pq - E em relação aos direitos garantidos na lei complementar 150, vocês se sentiram 

igualadas aos demais trabalhadores?  

En - Sim! Era uma grande, desde de 2013 que regulou a jornada de trabalho também que 

as domésticas reclamavam muito. E o FGTS. Foi bem satisfatório. 

Pq - E com a reforma trabalhista?  

En - A reforma trabalhista nós ainda não entramos nela.  

Pq - A questão do trabalho intermitente, por conta da figura da diarista, você acha que está 

afetando ou não? 

En - Está! As pessoas como eu te disse, estão preferindo ter uma diarista. E com isso elas 

fogem dos impostos. E também muitas das trabalhadoras domésticas até mesmo por não conhecer, 

estão preferindo ser diaristas. Porque elas vão ganhar mais. Mas eu quero ver você aguentar fazer 

faxina 5 dias na semana. Hoje mesmo uma senhora me ligou dizendo que a empregada dela queria 

trabalhar dois dias na semana ganhando R$1500,00, ou quer trabalhar só quarto. Mas eu não vou 

pagar R$1.500,00 para ela trabalhar só quatro dias. Ela trabalha os cinco dias, mas ela não quer 

lagar o trabalho que ela faz durante um dia da semana. Aí eu falei que infelizmente se era isso que 

ela queria a patroa teria que proceder com a rescisão e encerrar o contrato para depois elas verem 

o que fariam. Mas é porque a própria companheira as vezes acha que vai ganhar mais. Só que ela 

esquece que vai trabalhar mais também. Que cada casa é uma casa, e em cada casa ela pega um a 

faxina do zero. Então a pessoa as vezes acha que vai ganhar mais, mas em compensação ela não 

sabe o que vai perder em termos de saúde. E em alguns casos a pessoa é forçada a fazer isso. 

Outro dia teve uma menina aqui que tinha uma filha de 9 anos, que ela sai de manhã para o trabalho, 

deixa tudo para a menina ir para a escola, mas a menina não estava indo para a escola, aí o conselho 

tutelar cai em cima da mãe. Então a mãe as vezes tem que abrir mão de estar mais em casa para 

dar assistência para os filhos.  

Pq - Ao seu ver, tem algum direito previsto em lei que na prática não é cumprido?  



89 
 

 

En - Infelizmente isso aí é um problema muito sério, porque a hora extra eu teria que ter 

um livro de ponto para anotar todos dias o horário de chegada, de almoço e saída. Isso em uma 

empresa é simples, eles colocam um relógio e as pessoas passam o cartão. Né?  

Mas a doméstica não. Ela está dentro de uma casa, sozinha muitas das vezes. É muito comum uma 

cuidadora chegar e falar que não pode nem ir no banheiro. Hoje mesmo eu ouvi isso. Porque cuida 

de dois idosos que chamam o tempo todo. Ela estava sobrecarregada. Disse que ia pedir demissão 

porque não estava aguentando. Mas é por isso... essa moça não tinha jornada de trabalho, não dá 

para ter. E fica até difícil de cobrar hora extra. São dois idosos, vai cobrar de quem? A família está 

em outro lugar. E ela é a responsável. Já pensou se um idoso desses cair? Eles as vezes caem até 

de propósito, me desculpe a expressão, porque resolvem trepar numa cadeira, num banco, é igual 

criança. E se eles caírem, infelizmente a cuidadora é a responsável. 

E quem tem muita responsabilidade sempre se sente muito responsável. Eu por exemplo estava 

comentado com Mara (tesoureira do sindicato) que tenho que ler algumas coisas, mudar, que 

mesmo quando eu estou dormindo essas mulheres que eu atendo estão perturbando o meu sono. É 

o tamanho da responsabilidade.  

Ontem mesmo recebi duas aqui. A patroa morreu. 15 anos sem carteira assinada. Vai cobrar de 

quem? São 15 anos. Quem é que vai resolver isso agora? Aí elas ficaram olhando uma outra. 

Jogaram fora 15 anos de trabalho. 15 anos! Aí eu perguntei em qual cemitério elas iriam para 

cobrar da patroa. Elas até saíram rindo. Elas pensaram em recorrer a família, mas a família não 

morava com a patroa. Não tinha filho... muito complicado. 

Aí a pessoa acha que fica lá 20/30 anos de depois corre atrás na justiça. Mas se esquece que a 

justiça só dá os últimos cinco anos. Não sabe. Falta conhecimento. Mas se você ver uma novela, 

um seriado, se você ler alguma coisa, você vai aprendendo aos poucos, você vai observando como 

as coisas funcionam. Porque nos debates de rádio, na televisão tem essas informações... no 

google... hoje mesmo tinha uma menina com um celular lindo aqui e não sabia... eu falei para ela 

que ela estava com um celular mais possante do que o meu e você não sabe nada. “Joga no 

google!”. 

