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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objeto analisar as relações de trabalho doméstico à luz do princípio 

da dignidade da pessoa humana. O tema se revela problemático porque, ainda hoje, existem 

fortes semelhanças entre a forma como a maior parte da sociedade encara a atividade 

desenvolvida pelos empregados domésticos como uma espécie de continuação – guardadas as 

devidas proporções – do trabalho escravo. Apesar de grandes avanços no que tange à garantia 

de direitos, desde a promulgação da Lei Áurea até os mais recentes marcos legislativos, a 

categoria ainda sofre com a desvalorização da profissão em relação aos outros tipos de 

trabalho. Mesmo com o avanço legislativo que culminou na Lei Complementar 150/2015, a 

classe dos trabalhadores domésticos ainda não é tratada de forma equânime em relação a 

outras profissões. Através da revisão bibliográfica e da análise da legislação e jurisprudência 

pertinentes, pretende-se realizar um recorte do trabalho doméstico na história social e 

legislativa brasileira de modo a evidenciar os motivos e a forma através dos quais 

trabalhadores domésticos não são considerados em igualdade em relação aos demais, em 

completa dissonância, desta forma, com o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana.  

 

 

Palavras-chave: Trabalho Doméstico. Dignidade da Pessoa Humana. Igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

 

This paper pretend to analyze the domestic work’s relations according with the principle of 

the dignity of the human person. The issue is problematic because, even now, there are strong 

similarities between the way of society see the job of domestic worker as some kind of slave’s 

labor continuation. Despite great advances in terms of guaranteeing rights, from the 

promulgation of the Lei Aurea to the latest progress in legislative terms, the category still 

suffers from the devaluation of the profession in relation with other types of work. Even with 

the legislative progress of the Law n. 150/2015, the domestic workers class is not treated 

equitably in relation to other professions. Through a bibliographical review and analysis of 

pertinent legislation and jurisprudence, it is intended to make a cut of domestic work in 

Brazilian social and legislative history in order to highlight the reasons and the way in which 

domestic workers are not considered equal in Too, in complete dissonance, in this way, the 

constitutional principle of the dignity of the human person.  

 

 

Keywords: Domestic Work. Dignity of human person. Equality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho pretende realizar uma análise das relações de serviço doméstico à 

luz do princípio da dignidade da pessoa humana. A complexidade do tema se revela na 

medida em que, ainda nos dias atuais, existem semelhanças entre o tratamento dado ao 

trabalho doméstico e o trabalho escravo, respeitadas as diferenças fundamentais entre ambos. 

Apesar das alterações recentes no que se refere à garantia de direitos, desde a 

promulgação da Lei Áurea o trabalho doméstico ainda é estigmatizado e desvalorizado em 

relação a outros tipos de trabalho. Mesmo com a mudança legislativa que culminou na Lei 

Complementar 150/2015, a classe dos trabalhadores domésticos ainda não é tratada de forma 

equânime em relação a outras profissões.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo abordar o tratamento legislativo e social 

dado pela sociedade brasileira – e por suas leis – ao trabalho doméstico. Para tanto, pretende-

se iniciar através de uma abordagem do trabalho doméstico no Brasil, que se propõe a buscar 

na tradição sociológica brasileira a análise das condições de trabalho e de tratamento dos 

escravos de casa – mucamas – para que seja possível verificar quais são as semelhanças deste 

com o trabalho doméstico como praticado atualmente. 

A abordagem histórica e sociológica comporta ainda a delimitação dos componentes 

do trabalho doméstico, suas principais características, quem o pratica e quais são as condições 

em que esse trabalho é realizado.  

Ainda nesta seara, é preciso destacar a metodologia utilizada para tal abordagem. Para 

tanto, recorre-se aqui ao que Michel Foucault1 já ensinou tanto em seus livros quanto no 

domínio da prática, a indignidade de falar pelos outros. A partir desta abordagem, entende-se 

necessário que se evidencie a voz dos trabalhadores domésticos; com essa finalidade, a página 

Eu empregada doméstica servirá como fonte de pesquisa dos relatos de pessoas que 

realizaram ou realizam trabalho doméstico.  

Algo de fundamental restou revelado quando essa página foi criada: a partir do 

momento em que as empregadas domésticas começaram a falar, pode-se perceber que elas 

possuem uma teoria do trabalho doméstico. Compreende-se que este discurso contra o poder, 

espécie de contradiscurso expresso pelos trabalhadores ditos domésticos, é o que é 

fundamental, e não uma teoria sobre o trabalho doméstico.  

                                                           
1 FOUCAULT, Michel. Os Intelectuais e o Poder. IN:  Microfísica do Poder, 1972, p. 43. 
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Através da revisão bibliográfica e da análise da legislação e jurisprudência pertinentes, 

pretende-se, em um segundo momento do trabalho, realizar um recorte do trabalho doméstico 

na história legislativa brasileira de modo a evidenciar os motivos e a forma através dos quais 

trabalhadores domésticos não são considerados em igualdade em relação aos demais, em 

completa dissonância, desta forma, com o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana.  

Entende-se que o presente estudo possui relevância social, uma vez que, enquanto 

herança da escravidão, o trabalho doméstico é a ocupação de cerca de 7,2 milhões de pessoas 

no Brasil, sendo uma atividade majoritariamente exercida por mulheres negras e pobres (cerca 

de 5,9 milhões). Mesmo sendo o país com o maior número de empregados domésticos do 

mundo, segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), essa atividade 

esteve, por muitos anos, sem qualquer regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio.  

Mesmo que modificações importantes no que diz respeito à garantia de direitos 

tenham acontecido desde a promulgação da Lei Áurea até os dias atuais, a situação de 

emprego doméstico continua, qualitativamente, precária. Neste sentido, o terceiro capítulo do 

presente trabalho dedicar-se-á ao estudo da Lei Complementar n. 150/2015 e de sua relação 

com o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Tal iniciativa legislativa revela que, na prática, ainda há muito o que se mudar para 

atingir a igualdade entre essa classe e os demais trabalhadores, uma vez que estes ainda são 

submetidos a tratamentos humilhantes, tarefas degradantes, informais ou abusivas, porquanto 

essa atividade ainda é vista como inferior por grande parte da sociedade.  

Este trabalho reconhece que é antecedido por uma ampla e rica tradição sociológica e 

historiográfica, a qual certamente não faz jus, uma vez que não tem a pretensão de conseguir 

abordar todos os aspectos pertinentes ao trabalho doméstico ou reunir toda a bibliografia, 

relevante para esse assunto. Porém, o tema é de tal forma latente até os dias atuais que se 

torna indispensável tecer considerações sobre o ele. Da parte jurídica é necessário tentar 

compreender os motivos pelos quais a regulamentação do trabalho da empregada doméstica 

só obteve um incipiente avanço na segunda década do século XX. 

Neste sentido, o presente trabalho pretende propor a si e a seus leitores o seguinte 

questionamento: teria a nova legislação, realmente, equiparado o trabalho doméstico às 

demais categorias de trabalho e, de fato, trazido algum benefício para elas? 
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Plano de trabalho 

 

O primeiro capítulo abordará a história do trabalho doméstico, desde o período 

colonial ao pós-abolição, com o objetivo de demonstrar a sua origem e que ele ainda possui 

um traço muito forte do trabalho escravo, de opressão, humilhação e exploração.  

Num segundo momento, será conceituado o que é e quem é a empregada doméstica, 

através de estudos de institutos de pesquisa, analisando a sua condição de vida e de trabalho 

ao longo dos anos.  Este capítulo trará, ainda, a importante iniciativa de uma ex-empregada 

doméstica, atual happer e historiadora, chamada Joyce Fernandes (mais conhecida como Preta 

Rara), de criar uma página do facebook, com o objetivo dar voz às empregadas domésticas; 

que trazem à tona, através de seus próprios relatos, a marginalização, os casos de abusos e 

condições de trabalho degradantes a que são submetidas. 

No segundo capítulo, será analisada a evolução histórico-legislativa dos direitos das 

empregadas domésticas, desde a lei Áurea à Constituição da República de 1988, com o intuito 

de constatar se essa categoria esteve ou não abarcada pela proteção jurídica. 

O terceiro capítulo trará as mudanças trazidas com o marco legislativo atual, qual seja, 

a Lei Complementar n. 150, de 2015, demonstrando os avanços na proteção dos direitos dos 

trabalhadores em tela e analisando se, realmente, houve uma melhoria na vida e nas relações 

de trabalho doméstico e se essa categoria foi equiparada aos demais trabalhadores. Ainda, fará 

a abordagem do que é o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e sua aplicabilidade neste 

tipo de trabalho. 
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1.  O TRABALHO DOMÉSTICO NA HISTÓRIA BRASILEIRA  

 

 

1.1  DA SENZALA À DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA 

 

            O título do presente capítulo deve ser encarado como uma sátira. Conforme será 

tratado neste item e nos que se seguem, a presença do trabalho doméstico e do trabalho 

feminino sempre foi um tema secundário submerso no silêncio da história.  

A historiadora paulista Maria Odila Farias afirmou que, em relação às lacunas 

historiográficas sobre o cotidiano e a participação histórica feminina no desenvolvimento das 

cidades brasileiras, no século XIX, “A urbanização incipiente da cidade de São Paulo, a 

partir do último quartel do século XVIII até as vésperas da Abolição, envolvia uma 

população majoritariamente feminina e, no entanto, poucas mulheres aparecem nas histórias 

da cidade.”2  

As conquistas femininas da década de 1970 foram acompanhadas por uma nova 

abordagem da vida social. Contudo, a despeito destes estudos inovadores e das perspectivas 

inauguradas pela abordagem marxista e social da história, a participação histórica das 

mulheres continua sendo tratada como uma questão secundária, isto é, quando é sequer 

considerada como uma questão. Envolvida na dicotomia trabalho produtivo x reprodutivo a 

atuação política feminina permanece minimizada, conforme evidenciado pela teórica 

feminista americana Ruth Rubbard: 

 

 

A ideologia que rotula as mulheres como reprodutoras naturais da espécie e os 

homens como produtores de bens não foi utilizada para isentá-las de produzir 

também bens e serviços; ao contrário, as alijou dos empregos bem remunerados, do 

trabalho profissional e de outros tipos de trabalho pago que exigem continuidade e 

apresentam certo grau de poder sobre a própria vida, e sobre as de outras pessoas 

[...] mais uma vez essa análise não se estendeu às demais mulheres pobres que eram 

obrigadas a trabalhar duramente, mas também eram censuradas por se reproduzirem 

demais. Na verdade, os cientistas interpretavam o fato de as mulheres pobres 

poderem trabalhar arduamente e ainda assim gerarem muitos filhos como sinal de 

que eram muito mais próximas dos animais e menos evoluídas que as mulheres das 

classes mais altas3 

 

 

                                                           
2 DIAS, Maria Odila L. S. Mulheres sem história. IN: Revista Brasileira de História, n. 114, jan/jun 1983, pp. 

31-45, p. 31. 
3 RUBBARD, Ruth. Algumas Idéias sobre a Masculinidade das Ciências Naturais. In GERGEN. Mary 

McCanney (org.) O Pensamento Feminista e a Estrutura do Conhecimento. Rio de Janeiro, Editora Rosa dos 

Tempos, 1993, p. 27. 
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No Brasil, a participação da mulher no sistema de produção social vem sofrendo 

constante redução. Enquanto, em 1872, a mulher representava 45,5% da força efetiva de 

trabalho do país, cem anos depois, na década de 1970, a mulher representava cerca de 20%. 

Dessa forma, da passagem do regime escravocrata para o modo de produção capitalista houve 

uma profunda marginalização da mulher em relação à esfera econômica pública. Para a 

teórica feminista Heleieth Saffioti, aquela transição representa: “uma separação entre o 

domínio social (público) e o domínio doméstico (privado) da economia. Este último constitui 

o campo por excelência de atuação da mulher”4. 

No Rio de Janeiro de 1870, cerca de trinta mil mulheres escravas e livres trabalhavam 

como empregadas domésticas; elas representavam cerca de 15% dos habitantes e 71% da 

população trabalhadora da cidade do Rio de Janeiro. No regime escravocrata, a proporção de 

mulheres domésticas alcançava 90% do total de escravas, enquanto, na condição de mulheres 

livres, 65% também o eram5. Na primeira década do século XX, a escravidão já não existia, 

porém, as domésticas representavam cerca de 13% da população da cidade do Rio de Janeiro 

e 76% das mulheres trabalhando fora de casa, contabilizando, no total, cerca de 77 mil 

pessoas, das quais, a maioria era de negras.  

Segundo Sandra Graham6, já em 1872, pode-se calcular em cerca de dois terços as 

mulheres livres no serviço doméstico do Rio de Janeiro. A autora americana7 entende a vida 

da empregada doméstica neste período como que transitando entre dois territórios 

complementares e antagônicos: a casa e a rua. Tomando por base os estudos desenvolvidos 

pelo antropólogo brasileiro Roberto DaMatta8,  as concepções de casa e rua são: 

 

 

Categorias sociológicas para os brasileiros [...] entre nós, estas palavras não 

designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas comensuráveis, mas 

acima de tudo, entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de 

positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, capazes de 

despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente 

emolduradas e inspiradas.9 

 

 

Dentro da tradição histórica e sociológica brasileiras, a ideia de casa surge como um 

espaço privilegiado, antes como um lugar físico do que exatamente como um ator. Na grande 

                                                           
4 SAFFIOTI, Heleieth. Emprego Doméstico e Capitalismo, Avenir Editora, Campinas, 1979, p. 9 
5 GRAHAM, Sandra L. Proteção e Obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro, 1860-1910. Tradução 

de Viviana Bosi. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 237. 
6 Ibidem, p. 21 
7 Ibidem.  
8 DAMATTA. Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil, Rio de Janeiro, Editora 

Rocco, 1997. 
9 Ibidem, p. 14. 



 

14 
 

maioria dos estudos, as famílias dotadas de um poder semelhante ao feudal, adornadas de um 

séquito de criados, escravos, sacerdotes e funcionários, comandam espaços da sociedade 

brasileira e são seus verdadeiros autores.  

São as chamadas famílias patriarcais, as quais, apesar de se caracterizarem como 

unidades heterodoxas10, se integravam plenamente no espaço da casa, espaço este que só se 

define a partir da oposição a outros espaços e domínios, nas palavras de Roberto DaMatta: 

 

 

Assim, se a casa está, conforme disse Gilberto Freyre, relacionada à senzala e ao 

mocambo, ela também só faz sentido quando em oposição ao mundo exterior: ao 

universo da rua. Ou seja, o que temos aqui é um espaço moral, posto que não pode 

ser definido por meio de uma fita métrica, mas – isto sim – por intermédio de 

contrastes, complementaridades, oposições.11 

 

 

Dessa forma, pode-se inferir que a casa é vista como o domínio de patrões e patroas, 

no qual as empregadas podem encontrar proteção da rua, porém sem qualquer chance de se 

expressar com independência. Amas-de-leite e arrumadeiras conheciam o mais íntimo das 

famílias a que serviam; todavia, assim como as demais empregadas até os dias atuais, seu 

comportamento no espaço da casa estava bem delimitado e controlado.  

Assim, a casa não era esse espaço pacificado, desenvolvendo-se, em seu interior, um 

árduo combate. Por um lado, patrões buscavam incessantemente ampliar as tarefas para as 

quais as empregadas haviam sido contratadas; de outro lado, estas, na medida do possível, 

resistiam. Muitas destas empregadas simplesmente abandonavam a casa e retornavam ao 

espaço da rua. Ainda as escravas, por vezes, recusavam-se a cooperar; não podendo ser 

demitidas por sua condição escrava, acabavam sendo vendidas como forma de punição.  

Quando castigadas, fugiam. Deixavam o território da casa pelos quartinhos em 

cortiços, conforme se pode ver retratado na literatura de tradição naturalista brasileira12, nos 

quais o reduzido espaço era ainda divido com empregadas diaristas: engomadeiras e 

passadeiras, revelando-se uma das mais cruéis faces da pobreza urbana no Rio de Janeiro do 

início do século XX.  

Para os patrões, as criadas eram encaradas como gente da rua, assim, sua presença 

colocava a casa em perigo até que elas fossem devidamente domesticadas. Neste sentido é 

possível compreender que essa proteção da casa somente poderia ser compreendida a partir do 

                                                           
10 Uma vez que tais unidades familiares eram compostas por diferentes graus hierárquicos e possuíam múltiplas 

funções, chegando a comportar extremos da condição humana: dos senhores aos escravos.  
11 DA MATTA. Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil, Rio de Janeiro, Editora 

Rocco, 1997, p. 16. 
12 Como exemplo brasileiro: AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço, 1890. 
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contraste com a insegurança da rua. Uma vez domesticadas, a rua poderia tornar-se perigosa 

para as próprias domésticas: “O braço protetor do patrão nem sempre era longo, forte ou 

disponível o suficiente para impedir a violência masculina, o abuso policial, a indigência e a 

insalubridade do mundo lá fora”13. 

Contudo, da mesma forma como a vida na casa se dividia entre a proteção e a 

obediência, a perigosa rua podia proporcionar a experiência da liberdade. Suas esquinas, 

comércios, mercados e fontes eram frequentados por empregadas que saíam para fazer 

compras, lavar roupas, levar recados e até mesmo acompanhar as patroas em suas raras 

incursões para além dos limites do âmbito doméstico.  

Dessa forma, restava constituída uma imensa rede de parentes, amigos, amantes, 

confrades de irmandades que formava o lado sedutor da rua, espaço no qual as empregadas 

encontravam seus iguais em uma atmosfera calorosa do quotidiano popular, ou na 

caleidoscópica atmosfera carnavalesca. Com seus rituais, máscaras, luzes e música, o 

Carnaval representava a principal celebração da vida da rua.  

Cabe destacar que a vida das criadas e suas relações com seus patrões não restaram 

indiferentes às principais transformações que atingiram a cidade do Rio de Janeiro, no final do 

século XIX. Dentre elas, a abolição da escravatura e a modernização da cidade.  

Além de redefinir radicalmente o papel das escravas domésticas, a abolição 

estabeleceu novas bases para o conflito e para as negociações no espaço da casa; a ex-escrava 

agora possuía maior acesso à rua, fosse por demissão da ex-senhora ou por deserção 

voluntária. Por outro lado, a rua encontrava-se em efervescência, tendo em vista o empenho 

da elite carioca, capitaneada pelo prefeito Pereira Passos, em embelezar e higienizar a cidade, 

por meio da expulsão dos pobres dos arredores para construção da Avenida Central (atual 

Avenida Rio Branco) e, pelo fogo que atiravam nos cortiços, desfigurando, dessa forma, redes 

sociais significativas para substituí-las por belas praças de arquitetura francesa.  

Contudo, cabe ressaltar que a rua não se rendeu à casa. A resistência tomou forma em 

um combate sistemático à demolição dos cortiços e culminou na Revolta da Vacina, no ano de 

1904. Essa tensão sobrevive até os dias atuais: entre um território e outro circula o combate às 

domésticas que descem hoje das favelas para o trabalho. 

 

 

 

                                                           
13 GRAHAM, Sandra L. Proteção e Obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro, 1860-1910. Tradução 

de Viviana Bosi. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 27. 
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1.2. O TRABALHO DOMÉSTICO 

 

 

A definição legal mais recente do trabalhador doméstico é proveniente da Lei 

Complementar n. 150/2015, a qual, em seu artigo 1º, determina que é considerado trabalhador 

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

de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 

(dois) dias por semana” 14. 

Estudos desenvolvidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelam que 

existem perto de 53 (cinquenta e três) milhões de pessoas exercendo atividades domésticas, 

sendo que grande parte destes profissionais trabalham sem qualquer proteção. Cabe ressaltar a 

dimensão gigantesca do setor de atividade doméstica mundial em desacordo com as condições 

de trabalho e o tipo de proteção legal atualmente existentes para os trabalhadores domésticos 

em todo o mundo.  

O Relatório Mundial sobre Trabalhadores Domésticos, organizado pela OIT15, incluiu 

estatísticas globais e regionais, tendo por objetivo prestar apoio aos esforços dos governos, 

empregadores e trabalhadores que procuram assegurar maior justiça social e condições de 

trabalho decentes para os trabalhadores domésticos em todo o mundo. Em nível mundial, as 

conclusões do Relatório revelam números assustadores em relação ao alcance da proteção 

legal e a lentidão do progresso da garantia de direitos fundamentais aos trabalhadores 

domésticos. Esses contabilizam cerca de 52,6 (cinquenta  e dois vírgula seis) milhões em 

nível mundial, dos quais 83% (oitenta e três por cento) são mulheres.  

Do total de trabalhadores domésticos, aproximadamente 29,9% (vinte e nove írgula 

nove por cento) estão excluídos da legislação nacional do trabalho, e 45% (quarenta e cinco 

por cento) não têm direito a descanso semanal ou sequer férias anuais remuneradas; enfim, 

estão excluídos de diversas proteções legais estendidas a outas categorias de trabalhadores. 

Cabe ressaltar, ainda, que mais de um terço das trabalhadoras domésticas não tem direito à 

proteção na maternidade. 

Ainda que a definição dada pela Lei Complementar n. 150/2015 tenha por objetivo 

delimitar o alcance legislativo de uma série de direitos, a ela escapam as minúcias das 

atividades desenvolvidas pelos trabalhadores domésticos no Brasil. Neste sentido, pretende-se 

                                                           
14 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm 
15 Disponível em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/ 

publication/wcms_173363.pdf  
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neste tópico, levantar alguns pontos fundamentais que caracterizam e compõem a atividade 

doméstica no Brasil.  

O emprego doméstico no Brasil é essencialmente feminino e é uma das maiores 

categorias de trabalhadores. Apenas no ano de 2011, estimava-se que cerca de sete milhões de 

pessoas exerciam serviços domésticos no país. Deste número total, cerca de 90% (noventa por 

cento) do contingente eram do sexo feminino16.  

Até a aprovação da Lei Complementar n. 150/2015, a maior parte das mulheres que 

exerciam o trabalho doméstico enfrentava a assimetria da legislação trabalhista que rege a 

atividade, além de vivenciar sistemáticas desigualdades no acesso aos direitos básicos, aos 

quais os trabalhadores têm direito.  

Dentre as razões que explicam essa assimetria destaca-se a proveniência da atividade 

doméstica, a qual é associada ao trabalho escravo, tendo em vista que, na vigência do regime 

escravocrata, os afazeres domésticos estavam sob a responsabilidade de mulheres negras 

escravizadas.  

Outro motivo relevante é a desvalorização do chamado trabalho reprodutivo, ou seja, 

o cuidado do lar e da família, realizado tradicionalmente pelas mulheres. Assim, o âmbito de 

atuação das empregadas domésticas está limitado, conforme foi tratado no item anterior, à 

esfera privada, espaço no qual o tratamento formal do emprego está aquém das regras formais 

de emprego, diferentes da lógica imposta na esfera da casa.  

Quando comparado aos demais grupos de atividade, essa categoria apresenta os 

menores índices de rendimentos salariais mensais, conforme dados do Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos (DIEESE):  

 

 

É também uma ocupação que se caracteriza por apresentar o menor rendimento 

médio mensal, quando comparado a todos os grupos de atividade (R$509,00) 

[quinhentos e nove reais] em 2011. Este rendimento correspondia, então, a 39% 

[trinta e nove por cento] da média recebida pelos ocupados. E isto apesar de, no 

período de 2004 a 2011, ter havido aumento de 46.0% [quarenta e seis por cento] 

nos rendimentos dos trabalhadores domésticos, contra a elevação de 30,8% [trinta 

vírgula oito por cento] da média dos ocupados.17 

 

 

Os serviços domésticos são compostos por atividades como cozinheiro, governanta, 

babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de idosos, 

entre outras. Neste setor, uma parcela pequena dos homens ganha mais do que as mulheres, 

                                                           
16 DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS ECONÔMICOS, O 

emprego doméstico no Brasil, n. 68, Agosto de 2013, p. 5. 
17 Ibidem. 
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pois costumam exercer atividades para as quais a remuneração tende a ser maior, como as de 

cozinheiros, jardineiros ou motoristas.18 

As mulheres em ocupação doméstica, por seu turno, recebem remuneração média 

inferior ao salário mínimo vigente. Este dado revela o grau de desigualdade do mercado de 

trabalho para esse nicho específico de atividade composto em sua maior parte por mulheres. 

Tal desigualdade de gênero também se revela em outros setores da atividade econômica.  

O trabalho doméstico no Brasil é exercido, em sua maior parte, por mulheres negras. 

Conforme dados do DIEESE: 

 

 

Entre 2004 e 2011, a proporção de mulheres negras ocupadas nos serviços 

domésticos no país cresceu de 56.9% [cinquenta e seis vírgula nove por cento] para 

61%,[sessenta e um por cento] ao passo que entre as mulheres não-negras observou-

se uma redução de 4.1[quatro vírgula um]pontos percentuais, com a participação 

correspondente a 39% [trinta e nove por cento], em 2011. Em todas as regiões do 

pais, a tendência da elevação do percentual de trabalhadoras domésticas negras 

esteve presente, exceto para a região Norte, onde passou de 79.6% [setenta e nove 

vírgula seis por cento], em 2004, para 79.3% [setenta e nove vírgula três por cento], 

em 2011. A região Sudeste registrou o maior aumento de mulheres negras ocupadas 

no trabalho doméstico no período, com o percentual correspondendo a 52.3% 

[cinquenta e dois virgula três por cento], em 2004, e atingindo 57.2% [cinquenta e 

sete vírgula dois por cento], em 2011.19 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o número elevado de mulheres negras 

exercendo trabalhos domésticos é consequência da associação histórica entre esse tipo de 

ocupação e a escravidão. As relações de trabalho dos sujeitos inseridos na modalidade 

assalariada doméstica sofrem da herança direta do sistema escravocrata do período colonial, 

sendo frequentes os desrespeitos aos direitos humanos e aos direitos fundamentais 

relacionados ao trabalho.  

O emprego doméstico ainda é considerado uma das principais possibilidades de 

inserção das mulheres pobres e negras no mercado de trabalho; contudo, estas relações de 

trabalho são marcadas pelo preconceito, apesar de, ao mesmo tempo serem compostas por 

relações interpessoais e familiares que confundem os limites do caráter profissional desta 

ocupação. Conforme dados do DIEESE: 

 

Em relação à faixa etária das empregadas domésticas, o maior percentual desses 

postos de trabalho era ocupado por mulheres de 30 [trinta] a 39 [trinta e nove] anos 

de idade (27.2%- vinte e sete vírgula dois por cento), em 2004, ao passo que, em 

2011, a maior parcela das trabalhadoras estava na faixa etária de 40 [quarenta] a 49 

                                                           
18 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 10ª. ed. - São Paulo: LTr, 2016, p. 222. 
19 DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS ECONÔMICOS, O 

emprego doméstico no Brasil, n. 68, Agosto de 2013, p. 6. 
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[quarenta e nove] anos (28.5%-vinte e oito e meio por cento). Cresceu também o 

percentual de mulheres no emprego doméstico com 50 [cinquenta] anos ou mais, 

que passou de 13.7%[treze vírgula sete por cento], em 2004, para 21.9%[vinte e um 

vírgula nove por cento], em 2011. Ao lado do crescimento da participação de 

mulheres mais velhas no emprego doméstico, houve redução na proporção de jovens 

ocupadas na atividade. 20 

 

 

Tais indicadores refletem que as mulheres jovens estão procurando novos e diferentes 

meios de inserção no mercado de trabalho. Para os pesquisadores, a mudança de perfil pode 

ser motivada por fatores diversos, dentre eles, o aumento no nível de escolaridade das jovens, 

o que possibilita a ocupação de profissões mais valorizadas socialmente e mais bem 

remuneradas. Ademais, como os dados também revelam o envelhecimento da categoria, já 

que as mulheres de mais de cinquenta anos enfrentam dificuldades de se realocar no mercado 

de trabalho, dado o baixo nível de escolaridade dessas trabalhadoras. 

A escolaridade é outro ponto muito sensível na vida do trabalhador doméstico: a maior 

parte das empregadas domésticas não possui Ensino Médio (48.9% [quarenta e oito vírgula 

nove por cento] em 2011), o que reflete o entendimento preconceituoso da sociedade em 

relação ao trabalho doméstico como atividade para a qual a mulher seria “naturalmente apta”, 

quer dizer, para seu desempenho não seria necessário qualquer tipo de qualificação 

profissional, ou um emprego voltado para pessoas sem qualificação.  