Pq - E o eSocial? As pessoas estão conseguindo usar? Está tendo boa aceitação? Está se 

mostrando eficiente? 
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En - Está. Está sim! Sempre tem um contador, alguém da família que mexe, né? Então isso 

está ajudando.  

Pq - Sobre a reforma trabalhista você me disse que ainda não se sente afetada. Por que 

AINDA não? 

En - Porque como nós não somos celetistas, nós ainda não entramos. Mas sempre tem 

algumas coisinhas que acabam respingando na gente. Mas tem uma convenção, a 189 que se for 

aprovada nós vamos ter direitos iguais aos dos demais trabalhadores... nós queríamos essa 

convenção, fizemos até abaixo assinado, fizemos tudo por essa convenção. Mas depois que veio o 

governo querendo fazer essas reformas trabalhistas a gente mudou. Eu me lembro que quando eu 

comecei em 1982, a gente ia para a fundação da CUT, por exemplo, nós somos filiadas à CUT. E 

o pessoal da CUT queria sair da CLT e eu não entendia. A gente queria entrar na CLT e eles 

queriam sair da CLT. Então eu me lembro que eu vim de São Paulo, foi lá em São Bernardo, eu 

vim de lá doente... porque quando eu começo a ficar muito... eu acabo perdendo a imunidade. Eu 

fiquei doente com essa história de como eles queriam sair e a gente querendo entrar. Aí eu 

perturbava a Odete Conceição, que como a gente queria entrar num negócio que estava todo mundo 

querendo sair, mais de 5.000 trabalhadores de todas as categorias e nós éramos umas 10 

domésticas. Eles não achavam a CLT boa. Agora muitos dos sindicatos que tinham imposto 

sindical, que nós nunca tivemos, vão ter que aprender a viver como nós vivemos. Sem imposto 

sindical. Nunca tivemos. Muitos sindicatos falaram que agora eram iguais a nós. Eu falei: “Sejam 

bem-vindos! ”. Vamos fazer umas feijoadas, uns bingos para a gente angariar dinheiro porque 

olha, acabou meu filho! 

Pq - Considerando ser uma categoria com uma representatividade tão grande... 

En - Mas é aquilo que estávamos conversando. As pessoas não consideram que nós 

geramos lucro. A pessoa só percebe que nós geramos lucro quando ela precisa ir trabalhar que para 

ela ganhar o dela e ela não tem como sair. Eu fui em uma maternidade escola e uma das professoras 

estava lá revoltada porque a cuidadora da mãe dela estava faltando há dois dias e por conta disso, 

ela precisou faltar por dois dias. Resultado: Ela ia ser descontada. E ela queria saber o que ela 

podia fazer porque como ela ia justificar para chefe dela que ela estava faltando porque a 

empregada da mãe não foi? Porque nenhuma lei protege. Meu filho não tem com quem ficar: posso 

faltar o serviço? Você pode até faltar, mas você vai ser descontada. Depois você vai perder em 
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dias de férias. Quer dizer, além de perder o dinheiro, você vai perder em dias de férias. Porque 

durante aquele ano você faltou tantos dias. Agora a doméstica lá também por outro lado, ela tem 

as vezes uma criança que ela tem que pagar a vizinha para levar a criança para a escola. 

Pq -  E com relação as trabalhadoras informais? Você conseguiria dizer quem é que hoje 

não assina a carteira de trabalho?  

En - A grande parte das pessoas hoje elas têm medo então elas assinam a carteira. Porque 

inclusive tem uma lei que até o Mario Avelino estava me falando ontem que quem não assinar a 

carteira terá que pagar R$820,00 de multa. Mas ainda há aquelas pessoas que não assinam. Mas 

não é porque... as vezes chega gente aqui que é médico, que é professor, que é bancário, que não 

assinou a carteira. Aí vem aqui querendo acertar a situação. Ou é aquela situação que a pessoa 

ficou desempregada, não tinha como manter, e aí já estava em atraso alguma coisa, e aí ela tem 

que resgatar o trabalho dela para poder aí regularizar a vida da doméstica. Esse início de ano teve 

muito disso. Quando a VARIG faliu, todos aqueles funcionários ou a maioria tinha empregado 

doméstico. Se eles ficaram desempregados, as domésticas ficaram desempregadas e eles não 

tiveram nem indenização.  Aí as vezes foi a família quem ajudou a empregada a não ficar sem 

nada. Logo no início do ano teve aqui um rapaz tão bonito, homem lindo, enorme, altão, chorando 

como um bebê aí nessa cadeira porque ele era empregado da Petrobrás, que tinha acabado de ser 

demitido, e ele tinha uma empregada na casa dele que ele gostava muito. E que ele não podia 

manter, enquanto não arrumasse outro emprego. Então ele ia ter que fazer a rescisão dela. E ele 

não queria perder a empregada porque ela era muito boa. E ele chorava... eu falei para ele que ele 

iria conseguir outro trabalho. Até que ele não conseguiu outro trabalho, ele mandou ela embora e 

pagou ela direitinho. 