Além disso, cabe ressaltar os dados referentes à proporção de trabalhadoras 

domésticas que ocupam a posição de chefe de família, conforme dados do DIEESE: 

 

 

Entre 2004 e 2011, observou-se um aumento significativo na proporção de 

trabalhadoras domésticas que ocupavam a posição de chefes de família (11.2%- 

onze vírgula dois por cento) e redução das posições de cônjuge (-1.9%- um vírgula 

nove por cento), filha (-7.2%- sete vírgula dois por cento) e outras condições (-

2.1%-dois virgula um por cento). O crescimento do total de domésticas que são 

chefes de família é preocupante, uma vez que, exceto em raras situações, essas 

trabalhadoras recebem remunerações bastante inferiores à média observada no 

mercado de trabalho, muitas vezes próximas e abaixo do salário mínimo. Portanto, 

são remunerações insuficientes para prover as necessidades vitais básicas (moradia, 

alimentação, saúde, lazer, entre outros) a si mesma e às suas famílias.21 

 

 

O trabalho doméstico é marcado por vínculos de informalidade. Sem levar em conta o 

trabalho exercido pelas diaristas que exercem sua profissão sem qualquer proteção, deixadas a 

sua própria sorte e marcadas pela instabilidade, a empregada doméstica mensalista também 

corre risco de trabalhar sem registro em carteira, férias remuneradas, licença-saúde, seguro 

                                                           
20 Ibidem, p. 7. 
21 Ibidem, p. 10. 
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contra acidentes pessoais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outros benefícios, o 

que agrava, desta forma, o quadro de instabilidade e precariedade da ocupação das 

empregadas domésticas. 

Cabe ressaltar, ainda, que as diferenças regionais se fazem sentir com mais 

intensidade a partir da análise da forma de contratação das trabalhadoras domésticas. Nas 

regiões Sudeste e Sul, estão os menores percentuais de mensalistas sem carteira assinada (em 

2011, 37,5% [trinta e sete e meio por cento] e 32,3% [trinta e dois vírgula três por cento], 

respectivamente); contudo, as regiões Sudeste e Sul registram ainda percentuais consideráveis 

da contratação de diaristas (31,9% [trinta e um virgula nove por cento] e 40,0% [quarenta por 

cento], respectivamente, no mesmo período)22. Ainda com relação à contratação, o DIEESE 

revela em seus dados que as domésticas negras no Brasil que não possuem carteira assinada 

são a maioria, tanto em 2011 (48,1% [quarenta e oito vírgula um por cento]) quanto em 2004 

(60,9% [sessenta vírgula nove por cento]), conforme dados do Instituto:  

 

 
A remuneração média da trabalhadora negra no Brasil foi inferior à da trabalhadora 

não negra em qualquer tipo de contratação. Isto acontece principalmente devido aos 

menores rendimentos auferidos pelas negras no Norte e Nordeste. Além disso, foi no 

Norte que se observou o menor ganho real entre as trabalhadoras negras (61,0% 

[sessenta e um por cento]), entre 2004 e 2011.23 

 

 

Conforme exposto no relatório do DIEESE de 2011, a regulamentação da jornada de 

trabalho das empregadas domésticas é recente; assim, até pouco tempo, o campo de trabalho 

era sujeito a jornadas irregulares e mais prolongadas do que a média de outras categorias. 

Dados analisados pelo Departamento, em 2012, demonstram que o valor por hora médio pago 

às empregadas domesticas com carteira foi relativamente superior ao das trabalhadoras sem 

carteira assinada.  

Enfim, a falta da carteira assinada se revela uma problemática bem mais complexa 

do que o previsto em lei, porque conduz ainda ao pagamento de remunerações abaixo do 

salário mínimo previsto em lei como piso para a categoria, o que aparece na diferença de 

rendimentos entre empregadas com carteira e sem carteira.  

 

 

 

                                                           
22 Ibidem, p. 15. 
23 Ibidem, p. 17. 
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 1.3. A VOZ DO TRABALHO DOMÉSTICO 

 

Até aqui, ficou descrita a rotina silenciosa à qual as empregadas domésticas são 

sujeitas em seu trabalho. Contudo, essa restrição não foi suficiente para conter o caráter local 

da crítica ao modo de apropriação do trabalho capitalista. Muitas dessas empregadas 

domesticas encontraram formas de ecoar o sofrimento e a opressão aos quais foram sujeitadas 

e produziram uma outra discursividade, de caráter local, em oposição ao discurso oficial.  

Uma dessas iniciativas é a página de uma rede social chamada Eu Empregada 

Doméstica24, na qual a professora de história e ex-empregada doméstica Joyce Fernandes 

denuncia o abuso de patrões sob o signo da hashtag #euempregadadomestica; a página reúne 

uma série de relatos de empregadas domésticas, seus filhos, irmãos e sobrinhos, que 

descrevem episódios marcantes de opressão. Sobre o tema, a criadora da página revela que:  

 

 

Meu objetivo é provocar e dar voz a quem não tem voz. Esse tipo de tratamento 

desumano acontece entre quatro paredes, e essas mulheres, a maioria negras, não 

têm com quem desabafar [...] Quero expor o que está sendo varrido debaixo do 

tapete. É preciso humanizar a relação entre patrões e empregados. Muitas vezes, 

naturalizamos agressões e opressões. Isso está errado.25 

 

 

Essa iniciativa traduz aquilo que Michel Foucault denomina como caráter local da 

crítica, isto é, que o saber sobre a escravidão, sobre o sofrimento das empregadas domésticas 

e sobre a sociedade relacional que torna possível a relação de opressão e dominação dos 

patrões – brancos e ricos – e empregados – pobres e negros, tudo isso é tratado através do 

olhar daquele sujeito que se encontra na situação de opressão. Significa que esse saber 

marginalizado e desconsiderado para a ciência toma espaço, ganha voz; nas palavras de 

Foucault:  

 

 

Caráter local da crítica, o que não quer dizer, creio eu, empirismo obtuso, ingênuo 

ou simplório, o que também não quer dizer ecletismo frouxo, oportunismo, 

permeabilidade a um empreendimento teórico qualquer, nem tampouco ascetismo 

um pouco voluntário, que se reduziria ele próprio à maior magreza teórica possível. 

Creio que esse caráter essencialmente local da crítica indica, de fato, algo que seria 

uma espécie de produção teórica autônoma, não centralizada, ou seja, que, para 

estabelecer sua validade, não necessita da chancela de um regime comum.26  

 

 

                                                           
24 Disponível em: https://pt-br.facebook.com/euempregadadomestica/  
25 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-36857963  
26 FOUCAULT. M. Aula de 07 de janeiro de 1976. In. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 

1999, p. 10-11. 
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O trabalho desenvolvido na página de uma rede social que traz à tona o discurso de 

empregadas domésticas espalhadas por todo o Brasil alcança e ultrapassa as fronteiras do país 

provocando, assim, uma espécie de reviravolta do saber ou insurreição dos saberes 

sujeitados.27. Isso significa que conteúdos históricos que foram sepultados, mascarados, 

ignorados através de coerências funcionais ou sistematizações formais – a naturalização da 

exploração à mulher negra, por exemplo, deixam de fazer sentido e se revelam enquanto 

possibilidades de luta. Para Michel Foucault: 

 

 

Portanto, os saberes sujeitados são blocos de saberes históricos que estavam 

presentes e disfarçados no interior dos conjuntos funcionais e sistemáticos, e que a 

crítica pôde fazer reaparecer pelos meios, é claro, da erudição. [...]Uma série de 

saberes que estavam desqualificados como saberes não conceituais, como saberes 

insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores, 

saberes abaixo do nível do conhecimento ou da cientificidade requeridos.28  

 

 

Assim, a crítica que nasce desse saber das pessoas reaparece e ganha uma 

qualificação; a partir dele, outras pessoas se reconhecem ali, provocando a insurreição desses 

saberes sujeitados. A iniciativa de Joyce Fernandes junta-se à de outras mulheres, pobres e 

negras, domésticas ou não, que se destacaram da rotina opressora da sociedade patriarcal para 

oferecer alguma outra possibilidade às demais mulheres. 

A situação de opressão à mulher pobre e negra não é exclusividade do Brasil: no fim 

da escravidão, a perpetuação das mulheres negras no trabalho doméstico se assemelha às 

condições ocorridas nos EUA. Como destaca a autora norte-americana Angela Davis, o papel 

da mulher negra nas relações de trabalho é ainda determinado pelo padrão escravocrata, 

trabalhos menos valorizados e subalternos; nas palavras da autora: 

 

 

Durante o período da pós-escravatura, a maior parte das mulheres negras 

trabalhadoras que não trabalhavam na lida dos campos foram forçadas a tornarem-se 

criadas domésticas. A sua situação difícil, não menos do que outras das suas irmãs 

que arrendatárias, ou trabalhadoras condenadas, comportavam a mesma estampa 

familiar da escravatura (...) A equação ocupacional com as mulheres negras com o 

serviço doméstico não é, no entanto, um simples vestígio da escravatura destinado a 

desaparecer com a passagem do tempo. Por quase um século elas foram incapazes 

de escapar ao trabalho doméstico em número significativo.29 

 

 

Na concepção da autora, a divisão do trabalho é sexual e racial, tendo em vista que as 

mulheres negras encontram ocupações mais desvalorizados e subalternizados, tais como o 

                                                           
27 Ibidem, p. 11. 
28 Ibidem, p. 12. 
29 DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. 1981, p. 68 e 69 
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emprego doméstico, que é tido com a ocupação natural das mulheres negras. Conclui-se, 

dessa forma, que essas mulheres não tiveram outra saída senão permanecer neste mesmo tipo 

de trabalho realizado na escravidão, após a abolição. 

 

Proporcionalmente mais mulheres negras sempre trabalharam fora de casa do que as 

suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupou na vida das mulheres 

negras segue hoje um modelo estabelecido desde o início da escravatura. Como 

escravas, o trabalho compulsoriamente ofuscou qualquer outro aspeto da existência 

feminina. Parece assim, que o ponto de partida de qualquer exploração da vida das 

mulheres negras sob a escravatura começa com a apreciação do papel de 

trabalhadoras.30 

 

Pode-se observar, a partir da leitura de Davis, que o trabalho doméstico é 

predominantemente exercido por mulheres negras e marcado por um grande nível de 

hierarquia, assim como por uma divisão sexual e racial. Estas mulheres foram socialmente 

vinculadas ao trabalho doméstico, como se esta fosse a sua única possibilidade de ocupação; 

como se o lar e a cozinha fossem o lugar natural da mulher. Nesse sentido, destaca Carneiro: 

 

 

Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos 

como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... 

Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres 

deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres 

com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de 

engenho tarados. São suficientemente conhecidas as condições históricas nas 

Américas que construíram a relação de coisificação dos negros em geral e das 

mulheres negras em particular. Sabemos, também, que em todo esse contexto de 

conquista e dominação, a apropriação social das mulheres do grupo derrotado é um 

dos momentos emblemáticos de afirmação de superioridade do vencedor. Hoje, 

empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo 

exportação.31 

 

 

Vale destacar que as criadas negras ainda tiveram que disputar espaço de trabalho com 

imigrantes brancas que chegavam ao Brasil e eram a preferência entre os senhores, pela cor da 

pele. Porém, havia ainda a preferência pelas escravas mulheres negras, pois julgavam que 

eram mais sujeitas à subordinação, o que demonstra, claramente, o racismo, a subalternidade a 

que eram colocadas essas mulheres, sujeitas a serem diminuídas e a obedecerem aos mandos e 

desmandos dos seus senhores/patrões. 

Assim, conforme aduz Sueli Carneiro32, o caso mais latente desse assujeitamento é 

que, tanto no Brasil e no resto da América Latina, a violação colonial perpetrada por homens 

                                                           
30 Ibidem, p. 10. 
31 CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: a Situação da Mulher Negra na América Latina a partir de uma 

Perspectiva de Gênero. pp. 1-2. 
32Ibidem. 
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brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante está na origem 

de todas as construções de nossa identidade nacional, estruturando o mito da democracia 

racial latino-americana, que no Brasil alcança até hoje as últimas consequências. Essa 

violência sexual colonial é romantizada, sendo fundamento das hierarquias de gênero e de 

raça, negando às mulheres negras seu importante papel na formação da cultura nacional.  

 A leitura de obras de pensadoras feministas revela o tema como uma reflexão e uma 

prática política que é capaz de dar condições de possibilidade para a adoção de uma 

perspectiva histórica em relação à condição feminina e dos processos políticos que a 

atravessam. Conforme destaca Celi Pinto33 

 

Historicamente, o feminismo tem sido apresentado a partir de três ondas: a primeira 

onda, ocorrida no final do século XIX e início do século XX, marcada pela luta das 

mulheres por direitos políticos, destacando-se a luta pelo direito ao voto 

impulsionado pelas mulheres na Inglaterra; a segunda onda, iniciada em meados da 

década de 1960, e referenciada em grande medida nos movimentos sociais e 

políticos de caráter socialista e anarquista, em que se coloca, com originalidade, que 

além da dominação de classes há outra forma de dominação, a do homem sobre a 

mulher, e o feminismo passa a dizer respeito à liberdade e à autonomia das mulheres 

sobre seus corpos e suas vidas, e a terceira onda, que se confunde com a segunda 

onda, tendo o seu início na década de 1990, e que está sendo vivenciada atualmente, 

oriunda de uma crítica ao feminismo da primeira e da segunda onda, protagonizado 

por mulheres brancas e de classe média, e na defesa de um feminismo interseccional, 

capaz de abarcar distintas experiências sobre o que é ser mulher, enfatizando-se, 

neste trabalho, as experiências das mulheres negras.  