A gente vê isso. Que há pessoas honestas. Que realmente não tem como. Infelizmente tem que 

dispensar. Então essa lei veio também para ajudar. Porque se a doméstica é dispensada pelo menos 

ela tem os 3 meses de seguro desemprego e os 40% lá na caixa, já dá para ela ir se equilibrando 

até arrumar uma outra coisa.  Outro dia eu até falei isso em uma entrevista para a Record. Eu falei 

que o fundo de garantia para a Doméstica veio para ajudar porque antes ela sairia só com o décimo 

terceiro, férias e aviso. Como é que essa chefe de família vai sobreviver? Não teria como. As vezes 

ainda por uma infelicidade o marido também está desempregado, o filho desempregado. Mas eu 

acho que a lei só veio para ajudar. Se quando foi em 1973 teve uma queda muito grande no trabalho 
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doméstico, os patrões achavam que não iam conseguir pagar, em 1988 com a Constituição foi a 

mesma coisa também, mesmo problema de desemprego. Mas os tempos e a conjuntura financeira 

do país eram outros. Agora pegou a questão financeira para todo mundo. Agora está todo mundo 

no mesmo barco.  

 Pq – Eu estou bem satisfeita. Gostaria muito de te agradecer... 

 En – Espero ter falado o que você queria ouvir... 

 Pq – Eu penso que em uma pesquisa acadêmica nós buscamos a realidade e não aquilo que 

queremos ouvir... 

 En – Você acha que eu...? 

 Pq – Eu acho que você confirmou muita coisa que as minhas pesquisas já apontavam. Se 

eu pudesse apontar alguma diferença seria que a questão da igualdade, se comparada aos demais 

trabalhadores, é um pouco discutível para outras pessoas. Mas a senhora entende que a categoria 

está sim em condição de igualdade. 

 En – Eu posso dizer que apesar de tudo nós ainda fomos discriminadas. Atualmente por 

exemplo, a maioria das categorias tem 6 meses de seguro desemprego. A doméstica só tem três. 

 Pq – E do ponto de vista social, as pessoas estão mais conscientes que é uma relação de 

trabalho?  

 En – Infelizmente como as pessoas trabalham muito próximas, ainda há entre algumas 

pessoas essa coisa de achar que são da família. Embora eu sempre ache que se trata de uma relação 

de trabalho. Que a gente sempre tenta afirmar isso quando nós estamos em reunião, quando nós 

estamos em... São trabalhadores como outro qualquer. Tanto é que você percebe que a maioria das 

trabalhadoras domésticas hoje já não ficam morando no emprego. Isso já era uma tendência e foi 

reforçada pela lei. Porque tem patrões que têm pavor de pagar hora extra. Tem o adicional noturno 

que lei 150 dá... então as pessoas mandam embora quando dá o horário. Tem uma senhora que 

expulsa, quando dá o horário manda largar tudo e ir embora. Aí quer dizer, ainda há aquelas 

pessoas que são muito idosas, que ainda estão naquele tempo de achar “não minha filha, vê um 

chá para mim, que não sei o que...”. Mas os mais jovens já mandam embora mesmo. Isso só vai 

vir com o tempo mesmo. 
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 Pq – Como você tem visto a atuação do Ministério do Trabalho na fiscalização dessas 

relações? 

En – A doméstica as vezes está sujeita a muita coisa porque ela fica dentro de uma 

residência. Não é como uma firma, uma fábrica, que trabalha um monte de gente junto, então quer 

dizer tudo para a trabalhadora doméstica é mais difícil. Provar a jornada de trabalho, hora extra, 

adicional noturno, tudo isso é complicado. Mas eu me lembro que antes dessa lei, tem uns 10 anos 

atrás, eu estava em Salvador, nós fomos em um evento lá em Salvador, e a presidenta do sindicato 

de lá deu uma entrevista com o Ministério do Trabalho que nós estávamos pleiteando seguro contra 

acidente de trabalho e esse senhor disse que seria muito difícil, que não ia passar. Porque a gente 

nunca parou de clamar por todos os direitos da categoria. Então esse cara disse que seria muito 

difícil provar que essa doméstica se acidentou na residência dos patrões. Mas agora como o 

acidente de trabalho começa da hora que eu saio da minha casa para ir para a sua casa, o 

deslocamento, então conseguiu passar isso... isso era uma das coisas que eles achavam que não 

fosse passar.  