 

 

Neste sentido, fica destacada a condição de invisibilidade em que as mulheres – 

principalmente as mulheres negras e pobres – encontram-se na sociedade. Desde sua origem, 

tanto no Brasil como no resto do mundo, o feminismo, principalmente o feminismo negro, 

tem como meta tornar as experiências das mulheres visíveis, ao colocar em questão 

desigualdades de gênero, de classe e de raça. No caso da última, tal demanda “também deve 

ser incorporada no feminismo, uma vez que a dominação racial encontra-se no mesmo 

patamar das dominações de classe e de gênero”.34
 

As mulheres negras, tradicionalmente, foram deixadas à margem tanto da luta 

feminista quanto da luta antirracista, principalmente pela natureza de essas demandas não 

serem compatíveis com as requisições por elas realizadas. Cabe destacar que as mulheres 

negras sofreram, inclusive, especial resistência por parte de muitas feministas brancas quando 

                                                           
33 PINTO, Céli. Feminismo, História e Poder. In Revista de Sociologia e Política, v. 18, n. 36, Curitiba, 2010, p. 

16. 
34 HOOKS, B. (1982). Ain't I a Woman: Black Women and Feminism, London, Pluto. p.52 
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passaram a dar visibilidade às suas demandas. Conforme destaca Talita Tanscheit, ao analisar 

o trabalho de Angela Davis:  

 

Ao retratar estas experiências, o feminismo negro resgata a mais importante 

experiência histórica destas mulheres, a da escravidão das mulheres negras, área até 

então carente de estudos (Davis, 1981, p. 7) e que irá marcar, até os dias atuais, a 

posição social ocupada pelas mulheres negras. [...] No que diz respeito à 

desvalorização histórica do trabalho feminino, deve-se destacar ser este um objeto 

de reflexão das mais diversas vertentes do feminismo, que reconhecem, como 

estruturante desta desvalorização, a divisão sexual do trabalho, baseada na dualidade 

entre a esfera pública e a esfera privada (Hirata, 2002). Nestas análises feministas, a 

esfera pública seria a do trabalho produtivo (dos homens), enquanto a esfera privada 

seria a do trabalho reprodutivo (das mulheres). Desta dicotomia organizam-se dois 

pressupostos diretamente conectados ao trabalho doméstico: o da separação, que 

distingue o trabalho de homens e de mulheres, e o da hierarquização, que dá mais 

valor ao trabalho do homem (Kergoat, 2009)35.   

 

 

O feminismo negro destaca que a divisão do trabalho não é meramente sexual, mas 

também racial; dessa forma, as mulheres negras possuem os trabalhos, remunerados ou não, 

mais desvalorizados socialmente, tal como ocorre com o doméstico. Neste sentido, a esfera 

privada, a do cuidado, resta naturalizada como uma tarefa das mulheres negras.  

Dessa forma, as vivências das mulheres brancas e negras são claramente opostas: 

enquanto as mulheres brancas se organizavam para lutar contra a universalização do conceito 

de mulher, dona-de-casa e mãe, as mulheres negras, cuja tradição histórica sempre foi o labor 

fora de suas casas, viam no trabalho doméstico rejeitado pelas brancas o único caminho para 

não submeter a si mesma e a sua família à miséria. Retomando o entendimento de Angela 

Davis36, as negras foram forçadas, após a abolição, a permanecer no mesmo tipo de tarefa 

realizada na escravidão. 

Enfim, é importante destacar que não se pretende criar ou estimular uma avaliação 

entre as demandas do feminismo negro e branco, mas ressaltar que, a partir dessas diferenças 

é possível verificar as demandas particulares de cada grupo e estimular que ambas se 

coadunem de modo que as mulheres não permaneçam em uma condição objetificada.  

 

 

 

 

 

                                                           
35 TANSCHEIT, Talita. A PEC das Domésticas: uma análise do trabalho doméstico à luz do feminismo negro. 

III Simpósio Nacional sobre Democracia e Desigualdades, Brasília, 2016, p. 04. 
36 DAVIS, Angela, Mulheres, Raça e Classe. 1981, p. 78. 
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2.  ABORDAGEM LEGISLATIVA  

 

2.1  DA LEI ÁUREA AO PERÍODO PRÉ-CONSTITUCIONAL 

 

A origem do trabalho doméstico no Brasil está intimamente ligada à escravidão, do 

período colonial, como já explicado anteriormente. A Lei Áurea, apesar de não ter um caráter 

justrabalhista, pode servir como parâmetro para uma análise histórica do Direito do Trabalho. 

Ela foi importante para a conjectura dessa espécie de ofício, pois inseriu, à prática da época, 

relação de trabalho remunerado entre os trabalhadores dessa categoria e seus antigos 

senhores.37 

 

De fato, constituiu diploma que tanto eliminou da ordem sociojurídica relação de 

produção incompatível com o ramo justrabalhista (a escravidão), como, em 

consequência, estimulou a incorporação pela prática social da fórmula então 

revolucionária de utilização da força de trabalho: a relação de emprego.38 

 

Maurício Godinho assevera que essa lei teve sua importância, uma vez que o país 

possuía uma economia rural e escravista, e não havia lugar para uma efervescência do 

trabalho justrabalhista, através da união do proletariado, que fomentasse a consciência de 

classe no sentido de busca pelos direitos e por políticas públicas, o que passou a ser possível 

nos anos seguintes a 188839. 

Para a Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, em 

artigo para o TST, apesar de a Lei Áurea representar um avanço para o trabalho no âmbito 

doméstico, não foi capaz de eliminar o caráter escravocrata destas relações, que se perpetua 

até os dias atuais, através da desvalorização e discriminação dessa categoria. 

 

 
A Lei Áurea foi um grande avanço. Mas o Brasil tem um resquício muito grande 

escravocrata. Ainda temos muita discriminação com relação a negros, pobres, 

trabalhadores domésticos e braçais de um modo geral. Isso precisa ser combatido e 

colocado na ordem do dia. Não ser um tabu nem tratado como se já tivesse sido 

superado, pois ainda não foi. A Convenção 189 da OIT é uma prova de que não está 

superado. Nós temos a maior categoria de trabalhadores do Brasil (os domésticos) 

como subcategoria discriminada, que não possui igualdade de direitos e de 

tratamento com os demais trabalhadores, os urbanos e rurais. Uma categoria 

excluída da CLT e da Constituição de 1988, mesmo sendo a Constituição Cidadã. 

Temos resquícios da escravidão? Temos. A Lei Áurea foi um grande avanço, mas 

ela foi aprovada pela mais alta aristocracia do Brasil. Embora tenha atingido lá atrás 

seu objetivo, a sociedade ainda nutre e vive determinadas discriminações, que se 

                                                           
37 DELGADO. Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho - 16ª ed. – São Paulo: LTr, 2017, p. 114 
38 Ibidem, p. 115. 
39 Ibidem, p. 115. 



 

27 
 

expressam, com muita força, no trabalho doméstico e no trabalho infantil 

doméstico.40 

 

Apesar do fim do período de escravidão no Brasil, após a assinatura da Lei Áurea pela 

Princesa Isabel, houve um grande aumento da miséria. Por não terem para onde ir, nem 

experiência em outro tipo de atividade, sem contar a discriminação e o estigma sofridos, 

muitos destes trabalhadores, grande parte dos ex-escravos (agora chamados de empregados), 

se viu obrigado a continuar trabalhando para seus antigos senhores, por troca de favores, 

como local para morar, alimentação e vestuário. Como já anteriormente abordado, as 

condições de trabalho destes empregados continuaram a ser desvalorizadas e, em grande 

maioria, degradantes.41 

A primeira previsão legal para as relações trabalhistas ocorreu em 1916, quando 

entrou em vigor o Código Civil, que regeu a relação dos contratos trabalhistas relacionados à 

locação de serviços, fazendo menção aos domésticos, prevendo o aviso prévio, porém sem 

muitas garantias asseguradas, podendo ser exigido qualquer serviço compatível com as 

condições físicas do trabalhador. 

O artigo 1.216 do referido Código previa que “toda a espécie de serviços ou trabalho 

lícito, material ou imaterial, pode ser contratado mediante retribuição”, ficando vedado, 

portanto, o trabalho forçado (escravo), devendo haver, para tanto, um pagamento, uma 

contraprestação. 

Conforme preceituava o artigo 1.221, não havendo prazo para o fim do contrato por 

tempo indeterminado, qualquer das partes poderia rescindi-lo, mediante aviso prévio.42 

A primeira regulamentação específica sobre o direito do trabalho doméstico ocorreu 

em 02 de agosto de 1923 - o Decreto nº 16.10743, editado pelo presidente da República, com 

amparo na Lei nº 4.632/1923, que versava sobre a locação de serviços dos empregados 

domésticos.44 

                                                           
40 TST, Matérias Especiais: Ministra Delaíde acredita que resquícios escravocatas na cultura patrocinam 

exploração infantil doméstica, in http://www. tst.jus.br/materias-especiais/ /asset_publisher/89Dk/ 

content/id/1979402. Acesso em 06 jul 2017. 
41 FERREIRA, Clara Maria Carneiro. Histórico do emprego doméstico e correlação com a escravidão e trabalho 

feminino. IN: Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 21 ago. 2013. Disponivel em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.44846&seo=1>. Acesso em: 08 jul 2017 
42 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do Trabalho. 10ª. ed. - São Paulo: LTr, 2016, p. 221. 

43 Senado Federal. Disponível em: [http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas. 

action?numero=”16107&tipo_norma=DEC&data=19230730&link=s].” Acesso em: 09 jun.2017. 
44 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. – 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014, p. 380. 
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Em 1941, entrou em vigor o Decreto-Lei n° 3.078/41, que pretendia disciplinar as 

relações empregatícias domésticas, estabelecendo obrigações e direitos para ambos, como o 

aviso prévio de oito dias. Esse decreto exigiu, porém, em seu artigo 15, uma regulamentação, 

o que nunca veio a ocorrer, como ressaltam Vólia Bomfim Cassar e Maurício Godinho.  

 

 

   particulares ou a benefício destas. Portanto, excluiu os trabalhadores de 

restaurantes, pensões e demais pessoas jurídicas da condição de doméstico. Aqueles 

passaram à  condição de urbanos (CLT). Concedeu, ainda, aviso prévio de oito dias, 

um período de prova de seis meses, justa causa e despedida indireta.45 

 

 

Um antigo diploma fez referência a esses trabalhadores (Decreto-lei n. 3.078, de 

1941), com o fito de lhes atribuir determinados direitos. Porém impôs, 

expressamente, para sua efetiva vigência, a necessidade de regulamentação inferior, 

a qual jamais foi procedida.46 

 

 

Em 1943, surge a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com um compilado das 

leis trabalhistas. Porém não há que se falar em garantia dos direitos do trabalhador doméstico, 

como preceitua Maurício Godinho: 

 

 

De fato, a CLT excluiu, expressamente, os empregados domésticos do âmbito de 

suas normas protetivas (art. 7°, "a”). A categoria permaneceu, assim, por extenso 

período, em constrangedor limbo jurídico, sem direito sequer a salário mínimo e 

reconhecimento previdenciário do tempo de serviço.47 

 

 

Em 1972, entrou em vigor a chamada “Lei dos Domésticos” - Lei 5.859, importante 

marco legislativo. Em seu artigo 1º, definiu empregado doméstico como “aquele que presta 

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

residencial destas”.  

No tocante à descrição da Lei 5.859/72, percebe-se que sua definição foi clara ao 

enfatizar o caráter de continuidade desse tipo de atividade, uma vez que exclui outros 

elementos já definidos pela doutrina e pela própria CLT.  

Para Godinho, existem oito Elementos Fático-Jurídicos que compõem a relação de 

emprego doméstico. São eles os elementos gerais a todas as relações trabalhistas - a pessoa 

física do prestador, pessoalidade, onerosidade e subordinação - elementos próprios desse tipo 

de relação - finalidade não lucrativa dos serviços, prestação laboral à pessoa ou à família, 

âmbito residencial de prestação laborativa. 

                                                           
45 Ibidem, p. 374. 
46 DELGADO. Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho - 16ª ed. – São Paulo: LTr, 2017, p. 420. 
47 Ibidem, p.420. 
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Como explana o professor, a real intenção era a de enfatizar a relação de continuidade 

do serviço doméstico, para a caracterização desta relação empregatícia. Portanto, uma vez que 

não observa os demais elementos inerentes à relação de emprego doméstico, priorizando 

somente esta característica, a lei ratifica que a previsão legal protege, somente, uma parte 

dessa categoria. 

 

A omissão, contudo, é absolutamente justificável. É que a Lei n. 5.859 quis destacar 

em seu texto apenas o elemento genérico objeto de conformação sociojurídica 

especial (continuidade) e os elementos específicos à relação empregatícia. Inexistia, 

assim, para a lógica da lei especial, qualquer necessidade de se repetirem elementos 

fático-jurídicos óbvios à existência da figura do empregado doméstico e que 

comparecem a essa categoria sem qualquer especificidade perante o padrão 

empregatício genérico celetista.48 

 

 

 

No que tange aos avanços trazidos pelo dispositivo em tela, pode-se considerar que a 

categoria dos empregados contemplados por estas garantias legais, finalmente, adquiriu uma 

pequena parcela de cidadania jurídica, passando a ter três direitos garantidos: CTPS assinada; 

inscrição na Previdência Social e vinte dias úteis de férias, após 12 meses de trabalho (este 

último direito trazido pelo artigo 2º, caput, do Decreto nº 71.885/73):  

 

“Finalmente, a Lei n° 5.859/72 e o Decreto n° 71.885/73 passaram a regulamentar 

exclusivamente os direitos do doméstico. ”49  
 

A Lei nº 5.859/72 estabeleceu, ademais, o prazo das férias como de vinte dias úteis, 

mas, somente com a Lei 11.324/06, foi assegurada a ampliação deste período para 30 dias 

corridos, para os trabalhos domésticos iniciados a partir de 19/07/2006, o que foi mantido 

com a legislação atual, a Lei Complementar nº 150/2015: 

 

 

Pela Lei n. 5.859/72, as férias do empregado doméstico eram de 20 dias úteis. 

Entretanto, a partir da Lei n. 11.324/2006 (Diário Oficial de 20.7.2006), tais 

férias passaram para 30 dias. Tais 30 dias foram confirmados também pela 

Lei Complementar n. 150, de 2015 (art. 17, caput), diploma legal que 

revogou a Lei n. 5.859/72 (art. 46).50 

 

                                                           
48 DELGADO. Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho - 16ª ed. – São Paulo: LTr, 2017, p. 410. 

49 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014. p. 374 

50 Ibidem, p. 197. 
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Nota-se, com a análise do presente diploma legal, que, embora tenha trazido um 

avanço para determinada parte dos trabalhadores domésticos, a Lei 5.859/72 acabou por 

reafirmar o caráter excludente da legislação aos empregados não-habituais.  

Em meados dos anos 80, os direitos dos empregados domésticos ganharam 

visibilidade com a legislação do Vale-Transporte, Leis nº 7.418/85 e 7.619/87, 

regulamentadas pelo Decreto nº 95.247/87, que, em seu artigo 1º, inciso II, conferiu a essa 

categoria de profissionais a condição de beneficiários do Vale-Transporte. 

 
A fase de inclusão jurídica da categoria também tem sido longa, durando mais de 40 

anos: inicia-se pela esquálida Lei n. 5.859, de 1972, com apenas três direitos, sendo 

seguida pelas regras concessoras do Vale Transporte, na segunda metade dos anos 

de 1980; passa por um momento de grande relevância.51 

 

 

 

2.2  DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA À ATUAL LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA. 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marco do processo de 

redemocratização do país, visa, através dos direitos por ela assegurados, a garantir maior 

estabilidade jurídica ao normatizar diversos aspectos da vida social52. Porém, no que tange à 

regulação da profissão de empregado doméstico, ainda há que se falar em um longo caminho 

a ser percorrido para a efetivação de determinados direitos para essa categoria. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988,  houve um avanço dos direitos dos 

trabalhadores domésticos: em seu artigo 7º, parágrafo único, a Carta Magna estendeu oito 

novos direitos até então não reconhecidos aos empregados domésticos, como: salário mínimo, 

fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e 

às de sua família; irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo; décimo-terceiro salário; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 

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

normal; licença à gestante; licença-paternidade; aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço, sendo, no mínimo, de trinta dias e aposentadoria. 

                                                           
51 Ibidem, p. 404. 
52 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2012. p. 59 
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Inicialmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 7°, parágrafo único (hoje alterado 

pela Emenda Constitucional n. 72/2013), estendeu aos domésticos alguns dos direitos 

concedidos aos rurais e urbanos. Todavia, isto não quis dizer que o artigo 7°, a, da CLT fora 

revogado, isto é, até a Lei Complementar 150, mesmo depois da citada Emenda 

Constitucional, não se aplicavam muitos dos direitos contidos na CLT aos domésticos, já que 

regidos por lei própria (Lei n° 5.859/72). Logo, o artigo 7°, a, da CLT ainda se aplicava 

parcialmente aos domésticos.53. 

 

Com a publicação da Lei n° 10.208/2001, fruto da Medida Provisória nº 

1.986/1999 (e subsequentes medidas renovatórias), aos empregadores 

facultou-se estender o FGTS, seguro-desemprego e verba de seguridade aos 

seus empregados domésticos, mesmo com restrições quanto ao valor e ao 

número de parcelas.54 

 

 

A Lei n° 11.324/2006, de 19.07.2006, por sua vez, estendeu ao doméstico outros 

direitos: estabilidade à gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto 

(artigo 4º); férias de trinta dias corridos, para períodos aquisitivos iniciados após a data de sua 

publicação (artigo 4º e 5º); e proibição de descontos por concessão de algumas utilidades; 

criou o incentivo fiscal para o empregador doméstico (artigos 1º a 8º); e descanso remunerado 

em feriados (artigo 9º). 

  No dia 2 de abril de 2013, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 72/1355, que 

alterou o parágrafo único do artigo 7º da CF/88, resultante do Projeto de Emenda à 

Constituição nº 66/2012, também chamado de “PEC das Domésticas”. Essa PEC, que trouxe 

avanços significativos nos direitos sociais da categoria, com o intuito de estabelecer a 

igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores urbanos e rurais.  

A Emenda toma por base a Recomendação da OIT nº 201, da equiparação e paridade 

dos direitos dos trabalhadores domésticos aos urbanos e rurais, tais como limite de jornada de 

trabalho em oito horas diárias e limitadas a quarenta e quatro semanais; horas extras com 

acréscimo de cinquenta por cento; adicional noturno; repouso semanal remunerado e o direito 

a férias remuneradas, acrescidas de um terço a mais do salário normal; FGTS acrescido de 

multa de quarenta por cento, em caso de despedida sem justa causa; garantia e proteção do 

                                                           
53 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014. p. 374-5. 

54 Ibidem.   

55 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/109761 
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salário mínimo fixado em lei, bem como a sua irredutibilidade e o direito ao décimo-terceiro 

salário (nos incisos IV, VI, VIII);  

Houve, também, um avanço na tutela da segurança e saúde no trabalho, 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, proibição de diferença de 

salários e de qualquer discriminação no que tange ao exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e de trabalho ao portador de 

necessidades especiais. 

Também foram garantidos aos empregados domésticos licença-maternidade de cento e 

vinte dias e a licença à paternidade de cinco dias (incisos XVIII e XIX); proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

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

 

 

A Emenda Constitucional n. 72, publicada em 3.4.2013, levou à maturidade a 

fase de inclusão jurídica da categoria doméstica, estendendo-lhe 16 novos 

direitos, alguns deles com impressionante caráter multidimensional (por 

exemplo: duração do trabalho; tutela à saúde e segurança no trabalho; seguro 

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

indenização; negociação coletiva trabalhista). Alguns desses direitos 

ostentam efeito jurídico imediato, desde 3.4.2013, ao passo que outros 

ficaram na dependência de regulação legal (nova redação do parágrafo único 

do art. 7º da CF/88).56 

 

 

Conforme explica o professor Maurício Godinho, apesar de ter trazido uma gama de 

direitos ao empregado doméstico, a Emenda Constitucional n. 72 não foi capaz de garantir 

todos os direitos necessários, uma vez que muitas garantias ficaram pendentes de 

regulamentação, o que aconteceu, na maioria dos casos, com a Lei 150/2015, que será vista 

em capítulo próprio.  

 

No rol de parcelas dependentes de regulamentação legal, destacam-se: 

relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, 

nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 

entre outros direitos (o dispositivo remete-se ao art. 10, I, do ADCT: 40% 

sobre FGTS, em caso de dispensa arbitrária, salvo regulação legal distinta); 

seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário; fundo de garantia 

do tempo de serviço; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda 

nos termos da lei; assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até cinco 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.57 

 

 

                                                           
56 Ibidem, p. 423. 
57 Ibidem, p. 424. 



 

33 
 

 Até agora, foi realizada a abordagem constitucional para o trabalho doméstico, 

tomando por marco temporal o fim da escravidão. Cabe ressaltar que o trabalho ainda contará 

com a abordagem principiológica do trabalho doméstico; contudo, optou-se por tratar deste 

tema em apartado. A seguir, pretende-se tratar do tratamento dado pela legislação trabalhista 

ao tema.  

 

 

3. A LEI COMPLEMENTAR N. 150/2015 

 

Como fora abordado neste trabalho, a Emenda Constitucional nº 72/2013 estendeu 

inúmeros direitos aos profissionais domésticos; porém, mesmo com essa alteração legislativa, 

muitos dos direitos ainda careciam de regulamentação.  

Desta forma, o Senado buscou regulamentar esses direitos, através do Projeto de Lei nº 

224/2013, que fora alterado na Câmara dos Deputados, recebendo nova numeração, a saber, 

nº 302/2013, posteriormente alterado no Senado até ser sancionada em 1º de junho de 2015, 

pela então presidenta da República, Dilma Rousseff, como Lei Complementar 150/2015.58 

Havia grandes divergências jurisprudenciais a respeito da conceituação do empregado 

doméstico, principalmente no que diz respeito à natureza contínua do contrato de trabalho. 

Conforme anteriormente citado, uma mudança trazida pela Lei Complementar n. 150/2015 foi 

justamente essa caracterização da natureza contínua do contrato.  

 

Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de 

forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à 

pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por 

semana, aplica-se o disposto nesta Lei. 

 

A Lei 5.859/1972, atualmente revogada pelo novo diploma legal, conceituava, como 

elucidado no tópico anterior, em seu art. 1º, o empregado doméstico como o trabalhador que 

prestava serviços de natureza contínua, com finalidade não lucrativa, à pessoa ou à família 

em seu âmbito residencial, porém sem indicar a quantidade de dias de trabalho durante a 

semana para a configuração do vínculo deste tipo de emprego. Já o art. 3º da Consolidação 

                                                           
58 REGULAMENTAÇÃO dos direitos das domésticas é publicada. IN: G1, 02.06.2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/06/regulamentacao-dos-direitos-das-domesticas-e-

publicada.html> Acesso em: 06 jul 2017. 
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das Leis do Trabalho, exige a não eventualidade para a configuração desta espécie de 

contrato. 59 Assim, estava excluída a figura da chamada “diarista”.60 

Desta forma, antes de promulgada a Lei Complementar n. 150/2015, havia certa 

divergência doutrinária e jurisprudencial relativamente a quando o trabalho doméstico 

configuraria vínculo empregatício.  

Para ilustrar as disparidades, pertinentes à época do diploma legislativo anterior (Lei 

n. 5.859/1972), pode-se destacar o caso abaixo, levado à apreciação do Tribunal Regional do 

Trabalho da 5ª Região: 

 

 

RELAÇÃO DE EMPREGO DOMÉSTICO. DIARISTA AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI Nº 5.859/1972. NÃO-

CARACTERIZAÇÃO. À luz do que dispõe o art. 1º da Lei nº 5.859/1972, para a 

configuração da relação de emprego de natureza doméstica, imprescindível se faz, 

como um dos seus requisitos, a continuidade da prestação dos serviços, que não se 

confunde com a não-eventualidade prevista no art. 3º da CLT. Embora haja 

divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito desses conceitos, o trabalho 

não-eventual tem sido entendido como aquele que não tem natureza esporádica 

ou ocasional, ainda que não seja diário, enquanto que a continuidade pressupõe 

que o serviço seja diário, ou seja, prestado sem solução de continuidade. Assim, 

se o labor prestado a pessoa ou família, sem finalidade lucrativa e no âmbito 

residencial desta, não se revestiu da necessária continuidade a que se refere a 

legislação que regula o trabalho doméstico, não há que se falar na existência de 

vínculo de emprego doméstico entre as partes. (TRT 05ª R. – RO 0000608-

67.2013.5.05.0037 – 2ª T. – Rel. Des. Débora Machado – DJe 29.08.2014) (grifos 

nossos) 

 

 

A LC 150 manteve o requisito de continuidade (ou seja, que não haja interrupção 

seguida, sucessiva do serviço), como pressuposto para a relação de emprego doméstico. 

Vejamos os ensinamentos de Alice Monteiro de Barros: 

 

É necessário, portanto, que o trabalho executado seja seguido, não sofra interrupção. 

Portanto, um dos pressupostos do conceito de empregado doméstico, é a 

continuidade, inconfundível com a não-eventualidade, exigida como elemento da 

relação jurídica advinda do contrato de emprego firmado entre empregado e 

empregador, regido pela CLT. Ora, a continuidade pressupõe ausência de 

interrupção, enquanto a não-eventualidade diz respeito ao serviço que se vincula aos 

fins normais da atividade da empresa (...) 

Assim, não é doméstica a trabalhadora de residência que lá comparece em alguns 

dias da semana, por faltar na relação jurídica o elemento continuidade.61 

                                                           
59 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Revista Eletrônica [do] Tribunal Regional Do Trabalho Da 9ª Região. 

Curitiba: Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 9. Região, v. 5, n. 52 jul. 2016. p. 22-3. 

https://juslaboris.tst.jus.br/handle/1939/95374. Acesso em: 11 de julho de 2017 
60 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do Trabalho. 10ª. ed. - São Paulo: LTr, 2016, p. 226 . Termo 

usado, impropriamente, para caracterizar faxineira, lavadeira, passadeira etc, como ensina Alice Monteiro de 

Barros. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-dom%C3%A9stico-lei-5859-72
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-dom%C3%A9stico-lei-5859-72
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11421220/artigo-1-da-lei-n-5859-de-11-de-dezembro-de-1972
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-dom%C3%A9stico-lei-5859-72
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634289/artigo-3-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/1939/95374
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Destarte, a nova legislação dirimiu as divergências na caracterização vínculo de 

emprego doméstico. 

 

EMENTA EMPREGADO DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO. O CONTRATO DE EMPREGADO DOMÉSTICO É UM 

CONTRATO REGIDO PELAS RECENTES ALTERAÇÕES TRAZIDAS COM A 

PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 150/2015, COM NOVOS DIREITOS 

AOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS, DENTRE OS QUAIS DESTACO OS 

SEGUINTES ELEMENTOS PARA SUA CARACTERIZAÇÃO: 1) PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE NATUREZA NÃO LUCRATIVA; 2) À PESSOA FÍSICA OU À 

FAMÍLIA, NO ÂMBITO RESIDENCIAL DAS MESMAS E 3) 

CONTINUADAMENTE, OU SEJA, SEM INTERRUPÇÃO. NO CASO EM 

COMENTO, NÃO HAVENDO PROVA NOS AUTOS DO ALEGADO 

TRABALHO DOMÉSTICO PELO DE CUJUS, JÁ QUE AUSENTE A 

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E A SUBORDINAÇÃO, NÃO HÁ COMO 

ENQUADRAR O RECLAMANTE NOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR 

150/2015, SENDO INDEVIDOS OS TÍTULOS POSTULADOS NA INICIAL. 

(TRT-19 - RO: 00009501120165190061 0000950-11.2016.5.19.0061, Relator: 

Anne Inojosa, Data de Publicação: 09/06/2017) 

 

Ainda que tenha resolvido o problema jurisprudencial e doutrinário, cabe destacar que, 

ao não fazer referência aos chamados “diaristas”, a legislação pátria deixa, mais uma vez, 

grande parte dos trabalhadores de âmbito doméstico à margem da proteção jurídica e à mercê 

da informalidade e de abusos no seu ambiente de trabalho.  

Esse é só um exemplo da necessidade de uma regulamentação mais justa e próxima da 

realidade desses profissionais e, ao mesmo tempo, condizente com as práticas conceituais 

trabalhistas, de modo a configurar o vínculo empregatício.  

No que tange à regulamentação do trabalho doméstico, é preciso destacar que 

resultado de uma multiplicidade de intervenções e requisições de diversos setores da 

sociedade brasileira durante um vasto período de tempo. Por exemplo, pode-se ressaltar uma 

das intervenções da Deputada Federal Benedita da Silva (PT-RJ) no Congresso Nacional, em 

homenagem ao “Dia da Trabalhadora Doméstica” (27 de abril), ocasião na qual a congressista 

uniformizada de empregada doméstica discursou sobre o seu passado enquanto empregada 

doméstica e realizou uma ampla defesa dos direitos dessa categoria. 