 Pq – Você me disse que vocês sempre lutaram muito pelos direitos da categoria. 

 En – Sempre... 

 Pq – Por que agora? O que aconteceu de diferente que agora passou? 

 En – Eu acho que veio também um governo popular... 

 Pq – A categoria é muito grande, você acha que isso pode ter motivado o governo? 

 En – Também! Porque a categoria é numerosa e também o governo viu, não só o governo, 

né?! Todos viram que é uma categoria que se você der alguns benefícios é obvio que isso vai se 

reverter para eles em forma de trabalho, de votos. Embora muitas das domésticas achem que isso 

tudo foi o governo que deu. Bonzinho ele... isso aí é uma caminhada de mais de 80 anos de lutas, 

de brigas mesmo, as vezes até de humilhação de você ter que dormir em papelão em Brasília para 

você conseguir entrar no cenário. 

Eu tive em uma conferência de direitos humanos em 2007, por aí, e me deram a oportunidade de 

falar no plenário da câmara, aí eu falei: “eu sou trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro, sou 

representante nacional da categoria, quero lembrar os senhores deputados que a minha categoria é 
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numerosa e que nós votamos. Então vocês prestem atenção na nossa categoria. ”  Falei pouco mas 

falei bonito, né?! 

Mas o que que aconteceu? Veio a Dilma e assinou a lei 150, logo em seguida ocorreu o 

impeachment, aí assumiu o Temer, ele mudou o ministério do trabalho todo, que já outra pessoa 

no ministério do trabalho, já não é mais... cada um que entra tira um, coloca outro, quer dizer... aí 

você tem um avanço que graças a Deus antes de ela sair ela conseguiu assinar a lei 150, assim 

como o Lula assinou a lei que deu estabilidade da gestante, que para a categoria também foi um 

avanço. Porque antes batava você anunciar que estava grávida que você era mandada embora. Aí 

veio a lei 11.234, que dá a estabilidade da gestante, os feriados religiosos e as férias de 30 dias.  

Então a constituição deu para a gente 7 itens, quer dizer, isso aqui foi o que a gente tinha antes da 

lei 150, entendeu? Para nós que estamos aqui há anos, é um avanço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

ENTREVISTA 2 
Nome: Neuza – Presidente do sindicato dos trabalhadores domésticos de Niterói, São 

Gonçalo e Regiões dos Lagos. 

 

Pq – Como era a situação da categoria, no tocante aos direitos, no período compreendido 

entre 1972 e 2013?  

 En –  O que eu posso dizer? É.… o que que eles tinham ali garantidos? Era a questão de 

férias, né? Não, nem férias tinha. As férias vieram depois. Vamos dizer assim, assinava-se a 

carteira. Então assinava-se a carteira, mas naquele período não era obrigatório nem você recolher 

o INSS do doméstico. O patrão assinava a carteira para te dar uma garantia de que você estava 

contratado, mas não tinha aquela garantia de INSS pago, até mesmo se eu não me engano nesse 

período, o próprio sistema do INSS não tinha o reconhecimento para recolhimento do trabalhador 

doméstico. Então isso veio depois, aquela questão que todo trabalhador mesmo autônomo poderia 

recolher o INSS. Foi quando começou a exigência de que o doméstico poderia pagar então poderia 

cobrar do patrão essa contribuição do INSS e assim veio né? 

Por exemplo: Décimo terceiro você não tinha garantia, era assim, o patrão dava porque ele 

considerava muito o empregado. E férias era uma coisa muito questionável.  Talvez tenha evoluído 

a partir de 2000 quando veio o reforço da lei estadual que aí deu obrigatoriedade da questão das 

férias, do piso do doméstico, que diferenciou do mínimo. Porque a princípio o patrão não pagava 

nem um salário mínimo. Pagava bem inferior... aí começou a pagar em cima do mínimo e veio a 

questão do piso estadual no Rio de Janeiro. Por que antes até mesmo por ser um sindicato do 

doméstico, a gente não tem muita divulgação e a parte patronal nossa que é muito importante para 

que a gente possa discutir tudo que a gente quer e relacionar isso, não temos patronal ainda 

funcionando.  

Pq –  Isso é uma coisa que eu iria perguntar. E por conta desse motivo, vocês atendem o 

empregador também aqui? 

 En –  Não. Não. A gente normalmente não atende patrão. Porque pode gerar um conflito e 

eu não tenho como trabalhar dos dois lados atendendo patrão e empregado.  

Pq –  Mas se um patrão vem aqui buscando se informar para pegar informação... 
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 En – A gente passa as informações, passa as questões da lei, informa como está 

funcionando agora, como deve ser feito, isso a gente ainda tem o cuidado de estar fazendo. Até 

mesmo porque não temos o patronal funcionando. A gente dá um atendimento de bater papo 

mesmo. Mas não de fazer o procedimento, nesse caso a gente orienta a procurar um advogado. 

 Mas a gente procura mais a parte do empregado. Mas infelizmente para a gente atender a parte do 

empregado a gente tem as vezes que dá um suporte para o empregador. Porque ele não realmente 

aquela coisa da instituição, né? Do sindicato para poder estar também dando um amparo a ele. 

Então a gente trabalha muito em cima da lei, como qualquer outra empresa, vamos dizer assim, 

ne? Que na empresa o patrão que tem de procurar seus direitos lá e ver ne? E a gente tenta divulgar, 

conscientizar. Porque está difícil! Mesmo agora depois da lei, a gente vem encontrando muita 

dificuldade no entendimento e no respeito da lei em cumprir. 

Pq – Você acha que a maior dificuldade das pessoas é em ter o conhecimento da lei ou em 

respeitar a lei? Será que familiaridade das relações podem dificultar que as pessoas enxerguem 

essa relação de trabalho como sendo realmente um trabalho?  

 En –  também tem isso! Ainda tem, mas vamos dizer assim: hoje eu encontro com uma 

funcionária que trabalha há dez anos e agora vem questionar. Quer dizer durante aquele período 

que ela estava lá ela não tinha aquela coisa de estar questionando se estava certo, se estava errado, 

aí quando ela está saindo da casa ou acontece alguma coisa que ela vê que o patrão tomou uma 

atitude de patrão e não de amigo, de pessoa de família, é onde ela vem buscar até com certa revolta. 

Isso a gente encontra aqui. Porque até hoje a gente vê que tem pessoas que ainda lidam com 

famílias e com esse sentimento aí. 

Pq –  E falando agora do ponto de vista dos patrões. Eu sei que vocês lidam pouco com 

eles aqui. Mas vocês sentem que depois da regulamentação eles estão mais conscientes que tem 

dentro da casa deles um trabalhador?  

 En –  Eu até vejo. Mas vejo como uma questão assim, de direitos, né? Eu sei todos os 

direitos que meu funcionário tem, mas é meu amigo, vou burlar de uma certa forma. Entendeu? 

Então eu sei que ele tem que ter folha de ponto, mas, não vou usar folha de ponto. Você está 

entendendo a relação? Eu sei de todos os seus direitos. Ta? Eu estou lidando com você, mas eu sei 

que você tem direito a isso, isso e isso. Mas eu posso de uma certa forma com esse meio de você 



97 
 

 

estar convivendo comigo, estar burlando isso aí. Até em questão disso os empregados ficam muito 

atentos ao salário. Ta? O salário aumentou eles já estão em cima que eles querem o aumento deles 

o patrão tem que estar acompanhando. Porque a cobrança deles ficou maior. Mas vai em questão 

de hora extra, em questão de se você vai dormir, até que horas você vai ficar, ou você pode ficar 

ali e não faz hora de almoço. Não respeitam o horário de almoço, eu sei que você tem direito a ter 

horário de almoço entendeu? Mas eu não quero nem saber se você parou para almoçar ou se não 

parou. Eu sei que eu estou te usando, que você tem que fazer isso, que você tem que levar a criança 

na escola, entendeu? Então fica difícil... 

Pq – Uma outra questão que está na minha pesquisa, é que o trabalho doméstico é 

enquadrado como improdutivo. Ou seja, aquele que não gera lucro para o empregador. Vocês 

concordam com essa questão?   

 En – Eu costumo até falar as vezes que é trabalho invisível, né? Que você não vê porque 

eu faço hoje, amanhã eu faço de novo, então você nunca vê o produto daquilo. Porque nunca 

termina. Porque hoje eu passei, lavei e arrumei. Amanhã a mesma coisa. Então quer dizer o 

empregado só faz isso. Mas só faz isso porque ela não vê que aquilo acumulou para depois dizer... 

aquela coisa assim de produtividade. Não tem ne? Que é um trabalho diário que você faz ali. Que 

eu chamo de trabalho invisível. Hoje as vezes algumas pessoas até reconhecem que é importante, 

que está ajudando, que está deixando ela até evoluir de certa forma, porque tem alguém ali que 

está fazendo aquele serviço enquanto as vezes a gente reconhece em outros casos que não tem esse 

reconhecimento. Então ele se torna assim, como eu vou dizer? Não é gratificante. Eu trabalho, 

trabalho, trabalho ali e quando eu saio falta reconhecimento. Eu senti que eu não fiz nada mesmo. 