Para a deputada Benedita da Silva, mulher, negra, de origem pobre e trabalhadora 

doméstica por anos, tendo começado sua atividade política através do movimento comunitário 

na favela do Chapéu Mangueira, no Leme, a Lei Complementar n. 150/2015 atua no combate 

à exploração dos trabalhos infantil e escravo.  

O trabalho doméstico acaba, muitas vezes, por se iniciar logo na infância, quando 

crianças são levadas às casas para trabalharem como domésticas em troca de moradia e de 

                                                                                                                                                                                     
61 Ibidem p. 226-7. 
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alimentação62. Infelizmente, essas práticas são naturalizadas pela sociedade brasileira, 

denotando uma completa ausência do Estado na esfera privada e revelando a necessidade da 

atuação de políticas públicas neste sentido. Neste sentido, pretende-se a seguir retratar alguns 

pontos relevantes deste novo marco legislativo63. 

A seguir, serão elencados os pontos mais importantes da Lei Complementar n. 

150/201564, os quais apenas ratificam a extensão de direitos trabalhistas básicos aos 

empregados domésticos, sem, no entanto, propor solução para todos os problemas que 

assolam essa categoria. 

 

 

3.1. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS 

 

Em 12 de outubro de 2000, através do Decreto 3.596, o Brasil incorporou ao seu 

ordenamento jurídico a Convenção 182 da OIT, destinada a exterminar as piores formas de 

trabalho infantil. Posteriormente, apoiando-se na referida Convenção, a Lei Complementar 

150/2015 trouxe uma importante mudança para o trabalho doméstico: a vedação deste aos 

menores de 18 anos,65 considerando a realidade brasileira de exploração de mão-de-obra de 

crianças, adolescentes e adultos, que sofrem inúmeros abusos através do trabalho doméstico, 

como a falta de pagamento de salário digno, condição de tarefas perigosas ou degradantes, 

dentre outros. 

 Outro grande avanço foi o de determinar a obrigatoriedade da assistência gratuita aos 

filhos e dependentes das empregadas domésticas, desde o nascimento até cinco anos de idade 

em creches e pré-escolas. Por seu turno, o artigo 14 da referida lei prevê o Adicional Noturno 

ao trabalhador doméstico. Este deverá ser concedido ao empregado que trabalhar entre dez da 
                                                           
62 Olá...trabalho como empregada doméstica ou faxineira/diarista desde os 9 anos de idade. Tenho 39 hoje. 

Comecei ajudando uma vizinha a cuidar do bebê, mas o que eu fazia mesmo era arrumar a casa, lavar a louça, 

etc...não recebia nada além de alguns biscoitos. Com 12 anos comecei a fazer faxina em "casas de família", 

Íamos eu e minha irmã 3 anos mais nova, pra darmos conta de uma casa. (Relato de RC, na comunidade Eu, 

empregada doméstica). 
63 Vide, por exemplo, reportagem publicada em um jornal do Pará que depois repercutiu em redes sociais, acerca 

de um casal que fez um anúncio procurando uma menina para “adotar” que pudesse tomar conta de um bebê de 

um ano. A menina precisava ter idade entre doze e dezoito anos. O link está disponível em: 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/em-an%C3%BAncio-casal-procura-adotar-menor-de-idade-para-

cuidar-de-beb%C3%AA-1.843417. Ta 
64 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm 

65 Revista Eletrônica [do] Tribunal Regional Do Trabalho Da 9ª Região. Curitiba: Escola Judicial do Tribunal 

Regional do Trabalho da 9. Região, v. 5, n. 52 jul. 2016. pp. 19, 52.  
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noite e cinco da manhã, sendo um mínimo de vinte por cento da hora diurna, com direito, 

ainda, à hora noturna reduzida, com duração de cinquenta e dois minutos e trinta segundos, in 

verbis: 

 

 

Art. 14. Considera-se noturno, para os efeitos desta Lei, o trabalho executado entre 

às 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte.  

1º – A hora de trabalho noturno terá duração de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 

(trinta) segundos.  

2º – A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da hora diurna.  

3º – Em caso de contratação, pelo empregador, de empregado exclusivamente para 

desempenhar trabalho noturno, o acréscimo será calculado sobre o salário anotado 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

4º – Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e 

noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus 

parágrafos. 

 

 

Já em relação à Previdência, uma típica gambiarra brasileira foi proposta para que a 

contribuição fosse obrigatória para empregadores à Previdência Social. Antes da PEC, a 

contribuição para o INSS dividia-se em 8% (oito por cento), 9% (nove por cento) ou 11% 

(onze por cento) para o empregado (conforme faixa salarial) e 12% (doze por cento) para o 

empregador. Com a Lei Complementar, a contribuição do empregador passa para 8% (oito 

por cento).  

 

Art. 20. O empregado doméstico é segurado obrigatório da Previdência Social, 

sendo-lhe devidas, na forma da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, as prestações 

nela arroladas, atendido o disposto nesta Lei e observadas as características especiais 

do trabalho doméstico. 

 

 

Neste sentido, resta aplicável o Simples Doméstico, cuja alíquota passa a ser de oito 

por cento do salário do doméstico, e não doze por cento. Trata-se de um regime unificado 

para o pagamento de todos os impostos oriundos da relação empregatícia e tem o escopo de 

facilitar o pagamento destes tributos, que estão previstos no art. 34 da LC n.º 150; vejamos: 

 

Art. 34.  O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, dos seguintes valores:  

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

cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.212, de 

24 de julho de 1991;  

II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a seguridade 

social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do art. 24 da Lei no 8.212, de 

24 de julho de 1991;  

III - 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social para financiamento do 

seguro contra acidentes do trabalho;  

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

V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 desta Lei; e 
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VI - imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do art. 7o da  Lei 

no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se incidente. 

 

 

No que tange aos deveres, ao ser admitido no emprego, o empregado doméstico tem o 

dever de apresentar os seguintes documentos: (I) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

(II) comprovante de inscrição no INSS; (III) atestado de saúde fornecido por médico, caso o 

empregador julgue necessário; (IV) carta de recomendação ou atestado de boa conduta, caso o 

empregador julgue necessário. 

Quanto à proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, com direito a 

indenização compensatória, assim, o empregador deverá depositar na conta do FGTS, 

mensalmente, o percentual de 3,2% (três vírgula, dois por cento), a título de antecipação. 

 

 

Art. 22. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2% (três inteiros e 

dois décimos por cento) sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada 

empregado, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do 

emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao 

empregado doméstico o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de 

maio de 1990.  

1º – Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, de término do contrato 

de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do empregado 

doméstico, os valores previstos no caput serão movimentados pelo empregador.  

2º – Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos no caput será 

movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo 

empregador.  

3º – Os valores previstos no caput serão depositados na conta vinculada do 

empregado, em variação distinta daquela em que se encontrarem os valores oriundos 

dos depósitos de que trata o inciso IV do art. 34 desta Lei, e somente poderão ser 

movimentados por ocasião da rescisão contratual. 

 

 

Em relação à jornada de trabalho, o artigo 2o da Lei Complementar 150 dispõe que a 

sua duração normal não excederá 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, 

similar aos trabalhadores urbanos (CLT). 

Já em relação à compensação de jornada, é necessário somente um simples acordo 

escrito entre empregado e empregador. As primeiras 40 horas extras prestadas no mês deverão 

ser pagas ao empregado em dinheiro; as demais poderão ser compensadas em até 1 ano, com 

folgas ou redução de jornada. 

 

 

Art. 2o .(...) 

§ 4o Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de 

compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o 

excesso de horas de um dia for compensado em outro dia.  

§ 5o No regime de compensação previsto no § 4o:  

I - será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do § 1o, das 

primeiras 40 (quarenta) horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho;  
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II - das 40 (quarenta) horas referidas no inciso I, poderão ser deduzidas, sem o 

correspondente pagamento, as horas não trabalhadas, em função de redução do 

horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado, durante o mês;  

III - o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de 

que trata o inciso I, com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso, será 

compensado no período máximo de 1 (um) ano. 

 

 

 

Ainda em relação à jornada de trabalho, cabe ressaltar o tema das horas extras, tendo 

em vista que a Lei Complementar n. 150/2015 previu a possibilidade de compensação de 

jornada através de horas extras. É possível notar, entretanto, uma omissão na redação do 

artigo 2.º, uma vez que não cuida do número máximo de horas extras a serem feitas no mesmo 

dia, se restringindo-se, apenas, a abordar as horas extras levadas a efeito no mês ou no ano.  

Fala-se, apenas, no direito à compensação e à forma em que se dará esse descanso 

compensatório. 

 

 

Art 5º – No regime de compensação previsto no § 4o: 

 I – será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do § 1o, das 

primeiras 40 (quarenta) horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho;  

II – das 40 (quarenta) horas referidas no inciso I, poderão ser deduzidas, sem o 

correspondente pagamento, as horas não trabalhadas, em função de redução do 

horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado, durante o mês;  

III – o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de 

que trata o inciso I, com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso, será 

compensado. 

 

 

Não obstante, nesta seara, o intervalo intrajornada, na lei das domésticas, previsto no 

artigo 13, trouxe, expressamente, a garantia de intervalo de, no mínimo, uma hora diária, 

podendo ser reduzido para trinta minutos no caso de prévio acordo escrito entre o empregado 

e o empregador.  

Também garantiu o intervalo interjornada aos domésticos que dormem no serviço, 

estabelecendo, ainda, que deverá haver duas pausas para intervalo intrajornada, sendo cada 

uma de uma hora, até o limite de quatro horas ao dia, conforme expresso no parágrafo 1o do 

referido artigo.  

O mesmo se aplica à adoção do banco de horas, o que ocorre quando o empregado não 

recebe pagamento pelas horas extras trabalhadas, e estas são compensadas com um repouso 

em dia posterior. No entanto, é importante salientar que isso poderá ocorrer após a realização 

de quarenta horas extras, que deverão ser pagas, isto é, o regime de compensação de horas 

somente poderá ser utilizado quando forem ultrapassadas as primeiras quarenta horas 
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extraordinárias e num limite de um ano. Em caso de não ocorrer a compensação no limite de 

tempo, deverão ser pagas como horas extras. 

Foi também instituído o adicional de viagem, aplicável quando o trabalhador 

doméstico acompanhar o empregador em viagens, com vedação ao desconto na remuneração 

do empregado, de gastos com alimentação, transporte e hospedagem. Cabe ressaltar que, 

nestes casos, serão computadas apenas as horas efetivamente trabalhadas, tendo o trabalhador, 

de acordo com o artigo 11, da LC n. 150, direito de ter o valor de sua hora diferenciada 

enquanto estiver em viagem. 

O salário família é um acréscimo na remuneração por cada filho menor de quatorze 

anos e deverá ser pago juntamente com o salário, assim como o seguro desemprego: o 

empregado doméstico que for demitido sem justa causa e tiver, no mínimo, quinze 

recolhimentos em sequência nos últimos dois anos, terá direito a receber, durante um período 

de três meses, o seguro desemprego. 

Enquanto o contrato de trabalho está em vigor é necessário que o empregado 

doméstico respeite as seguintes regras: (I) ser assíduo e desempenhar suas tarefas de acordo 

com as instruções do empregador; (II) o empregado deve anotar diariamente a frequência no 

trabalho; (III) ser assíduo e pontual; (IV) desempenhar suas tarefas de acordo com orientações 

do empregador, com honestidade e descrição; (V) no dia do recebimento do salário, assinar o 

recibo, dando quitação do valor recebido. 

Por fim, no momento da rescisão contratual os deveres a serem seguidos são: (I) no 

ato do desligamento do emprego, seja por pedido de despensa ou por demissão, o empregado 

deverá apresentar sua carteira de trabalho para as devidas anotações; (II) caso o empregado 

solicite dispensa, o empregador deverá ser comunicado com a antecedência de, no mínimo, 30 

(trinta) dias. 

Também foram garantidos ao empregador certos direitos, por exemplo, quando este 

for obrigado a declarar imposto de renda, tem o direito de deduzir na declaração o valor 

referente às contribuições pagas ao INSS. Conforme tratado anteriormente, por lei, o 

empregador deve recolher ao INSS de 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento), de acordo 

com a faixa salarial. Além disso, ele tem o direito de receber o aviso prévio do empregado 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a falta desse aviso concederá ao empregador o 

direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. 

Ademais, o empregador terá o direito de descontar do salário do empregado somente 

nos seguintes casos: (I) os adiantamentos concedidos mediante recibo; (II) até 6% (seis por 
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cento) do salário, destinado ao vale-transporte; (III) as faltas no serviço e as horas não 

trabalhadas que não forem justificadas ou sem autorização; (IV) As contribuições de 

previdência privada e seguro, a inclusão em planos de assistência médico-hospitalar e 

odontológica, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do salário. 

Terá, ainda, o empregador o direito de demitir por justa causa quando o empregado 

agir das seguintes formas: (I) maus tratos a idosos, enfermos, pessoas com deficiência ou 

crianças; (II) praticar ato de improbidade; (III) Incontinência de conduta ou mau 

procedimento; (IV) condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha 

havido suspensão da pena; (V) desídia no desempenho das respectivas funções; (VI) 

embriaguez habitual ou em serviço; (VII) abandono de emprego, assim considerada a 

ausência injustificada ao serviço de, pelo menos, 30 (trinta) dias corridos; (VIII) ato lesivo à 

honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas em serviço contra qualquer pessoa e contra 

o empregador doméstico ou a sua família, mesmo não estando de serviço, salvo em legítima 

defesa; (IX) práticas de jogos de azar. 

Em relação aos deveres do empregador, cabe mencionar que, no ato da contratação, 

ele deverá: (I) Assinar a carteira de trabalho e em até 48 h (quarenta e oito horas) após a 

admissão devolver ao empregado; (II) anotar na carteira de trabalho a data de admissão, cargo 

ou função, salário, férias e celebração do contrato por prazo determinado, se for o caso; (III) 

exigir do empregado o comprovante de inscrição no NIS (Número de Inscrição do Segurado), 

que pode ser a inscrição no PIS, PASEP, NIT. Caso o empregado não tenha nenhuma das 

inscrições supracitadas, o empregador deverá realizar a inscrição do empregado no NIT, 

sendo que, atualmente, esse cadastramento é realizado pela internet.  