Acabei não fazendo nada mesmo. Fiquei o tempo todo lá e não fiz nada. Porque eu não tenho 

aquele reconhecimento. E se eu quiser reconhecer alguma coisa depois eu ainda tenho que ir para 

a justiça, aí você tem que provar. São questionamentos ainda muito vivo assim... a gente não 

consegue resolver isso assim com facilidade. Mesmo tendo a lei que fala isso, fala aquilo, é difícil. 

Como é que você vai estar até mesmo dentro da casa de alguém observar essa questão aí de 

descumprimento de lei. Ver se está indo tudo certo, se o funcionário é protegido, se não é. Então 

são várias questões aí.  
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Pq – Agora considerando o período de 2013 para cá, a partir da EC n0 72. Você acredita 

que lei vem alcançando seus objetivos? As pessoas estão cumprindo as novas regras? Ou se 

eventualmente não estiverem, na justiça esses novos direitos estão sendo garantidos? 

 En – Eu acho que avançou bastante nessa parte aí. Eles procuram até fazer tudo certinho 

para não ter problema com a justiça. O que a gente percebe é que 2013 para cá muitos empregados 

perderam seus empregos, foram dispensados. Exatamente por medo de estar contratando você e 

não estar cumprindo a lei. Por medo de ser processado. Então a gente sabe que algumas pessoas 

perderam emprego por causa disso.  

Pq – E vocês tem observado pessoas buscando driblar a lei através da contratação de mais 

de uma diarista para não gerar vinculo? 

 En – Em relação diarista não. O que a gente percebe aqui gira em torno de cuidador. Que 

o patrão as vezes que contratar até mais pessoas para não criar vínculo. Mas não a diarista em si, 

aquela que vai oito horas só de trabalho. Eu tenho observado isso com os cuidadores. Coloca uma 

pessoa lá de cuidador para fazer x horas aí eu não preciso ter vínculo com você. Entendeu? Aí paga 

só a diária. É uma forma de ter mais de um empregado para não fazer vínculo, para não ter que 

assinar uma carteira e fazer o reconhecimento. Em questão de diarista eu acho que não. Até mesmo 

porque para eles fica ruim porque você as vezes tem uma pessoa estranha dentro da sua casa, ter 

duas, daqui a pouco todo dia uma diferente. Aí você também começa a perder o controle. Então 

isso para o patrão também não foi uma boa ideia alguém que tentou pensar nisso aí. Não foi uma 

boa ideia não. 

Pq – Vocês sentiram que a categoria ficou igualada aos demais trabalhadores? Ou se ainda 

falta alcançar algum direito... 

 En – Eu acho até que está. Só a questão do PIS. Porque o PIS é vinculado a questão de 

empresa. Pessoa jurídica. Como o doméstico é pessoa física a gente sabe que teve esse 

impedimento de ter o PIS. Mas em questão de direito eu tenho meu direito da minha carga horária, 

o negócio é cumprir certinho, eu posso assinar minha folha de ponto, eu tenho direito a um 

benefício, tenho direito ao meu FGTS se for mandada embora, eu tenho direto as minhas férias, 

divide-se as férias como qualquer outro trabalhador também, folga, folga remunerada, feriado. 

Então eu acho que está bem direcionado. Mas agora está equilibrado. 
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Pq –  O eSocial está funcionando corretamente? As pessoas vêm encontrando alguma 

dificuldade? 

 En – está funcionando. Dificuldade sempre tem porque o sistema as vezes dá uns 

probleminhas lá, mas eu acho que as vezes é até falta de costume de lidar com esse sistema de 

você ter que estar acessando a internet, de mexer no computador e estar colocando informação. 

Então é aí que eu vejo a dificuldade. Mas se eu sei mexer, se eu vou no contador que vai fazer o 

serviço, eu não estou tendo problema não. Ele está atendendo, embora esteja tendo umas 

modificações, eles estão sempre atualizando... 

Pq –  Ainda tem alguma funcionalidade que o sistema não esteja fazendo? Porque no início, 

quando ele foi lançado houve muita discussão acerca de rescisão que o sistema não elaborava. 

Além disso, ainda hoje, há alguma coisa? 

 En –  Agora já está fazendo tudo. Ele só está dependendo das informações mesmo. Se você 

passar a informação correta ele está atendendo tudo. Tudo é questão de como você que é o 

mantedor, você tem que estar informando o que você quer que ele te dê resposta. Se você informar 

errado, ele vai te dar a resposta errada. Aí você vai ter problema depois.  

Pq –  E qual a importância que você daria para ele na efetivação da lei, no sentido de o 

empregador conseguir cumprir com as suas obrigações?  