É certo que, durante o período do contrato, o empregador deve (I) respeitar regras e 

acordos estabelecidos em convenções coletivas; (II) verificar se o empregado assinou o 

controle de frequência; (III) pagar o salário até o 5º (quinto) dia útil do mês, sem atrasos; (IV) 

preencher os recibos de pagamento, inclusive férias e décimo-terceiro salário, solicitando 

assinatura do empregado no ato do pagamento; se a contratação for realizada no curso do mês, 

o pagamento deverá ser efetuado proporcional aos dias trabalhados, no prazo referido, 

tomando-se os meses seguintes por inteiro; (V) conceder ao empregado via de documento 

único de arrecadações e do recibo de pagamento mensal dos salários; (VI) emissão dos 

salários de pagamentos mensais, assim como remuneração de décimo terceiro e férias; (VII) 

não exigir que o empregado realize serviços que não foram contratados; (VIII) fornecer 

materiais para a realização do serviço contratado, como equipamentos de proteção, luvas, 



 

42 
 

botas, óculos de proteção etc.; (IX) tratar com respeito o empregado; (X) pagar o vale-

transporte para os empregados que necessitam utilizar o transporte público para trabalhar, 

podendo descontar esse vale do salário do empregado, em até 6% (seis por cento) do seu 

valor. O resto deve ser bancado pelo empregado. 

Finalmente, no momento da rescisão contratual sem justa causa, o empregador 

deverá pagar as devidas verbas rescisórias, quais sejam, aviso-prévio do qual o empregado 

será comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; saldo de salário; 13º 

proporcional; férias proporcionais; adicional de um terço constitucional de férias. 

Quanto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FTGS, criado pela Lei nº 

5.107/66, este tem como objetivo assegurar uma reserva financeira ao empregado, caso ele 

seja demitido, tenha alguma doença grave que esteja tipificada na lei regulamentadora do 

FGTS ou queira usar este dinheiro para adquirir sua casa própria. Segundo o entendimento de 

Vólia Bomfim66: 

 

Para o empregado, o FGTS tem natureza jurídica de direito à contribuição que tem 

caráter salarial (salário diferido). Equipara-se a uma poupança forçada. Para o 

empregador é uma obrigação e para sociedade a contribuição tem caráter social. Daí 

decorre sua natureza múltipla ou hibrida.  

 

 

Por muitos anos, o empregado doméstico ficou excluído da proteção do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço pela legislação pátria. A Lei 10.208/91, que acrescentou o art. 

3º-A à Lei 5.859/72, trouxe amparos facultativos ao empregador, como o recolhimento do 

FGTS e a concessão do seguro-desemprego para o empregado doméstico.  

Em 2000, foi editado o Decreto 3.361, que regulamentou a matéria, e que aduziu, em 

seu artigo 2º, que, a inclusão do empregado no Fundo era irretratável. Sendo assim, o 

empregador, finalmente, ficou sujeito às obrigações da Lei 8.036/90 (Lei do FGTS) possuindo 

o empregado direito à multa de 40% sobre o valor depositado na conta do Fundo de Garantia.  

Uma importante conquista, a partir da Lei Complementar 150/15, foi a 

obrigatoriedade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Segundo a Lei, o trabalhador doméstico tem direito ao depósito mensal anteriormente 

explicado sobre a sua remuneração e à multa de 40%, em caso de demissão sem justa causa. 

Vejamos: 

   

 

                                                           
66 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. – 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014, p. 1244. 
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Art. 21.  É devida a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), na forma do regulamento a ser editado pelo Conselho 

Curador e pelo agente operador do FGTS, no âmbito de suas competências, 

conforme disposto nos arts. 5o e 7o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, inclusive 

no que tange aos aspectos técnicos de depósitos, saques, devolução de valores e 

emissão de extratos, entre outros determinados na forma da lei.  

Parágrafo único.  O empregador doméstico somente passará a ter obrigação de 

promover a inscrição e de efetuar os recolhimentos referentes a seu empregado após 

a entrada em vigor do regulamento referido no caput. 

 

 

De acordo com o artigo 31 da Lei Complementar 150, a arrecadação de tributos, 

contribuições e demais encargos do empregador doméstico deverá ser feita através de uma 

guia única, chamada de Simples Doméstico: 

 

Art. 34.  O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, dos seguintes valores:  

(...) 

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

(...) 

§ 1o  As contribuições, os depósitos e o imposto arrolados nos incisos I a VI incidem 

sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada empregado, incluída na 

remuneração a gratificação de Natal, a que se refere a Lei no 4.090, de 13 de julho de 

1962, e a Lei no 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

 

 

O primeiro Simples ocorreu até dia 6 de novembro de 2016, tendo em vista que a Lei 

determina que o pagamento deve ocorrer até o dia 7 (sete) do mês seguinte ao de 

competência, e começou a vigorar a partir do referido mês, em consequência da determinação 

legal de 120 (cento e vinte) dias após a publicação da Lei: 

 

 

Art. 35.  O empregador doméstico é obrigado a pagar a remuneração devida ao 

empregado doméstico e a arrecadar e a recolher a contribuição prevista no inciso I 

do art. 34, assim como a arrecadar e a recolher as contribuições, os depósitos e o 

imposto a seu cargo discriminados nos incisos II, III, IV, V e VI do caput do art. 34, 

até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. 

Art. 34.  O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, dos seguintes valores:  

(...) § 7o  O recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, e a 

exigência das contribuições, dos depósitos e do imposto, nos valores definidos nos 

incisos I a VI do caput, somente serão devidos após 120 (cento e vinte) dias da data 

de publicação desta Lei.  

 

 

O empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, 

subordinada, onerosa e pessoal de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito 

residencial, por mais de 2 (dois) dias por semana, conforme entendimento do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 150/ 2015. Esta Lei dispõe acerca do contrato de trabalho do empregado 

doméstico. As modalidades de contratação estão previstas em seus artigos 3º, 4º, 10º e 11º. 
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A modalidade de contratação depende do interesse das partes, sendo contrato 

individual de trabalho o acordo tácito ou expresso que corresponde a relação de emprego 

(artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho). Estabelece o artigo 2º da Lei 

Complementar que a duração do trabalho doméstico não pode exceder 8 (oito) horas diárias e 

44 (quarenta e quatro) semanais:  

 

 

“Art. 2º A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas diárias 

e 44 (quarenta e quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei.  

§ 2º O salário-hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido 

dividindo-se o salário mensal por 220 (duzentas e vinte) horas, salvo se o contrato 

estipular jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso.  

§ 3º  O salário-dia normal, em caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-

se o salário mensal por 30 (trinta) e servirá de base para pagamento do repouso 

remunerado e dos feriados trabalhados.”  

 

 

O Trabalho em Regime de Tempo Parcial está determinado no artigo 3º da LC 

150/2015. Nesse caso, a duração do tempo não pode exceder 25 (vinte e cinco) horas, sendo o 

salário proporcional a sua jornada, em relação ao empregado que, na mesma função, cumpre 

tempo integral (parágrafo 1º). Ademais, mediante acordo escrito entre as partes, poderá haver 

acréscimo de horas suplementares, em número não excedente a 1 hora por dia (§ 2º), e o 

empregado terá direito a férias na proporção disposta no § 3º: 

 

§ 3o  Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de 12 (doze) 

meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na 

seguinte proporção:  

I - 18 (dezoito) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 22 (vinte e duas) 

horas, até 25 (vinte e cinco) horas;  

II - 16 (dezesseis) dias, para a dur ação do trabalho semanal superior a 20 (vinte) 

horas, até 22 (vinte e duas) horas;  

III - 14 (quatorze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 15 (quinze) 

horas, até 20 (vinte) horas;  

IV - 12 (doze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 10 (dez) horas, 

até 15 (quinze) horas;  

V - 10 (dez) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 5 (cinco) horas, até 

10 (dez) horas;  

VI - 8 (oito) dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a 5 (cinco) 

horas. 

 

Porém, de toda forma, há uma grande diferença entre o regime do trabalho parcial 

doméstico criado por essa Lei Complementar e o regime disciplinado pelo artigo 58-A da 

CLT aos trabalhadores urbanos: na LC n. 150/15 é possível que seja cumprida uma hora extra 

a cada dia, o que é vedado pelo outro dispositivo, o que, para alguns doutrinadores, pode 

implicar a descaracterização do trabalho parcial. Vejamos: 
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“... a legislação do doméstico permite a realização de uma hora extra por dia (art. 3.º, 

§ 2.º, da LC 150/2015), ao passo que a legislação do trabalhador urbano veda 

qualquer hora extra, por considerar fraude ao instituto a prorrogação daquilo que era 

para ser breve (art. 59, § 4.º, da CLT).”67 

 

 

Com a Lei Complementar 150/201, há também a possibilidade de contrato por tempo 

determinado do empregado doméstico, prevista no artigo 4º. Esta modalidade é prevista para 

os contratos de experiência; para atender necessidades transitórias da família e para 

substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho suspenso ou 

interrompido (neste último caso, o parágrafo único limita a duração do contrato ao  término 

do evento motivador da contratação, estipulando o limite máximo de dois anos). 

O artigo 10 dispõe acerca do regime de escala 12 por 36, permitido através de acordo 

escrito entre as partes, em que o trabalhador cumpra um horário de 12 (doze) horas seguidas, 

com repouso de 36 (trinta e seis) horas ininterruptas, sendo necessário o cumprimento dos 

intervalos para repouso e alimentação, com a remuneração mensal referente aos pagamentos 

devidos pelo descanso semanal remunerado e descanso em feriados. 

A sindicalização está prevista no artigo 8º da Constituição Federal de 1988, como 

sendo de livre organização no Brasil e também no artigo 511 e seguintes da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Vejamos: 

  
Art. 511: É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus 

interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, 

empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, 

exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou 

profissões similares ou conexas. 

§1ºA solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 

idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se denomina 

categoria econômica. 

 

 

Conforme disposições da legislação trabalhista, os sindicatos possuem como 

prerrogativa representar os interesses gerais da sua categoria, ou até mesmo os interesses 

individuais, desde que seja relativo à profissão exercida pela pessoa, além da possibilidade de 

celebrar acordos e convenções coletivas.  

A Emenda Constitucional 72/2013 garantiu aos trabalhadores domésticos vários 

direitos que estes não possuíam.  Um deles é o reconhecimento dos acordos e convenções 

coletivas de trabalho, conforme o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. 

                                                           
67 SILVA, Homero Batista Mateus da. Revista Eletrônica [do] Tribunal Regional Do Trabalho Da 9ª Região. 

Curitiba: Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 9. Região, v. 5, n. 52 jul. 2016. p. 53. 

Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/handle/1939/95374. Acesso em: 11 jul 2017. 
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Consequentemente, os sindicatos de trabalhadores e empregadores foram legitimados, 

podendo, através de negociações coletivas, celebrar acordos coletivos. 

Destarte, Vólia Bomfim preceitua que a efetivação do direito garantido pela 

Constituição fica condicionada ao registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho:  

 

Para efetivar tal direito é necessário ANTES legitimar os sindicatos das duas 

categorias – empregados e empregadores – (hoje verdadeiras associações apesar do 

nome de “sindicato”), através do seu registro no Ministério do Trabalho, requisito 

que investe o sindicato nos poderes coletivos (art.519 da CLT)68. 

 

 

Os sindicatos dos domésticos já existiam, porém não tinham legitimação sindical, o 

que só foi possível com o advento da Emenda Constitucional n. 72/2013.  

A partir desta previsão, surge a obrigação de pagamento de alguns tributos recorrentes 

deste registro, para empregado e empregador. Esta previsão é de suma importância, se 

pensarmos que será possível a celebração de acordos e convenção coletivos, homologações 

com empregados, dentre outras regras que antes não eram estendidas aos domésticos, devido à 

falta de legitimação do seu sindicato. 

Até agora, foram apresentadas as principais modificações na realidade do trabalho 

doméstico no Brasil, tornando-se importante, todavia, analisar ainda a ambiguidade dessa Lei 

no que diz respeito ao seu diálogo com as mulheres e, principalmente, com as mulheres 

negras e pobres.  

Ainda que a Lei Complementar n. 150/2015 possa contribuir para a articulação das 

experiências das mulheres negras e para a potencialização afirmativa de seu ponto de vista, 

ela pode ainda vir a contribuir para reificar o lugar da mulher negra na sociedade brasileira, 

mantendo-a associada aos serviços mais marginais e que estão inseparáveis do histórico de 

marginalização da população pobre e negra.  

Considerando o exposto no primeiro capítulo deste estudo, de fato, é muito difícil 

haver alguma possibilidade de emancipação das empregadas domésticas enquanto elas ainda 

estiverem sujeitas ao trabalho doméstico como única opção de sobrevivência.  

A partir desse campo de análise de uma possível reificação do lugar da mulher na 

sociedade e o seu diálogo com os direitos fundamentais femininos, a principal crítica ao 

trabalho doméstico foi realizada por Angela Davis.69 Para a autora, os afazeres domésticos 

                                                           
68 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. – 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014, p. 362. 

69 DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. 1981 
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não são nem criativo,  nem produtivos; dessa forma, não se trata de elaborar qualquer 

regulamentação a seu respeito, uma vez que homens nem mulheres deveriam realizá-lo, mas, 

sim, investir na industrialização, tecnologização e socialização do trabalho doméstico, de 

forma que este possa  ser compreendido como uma responsabilidade coletiva da sociedade e 

do Estado.  

A autora destaca a dificuldade de que o trabalho doméstico deixe de ser atribuído às 

mulheres no capitalismo, já que sua estruturação parte do princípio da divisão sexual e racial 

do trabalho. A socialização deste tipo de atividade com os homens seria uma subversão aos 

pilares do capitalismo.  

Dessa forma, a ambiguidade da Lei Complementar n. 150/2015, em sua relação com a 

proteção dos direitos fundamentais das mulheres, reside principalmente no fato de que, ainda 

que existam pontos positivos na regulamentação do trabalho doméstico, garantindo direitos 

trabalhistas e diminuindo a vulnerabilidade dos empregados domésticos em seu trabalho, do 

ponto de vista da organização e da divisão do trabalho no capitalismo, a Lei Complementar n. 