 En – Foi muito importante. Por que aí veio como a empresa né? Que vincula tudo junto. O 

Inss, FGTS, tudo o que você tem direito. Porque o doméstico estava muito solto. Então só pagava 

só INSS e não tinha FGTS. Se eles vêm com isso solto também, essa guia eu pago isso, essa guia 

eu pago aquilo, a gente com certeza ia ter muitos problemas. Então quando vinculou tudo junto 

ali, quando pagou, está pago, está tudo certinho, veio até essa questão dos 40% que foi até 

importante para o empregador doméstico, que esses 40% vem divido e é pago mensalmente, 

também acho que ajudou muito mesmo. Porque no final sempre ia dar o problema daquela multa 

dos 40%. Então até hoje a gente vê que tem pessoas que querem negociar essa questão aí da multa, 

eu falo que não tem negociação porque já está depositado. Então eu acho que isso aí ajudou muito. 

Pq – E a reforma trabalhista? Vocês se sentem afetadas pela reforma trabalhista? 
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 En – Na reforma o que senti e estou sentindo até agora é a contribuição que eu não sei o 

que aconteceu ainda, até agora. Nem foi, nem veio. Porque a gente já não tinha mesmo essa questão 

de contribuição sindical. A gente já não tinha isso. A gente corria atrás para pegar um. Para fazer 

esse reconhecimento aí. Então quer dizer, mexeu com isso aí. Então quer dizer, o que a gente já 

não tinha e a gente queria não...  

Mas para a categoria em si a única coisa que incomoda um pouquinho é essa negociação com o 

patrão. Que alguns estão querendo até utilizar, mas é aquela coisa assim, você quer usar uma coisa 

que você não tem conhecimento começa a usar errado, né? Então é isso que a gente está 

encontrando um pouquinho dentro do doméstico. Então a gente está sempre atenta a isso porque 

vão usar errado, vai acabar fazendo erros, porque estão querendo usar de uma forma achando que 

vão se beneficiar (o patrão). Mas não é por aí...  

Umas das grandes dificuldades é essa, que o patrão não quer ter assessoria jurídica. Ele não quer 

pagar. Porque ele acha que fica pesado para ele. Para algumas famílias eu até entendo né? Para 

quem só tem um funcionário, já acha que fica muito puxado. Então assim, tem famílias aí que tem 

cinco funcionários, tem motorista, então se pode pagar pode manter uma assessoria.  

Pq – A contratação do empregado doméstico está muito relacionada a condição do 

empregador. Porque o empregado não pode ganhar com a mão de obra do empregado até por uma 

exigência da lei.   

 En – É uma despesa que ele vai ter sem retorno...  

Pq – Você conseguiria estabelecer o perfil do empregador doméstico hoje? Quem são essas 

pessoas que hoje tem condição de ter um doméstico? 

 En – Eu não vou conseguir te ajudar muito não. Na classe de funcionários públicos eu sei 

que muitos perderam o poder aquisitivo. Por conta dessa situação do Estado. Então eu sei que eu 

tive vários empregados que saíram de residência que trabalhavam há muitos anos dessa categoria 

(funcionários públicos). E o que a gente vê mais aqui é a classe mais alta e média.  

Pq – Seria a média responsável por manter os informais? Ou ela regulariza? 

 En – Até que ela está regularizando. Né?  
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Pq – Estou perguntado porque tem dados do IBGE que apontam que atualmente cerca de 

70% da categoria está no mercado de trabalho informal. 

 En – é! Mas isso sempre foi. Não é nem questão da lei agora.  

Pq – Mas pensou-se que com o surgimento da lei as pessoas assinariam as carteiras até por 

medo de possíveis punições... 

 En – Isso! Mas o que a gente vê é uma resistência. As vezes a pessoa até tem certa condição, 

mas não assina carteira. A gente encontra isso ainda hoje. Muitas pessoas estão tendo resistência 

de se adaptar a lei. Quando essas pessoas vêm até aqui nós informamos que elas estão garantindo 

também os próprios direitos. Porque vocês estão pagando e lá na gente não vai ter problema. Então 

a gente ainda encontra pessoas assim aqui que a gente tentar estar passando que é importante não 

só para a parte do empregado, mas para o empregador também. “Ah! Mas é uma despesa a mais. 

” Mas se você pensar bem não é tanta despesa assim não. Se você tem necessidade de ter um 

funcionário, você vai depois colocar na ponta do lápis e vai que dá para contornar. É mais barato 

do que ter um problema lá na frente.  

A gente vê que nós temos pessoas aqui em processo em que o patrão não quer pagar. As vezes até 

tem (dinheiro) mas não quer assumir, O empregado ficou 5, 6, até 10 anos lá na casa e a despesa 

aumentou, ne? Então o que eles fazem? Eles limpam a conta no banco, zera tudo, e você não acha 

nada. Aí o que que isso é de vantagem para alguém? Só para não pagar... 