150/2015, sem combinação com outras medidas, pode significar a reificação do lugar das 

mulheres pobres, uma vez que não existe qualquer ampliação de horizontes sobre outras 

possibilidades de existência das mulheres pobres que não as relacionadas ao emprego 

doméstico.  

Ainda que a categoria dos trabalhadores domésticos esteja dando um passo na direção 

de seu reconhecimento, com a equiparação de direitos aos de outras categorias, se o trabalho 

doméstico é encarado, principalmente para a teoria feminista, uma continuação da escravidão 

por outros meios, reformá-lo pode significar também uma reforma da escravidão.  

Neste mesmo sentido, outro ponto relevante que se apresenta, constitui-se na queixa da 

classe média, que, como a equiparação de direitos das empregadas domésticas às demais 

categorias, não lhes seria possível manter uma empregada doméstica com vínculo 

empregatício. Dessa forma, essa virtuosa classe, impossibilitada de manter-se comprometida 

com o cumprimento dos direitos básicos daquelas que a ela servem, recorreria às diaristas, 

pessoas que executariam em um menor período de tempo as mesmas tarefas das empregadas 

domésticas. 

O risco do cenário acima exposto está na possibilidade de a classe média ter 

encontrado uma saída para perpetuação das práticas de opressão e exploração em relação às 

empregadas domésticas. Neste sentido, toda garantia de direitos conquistada pela classe das 

empregadas domésticas seria ignorada. 
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Estas tensões permanecem mesmo após a promulgação da Lei Complementar 

150/2015 e devem servir para contribuir para os estudos sobre a classe dos trabalhadores 

domésticos, principalmente no que diz respeito ao lugar ocupado pelas mulheres na 

organização do trabalho e na divisão sexual e racial deste. O que se demonstrou, 

independentemente dessas tensões, foi um marco muito relevante no reconhecimento da 

história dos empregados domésticos e na sua luta contínua por viver com dignidade e em 

iguais condições em relação a outros grupos da sociedade brasileira.  

 

 

3.2. A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

Conforme foi visto durante todo este trabalho, a condição das empregadas domésticas 

no Brasil é atravessada por relações de poder e de dominação. O próprio tratamento 

legislativo dado à questão do trabalho doméstico no país revela um pouco da ineficiência 

voluntária do poder público e das classes dominantes em relação aos trabalhadores 

domésticos. Conforme descrito por Michel Foucault: 

 

 

A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores; 

a lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm 

sua data e seus heróis de horror; a lei nasce das cidades incendiadas, das terras 

devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está 

amanhecendo. Mas isso não quer dizer que a sociedade, a lei e o Estado sejam como 

que o armistício nessas guerras ou a sanção definitiva das vitórias. A lei não é 

pacificação, pois, sob a lei, a guerra continua a fazer estragos no interior de todos os 

mecanismos de poder, mesmos os mais regulares.70 

 

 

Apesar de assustadora, a análise empreendida por Michel Foucault revela a forma pela 

qual as leis são produzidas, apropriadas e reapropriadas por jogos de poder que as utilizam 

conforme sua própria lógica. Isso ficou claro durante a análise empreendida em torno da 

legislação pertinente ao serviço doméstico.  

Desde a abolição da escravidão no Brasil, essa categoria tem sido deixada de lado para 

que, longe de uma regulamentação específica, as mulheres, negras e pobres continuam 

sofrendo abusos em um ambiente de trabalho assimétrico, cuja proximidade com a família é 

ensejo para a perda de direitos e para os preconceitos mais absurdos: não poder comer à mesa, 

                                                           
70 FOUCAULT. M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 

1999, p. 85. 
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não poder receber visitas, ser acusada de pequenos furtos, ser objetificada sexualmente pelo 

patrão e por seus descendentes, são apenas alguns dos efeitos desse intencional abrandamento 

legislativo. 

Todas as práticas acima mencionadas vão na contramão de um dos princípios mais 

básicos que permeiam toda a tradição constitucional inspiradora da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB/1988), a saber, o princípio da dignidade da pessoa humana. O 

presente tópico pretende dedicar-se à abordagem teórica deste princípio e ilustrar o desprezo 

que lhe é dado nas relações que envolvem trabalhadores domésticos no Brasil.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é, por exemplo, orientador das práticas 

recomendadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), compiladas na Convenção 

sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos71, cujo 

objetivo é a disseminação ampla das informações concernentes ao trabalho doméstico, de seus 

grandes desafios do ponto de vista da ação pública e da organização de atores sociais.  

A complexidade se apresenta principalmente em função das características peculiares 

do serviço doméstico, de seu papel na estruturação do mercado de trabalho, assim como de 

sua relação com importantes aspectos da organização social e das desigualdades de gênero e 

raça, tais como a divisão sexual e a desvalorização do trabalho reprodutivo. Não é novidade 

para ninguém que trabalhadoras domésticas sofrem sistematicamente com o desrespeito aos 

direitos humanos e aos direitos fundamentais do trabalho.  

No âmbito da apresentação do Relatório Mundial sobre Trabalhadores Domésticos no 

Mundo, em 2011, a Subdiretora-Geral da OIT, Sandra Polaski, afirmou que: 

  

 

Aos trabalhadores domésticos é frequentemente exigido que trabalhem mais horas 

que outros trabalhadores, e em muitos países não desfrutam do mesmo direito ao 

descanso semanal que têm os outros trabalhadores. Para além da ausência de 

direitos, a dependência extrema de um empregador e a natureza isolada e 

desprotegida do trabalho doméstico podem torná-los vulneráveis à exploração e ao 

abuso.72 

 

 

Entre os pontos mais relevantes das Recomendações da Convenção sobre o Trabalho 

Decente para as Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos pode-se destacar o conceito de 

trabalho doméstico, em seu art. 1º, como “aquele realizado em ou para domicílio” e o de 

                                                           
71 Disponível em: http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/trabalho_domestico_nota_5_565_ 

739.pdf  
72 Polaski, Sandra. Apresentação do Relatório Mundial sobre Trabalhadores Domésticos no mundo, 

Organização Internacional do Trabalho, 2011. Disponível em: http://www.unric.org/pt/actualidade/31011-oit-

apresenta-relatorio-sobre-trabalhadores-domesticos-no-mundo  
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trabalhador: “(sexo feminino ou masculino) quem realiza o trabalho doméstico no âmbito de 

uma relação de trabalho, estando excluídos aqueles que o fazem de maneira ocasional e sem 

que seja um meio de subsistência.”; assim como a definição da jornada de trabalho: “medidas 

para assegurar jornada, compensação de horas extras e períodos de descanso diários, 

semanais (24 horas consecutivas)” e férias como “Tempo em que trabalhadores estão à 

disposição conta como horas de trabalho.”, em seu artigo 10.  

Neste sentido, as medidas da OIT se coadunam, ademais, com o disposto na Declara 

ção Universal dos Direitos Humanos (1948): 

 

 

Art. XXIII 

§ 1º. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

§ 2º. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por 

igual trabalho. 

§ 3º. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e 

satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível 

com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de 

proteção social. 

§ 4º. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para  

proteção de seus interesses.  

Art. XXIV - Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação 

razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. (UNESCO, 1948). 

 

 

Todas essas medidas se encontram em consonância com o conceito de proteção à 

dignidade humana, a qual, segundo a concepção de Ingo Wolfgang Sarlet73, figura como 

concretização dos direitos fundamentais; para tanto, o autor toma por base o disposto no 

artigo 1º, III, da CRFB/198874, o qual não se limita a uma norma programática, mas constitui-

se como princípio constitucional em amplitude ou dimensão da dignidade da pessoa humana 

direcionadora de todos os demais princípios e regras de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Para o autor, o princípio da dignidade da pessoa humana é limitador da ação do 

Estado, que protege e assegura a liberdade humana. A dignidade humana, em sua concepção, 

se coaduna com a vida e a humanidade, colocando o ser humano como sujeito e objeto do 

Direito. A dignidade é, dessa forma, indissociável e atributo intrínseco do ser humano, 

devendo ser defendida pelos órgãos jurisdicionais quando violada.  

                                                           
73 SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988, Porto Alegre, Livraria do advogado, 2012. 
74 Art. 1º “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade 

da pessoa humana;” 
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O autor compreende a dignidade da pessoa humana como norma fundamental na 

ordem jurídica e constitucional brasileira. Os princípios fundamentais figuram como normas 

basilares e informativas para a ordem jurídica brasileira, como definidoras de direitos e 

garantias.  

Nesse sentido, a previsão legal brasileira acompanha a tradição constitucional do 

século XX na tendência internacional de consagração ao princípio da dignidade humana. A 

dignidade da pessoa humana é vista, dessa forma, como limite e tarefa do Estado, da 

comunidade e dos particulares. Assim, a dignidade é vista como bem jurídico autônomo, nas 

palavras de Sarlet: 

 

 

 

A Constituição de 1988 [...] consagrou a ideia da abertura material do catálogo 

constitucional dos direitos e garantias fundamentais [...] para além daqueles direitos 

e garantias expressamente reconhecidos como tais pelo Constituinte, existem 

direitos fundamentais assegurados em outras partes do texto constitucional (fora do 

Título II), sendo também acolhidos os direitos positivados nos tratados 

internacionais em matéria de Direitos Humanos.75 

 

 

 Neste sentido, ao abordar o tema do trabalho doméstico à luz do princípio da 

dignidade da pessoa humana, é preciso destacar a conquista de direitos pelas empregadas 

domésticas como um aspecto do avanço em direção à igualdade. Contudo, não é possível 

manter-se impassível em relação aos abusos que ocorrem diariamente no País, independentes 

da vigência ou não dessas regras. 

 Ainda que a Lei Complementar n. 150/2015 tenha retirado muitas empregadas 

domésticas do exercício informal dessa atividade, boa parte dessas profissionais ainda 

permanece tendo sua dignidade aviltada cotidianamente, por meio de subempregos que as 

sujeitam às condições mais deploráveis e aos tratamentos mais indignos76.  

 O direito serviu durante muito tempo como assegurador do status quo, garantindo às 

elites a tranquilidade para governar. Porém, conforme mencionado anteriormente, as leis são 

instrumentos de guerra, fazem parte dela. É necessário travar um combate diário em direção à 

garantia de realização plena da igualdade de direitos. 

 

 

                                                           
75 SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988, Porto Alegre, Livraria do advogado, 2012, p. 118. 
76 Não se colocará neste trabalho os diversos relatos trazidos na comunidade  Eu, empregada doméstica, mas 

uma pequena passagem de olhos na comunidade traz a dimensão do fenômeno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No curso do presente trabalho, buscou-se analisar o fenômeno do trabalho doméstico 

à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, através de uma pesquisa voltada para a 

tarefa de evidenciar os aspectos da dignidade que eram mais negligenciados pelos patrões. 

Dedicou-se especial atenção aos limites e condições históricas e sociológicas enfrentadas 

pelas mulheres pobres e negras, que compõem a maior parte da classe das empregadas 

domésticas.  

No que diz respeito à abordagem histórico-sociológica realizada, verificou-se que o 

serviço doméstico possui um papel relevante no mercado de trabalho para as mulheres, 

especialmente entre as mulheres negras. Por um lado, existe a crença social de que a ocupação 

doméstica é importante para a reprodução social, pois permite a saída de milhares de mulheres 

para o mercado de trabalho e garante a presença de profissionais para realizar o trabalho 

reprodutivo no âmbito doméstico, como cuidar do lar, dos filhos e dos idosos. 

De outro lado, foi possível levantar dados estatísticos que indicam a situação 

desvantajosa das domésticas em relação aos demais trabalhadores. Muitas são negras e de 

baixa escolaridade, não possuem qualificações ou experiência de trabalho, sua inserção 

ocupacional é marcada pela informalidade, sem carteira de trabalho assinada, e pela baixa 

remuneração. 

No que diz respeito ao marco legislativo da Lei Complementar n. 150/2015, é preciso 

destacar seu caráter reparador de correção de uma injustiça histórica, tendo em vista que a 

legislação passa a assegurar a equiparação dos direitos trabalhistas da categoria com os dos 

demais trabalhadores do setor formal, representando um passo em direção à construção da 

cidadania das trabalhadoras domésticas. 

Procurou-se demonstrar, também, que a Lei Complementar n. 150/2015 está em 

consonância com as orientações da OIT concernentes ao trabalho doméstico e a seus grandes 

desafios do ponto de vista da ação pública e da organização de atores sociais. Contudo, sob o 

aspecto da observância do princípio da igualdade, cabe destacar que a Lei apenas garante 

igualdade de condições para as empregadas domésticas que trabalham no mínimo três dias na 

casa da família, deixando marginalizadas as domésticas diaristas.  
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Além disso, cabe destacar que o trabalho das diaristas vem apresentando crescimento 

grande, principalmente nas regiões metropolitanas, cabendo aos legisladores elaborarem 

outras alternativas para que seja possível abrangê-las no sistema previdenciário. 

Cabe dizer ainda que foi possível verificar o caráter local da crítica, conforme 

descrito pelo filósofo francês Michel Foucault, na iniciativa da ex-empregada doméstica 

Joyce Fernandes, que elaborou um espaço privilegiado para comunicação de experiências, 

humanizando as relações entre patrões e empregados, as quais, conforme foi abordado neste 

trabalho, acabam naturalizando práticas de assédio moral e abusos. Ao criar a hashtag 

#euempregadadomestica, outras mulheres que estiveram na mesma situação são convocadas  

Por fim, resulta claro que a aprovação da Lei Complementar n. 150/2015 foi um 

importante passo para a construção da igualdade no Brasil. Contudo, pelos dados levantados, 

um olhar mais atento sobre o emprego doméstico no país indica que ainda é preciso vencer 

vários desafios. 

 Diante disso, vislumbrando uma concretização do princípio da igualdade, é preciso 

que, continuamente, as mulheres que exerçam atividade doméstica e todos os membros da 

sociedade, de patrões a membros de instituições estatais, não se esqueçam dos abusos sofridos 

por aquelas que as precederam, e que a luta pela garantia de direitos já conquistados e 

conquista de seus direitos, que são sonegados a essas mulheres, permaneça. A fundamentação 

destes direitos está na humanidade de cada uma delas.  
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