Pq – A categoria sempre lutou no sentido de se igualar ou se equiparar aos direitos dos 

demais trabalhadores celetistas, porque a doméstica não está na CLT, é regida por lei própria... 

 En –  Uhum... 

Pq –  então sempre houve um movimento buscando o reconhecimento da categoria. 

 En –  Isso! 

Pq – Então por que agora? Por que só conseguiu agora se desde o início a categoria lutava 

por isso e buscava por isso...  

 En –  Eu acho que foi um pouquinho de luta. De você levantar a bandeira. O doméstico 

começou a se enxergar enquanto categoria. Porque quando você fala em doméstico você sabe que 
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existe uma linha de preconceito, né? Porque sempre foi o escravo que trabalhava como doméstico 

e depois veio como a pessoa mais humilde que trabalhava assim. Vem de um histórico muito 

grande, então as pessoas não levantavam a bandeira para brigar. Para dizer para A, B, C, que eu 

tenho direito a férias, ou que me respeite porque eu também trabalho. Então acho que de repente 

esse movimento e os sindicatos que começaram a se movimentar junto com política, porque 

política não está longe né? Qualquer coisa que você fale de trabalho você está politizando aí... 

então começou a ter mais movimento, as pessoas começaram a levantar bandeira, começou a ter 

denuncia, eu acho que vem daí, dessa luta, da conscientização, porque as pessoas começaram a 

entender que não é porque eu trabalho lá que eu não tenho direitos. Eu também tenho. E que antes 

a gente sente que era uma coisa muito fechada porque não tinha se via um meio de se manifestar 

ou de se brigar por aquilo. Porque até mesmo quando você ia para a justiça você ainda não tinha 

um campo muito grande dentro da lei para pedir muita coisa. Eu cheguei até a ver um processo 

tempos atrás, lá na UERJ, no Rio, onde a empregada ao ser questionada pelo juiz dizia: “não doutor 

eu trabalho lá sim, eu trabalho não, eu moro lá, eu cuidei das criancinhas desde pequenininha...” 

então quer dizer, ela falava como uma pessoa da família. Ela não falava como uma funcionária 

que prestava serviço ali. Então ela não sabia nem aonde ela estava se encaixando e o que ela poderia 

questionar. Porque ela não sentia que estava ali prestando um serviço. Aí esse juiz guardou isso 

para poder dar de exemplo. Como era difícil você colocar aquilo na mesa do juiz e o juiz analisar 

aquilo e dar a sentença. Tem história à beça aí.  

Pq – E o ministério do trabalho está fiscalizando a relação? 

 En – Pouco. Mas, é muito difícil. Por exemplo, em caso de denúncia, para o ministério 

chegar, o delegado, secretário, seja lá o que for entrar lá dentro da residência daquela pessoa para 

poder verificar aquela denuncia, você vê que é complicado. Então o próprio empregado as vezes 

não tem coragem de denunciar. E o ministério para fazer a fiscalização tem que ter autorização até 

para chegar lá e entrar na sua casa. Então os meios ainda não estão muito fáceis para você fazer 

uma denúncia de certas coisas e você ser atendido. Até mesmo essa questão de assédio moral, 

sexual e tudo, até hoje é muito difícil para você levantar a bandeira e ir lá questionar e ir para a 

justiça. Então ainda está difícil. Embora até a lei lá fala, né? Poderá fazer a fiscalização, mais aí 

coloca que tem que ter a autorização, tem que ser com hora marcada, se você for marcar hora para 
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você ir lá na minha casa, você vai encontrar tudo bonitinho, não vai? Então são coisas aí que a 

gente trabalhar mais em cima disso para ver qual seria a melhor forma. É um processo... 

Pq – E você acha também que a lei, como um todo, está sendo uma ferramenta importante 

para trazer conscientização para a população? 

 En – Está sim! Um passo muito até grande. Acredito assim que deu para a categoria. Agora 

no mais acho que é trabalho que temos que também de conscientizar e levar a informação para a 

categoria. Para a categoria estar sentando e discutindo o que é melhor. Porque é você que trabalha 

lá que sabe o que você está precisando. Não adianta eu que estou agora sentada aqui que vou falar 

o que você está precisando mesmo dentro da residência. Então esse trabalho que também tem que 

ser bem engrenado. Aí eu te falo, tira os nossos poderes para a gente poder fazer alguma coisa. 

Nos enfraquece. Aí como que você vai fazer? A categoria é enorme e você vê assim que ainda tem 

muita gente assim fora de registro. Ne? Aí como que você vai alcançar essas pessoas? Então ainda 

é muito difícil..., mas a lei está lá agora, dando uma bandeira, um resultado, e as pessoas já sabem 

que podem nos procurar. Já está bem importante até! 

 

 

 

 


