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RESUMO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso traça um panorama acerca da evolução 

legislativa da proteção ao trabalho doméstico, mais especificamente das trabalhadoras 

domésticas. A partir de uma retomada histórica foi possível entender o processo de 

segregação dessa categoria trabalhista diretamente relacionada ao passado da escravidão no 

Brasil e a misoginia característica da sociedade patriarcal ocidental. Com isso, a discussão das 

legislações brasileiras, desde o Brasil colônia até os dias atuais, permitiu que fosse 

reconhecido um processo lento de conquista de direitos que só foi possível por meio da 

mobilização organizada da categoria. Após as últimas conquistas legislativas, com a Emenda 

Constitucional nº 72/2013 e a Lei Complementar nº 150/2015, discutiu-se os principais 

direitos adquiridos e as mais importantes críticas. Sendo assim, a pesquisa visa demonstrar 

como foi árduo o processo de conquistas de direitos pelas trabalhadoras domésticas, ao 

mesmo tempo em que entende que a mudança efetiva da categoria como um todo, exige a 

constante discussão e organização no intuito de aprimorar a situação real das trabalhadoras. 

 

Palavras-chave: Trabalhadoras domésticas. Evolução legislativa. Organização sindical. 

Associações das Trabalhadoras Domésticas.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 The present Undergraduate Thesis intends to draw a panorama about the legislative 

evolution for the protection of the domestic workers, mainly focus on the women that are 

domestic workers. From a historical prespective it was possible to understand the process of 

segregation of this working class, that is directly related to the slavery past of Brasil and to the 

typical misogyny of the patriarchal occidental society. With this in mind, the brazilian 

legislative discussions, since Brasil Colony to nowadays, allowed to see the slowly process of 

rights evolution, which was just possible due to labour movements of the domestic workers. 

After the last law achievements, with the Constitutional Amendment nº 72/2013 and the 

Complementary Law nº 150/2015, were discussed the main rights adquired and the most 

important critics about them. Therefore, the research aims to demonstrate how it was tough 

the process of the rights achievements for the domestic workers, and, at the same time, it 

shows that the efective change of this working class is a challenge that is only possible to be 

overcome with the continuous discussion and organization of the domestic workers. 

 

Keywords: Domestic workers. Legislative evolution. Union organization. Association of 

domestic workers.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo demonstrar 

como se deu ao longo do tempo o processo de evolução legislativa da categoria dos 

trabalhadores domésticos no Brasil, principalmente no que toca às mulheres trabalhadoras 

domésticas. Esse recorte será feito, pois se trata da maior parte da categoria dos trabalhadores 

domésticos, chegando a ser, em 2018, como mostram os mais recentes dados disponibilizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio de sua Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua, 92% do total dos trabalhadores domésticos, 

que, em sua totalidade, são cerca de seis milhões de trabalhadores (FONTOURA et al. 2019, 

p.8). Além disso, com base nos mesmos dados (ibid., 2019, p. 12), dentro desse número mais 

de 4 milhões eram de pessoas negras, sendo que destas, 3,9 milhões eram mulheres. Assim, 

devido à importância desses dados, a situação das mulheres negras será o foco do 

desenvolvimento do trabalho, tendo em vista a prevalência dessas trabalhadoras na categoria 

profissional doméstica. 

Este ensaio divide-se em três capítulos. No primeiro, será destacado o início do século 

XX no Brasil, sendo feita, inicialmente, uma análise histórica do fim da escravidão para que 

se possa entender melhor a formação do mercado de trabalho livre no país. Após isso, será 

exposto a gênesis da luta trabalhista no mundo, sua evolução, a criação da Organização 

Internacional do Trabalho e como esses acontecimentos influenciaram na formação do 

movimento operário brasileiro. Isso se mostra essencial para que se possa discutir todo o 

processo de luta pelos direitos trabalhistas no Brasil, que tem como símbolo máximo do 

reconhecimento estatal a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nesse sentido, será 

abordado como se deu tal processo e como a realidade social da época suprimiu as vozes das 

trabalhadoras domésticas brasileiras nesse ambiente de intensa discussão legislativa e avanços 

trabalhistas. As estruturas sociais e a organização do Estado brasileiro marcados pelo passado 

recente da escravidão enxergavam as trabalhadoras domésticas, em sua maioria negra e com 

baixa escolaridade, como indignas de uma proteção legal ampla, devido aos aspectos 

singulares da profissão. 

Ao mesmo tempo, é possível notar que não havia somente a manifestação contrária à 

extensão desses direitos. Houve em diferentes lados a discussão sobre a necessária 

equiparação de todos os trabalhadores, os movimentos feministas da época tocaram no tema 

de forma tagencial, o que não impediu a luta organizada das próprias trabalhadoras 
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domésticas com a finalidade de movimentar as discussões legislativas brasileiras. Dessa 

forma, entende-se que tal momento servirá para situar o leitor na realidade brasileira do início 

do século XX com intuito de mostrar as persistentes desigualdades no mercado de trabalho e a 

dificuldade de convencer as elites econômicas, a classe média e o Estado brasileiro a avançar 

no que toca à proteção isonômica dessa categoria de trabalhadoras. 

No segundo capítulo, já tendo mencionado todo o processo de organização trabalhista 

no início do século XX no país e discutido a questão racial, haverá uma retrospectiva para 

discutir todas as legislações do Brasil que abordaram o tema do trabalho doméstico. Nesse 

ponto, serão analisados de forma mais objetiva os avanços e retrocessos da legislação pátria 

no que se refere ao trabalhador doméstico, partindo desde o trabalho doméstico no Brasil 

colônia até legislações próprias da categoria, ao longo da história. Serão destacadas, ainda, as 

mudanças de conceito de empregados domésticos e suas repercussões legislativas. Será 

importante desenvolver o tema para que se possa entender como a evolução legislativa foi 

morosa e incompleta, guardando ao longo de todo o século XX resquícios do passado 

histórico de segregação das mulheres negras no país. Após, haverá foco na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em que serão apontados os avanços e críticas a esse 

marco legal na história do Brasil. Continuará, porém, expressa no texto constitucional uma 

diferenciação entre os trabalhadores domésticos e os demais, fato que permitirá mostrar, mais 

uma vez, as discrepâncias entre as discussões políticas da época e os avanços efetivos dos 

trabalhadores domésticos.  

Já no último capítulo, serão expostas as mais recentes modificações legais sobre o 

trabalhado doméstico no Brasil. Para isso, é imprescindível falar da importância da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que impulsionou a discussão sobre a 

equiparação dos trabalhadores domésticos ao redor do mundo. Por meio da Convenção 

Internacional n° 189 e da Recomendação nº 201, a OIT pautou os pontos principais que 

deveriam ser alcançados para que fosse garantida uma proteção eficaz para essa categoria 

profissional. Essa organização internacional influenciou diretamente as últimas atualizações 

legislativas no Brasil, respectivamente, a Emenda Constitucional nº 72 de 2013 e a Lei 

Complementar n° 150 de 2015. Esses dois textos legais representaram o maior avanço da 

história do país na equiparação dos trabalhadores domésticos, antigas demandas da categoria 

foram atendidas e, pela primeira vez, houve uma proteção justrabalhista satisfatória. Serão 

analisados, então, os avanços mais importantes dessas novas normas legais, expondo seus 

pontos positivos e negativos. 
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Trata-se, assim, de assunto de grande importância no processo de equiparação dos 

trabalhadores brasileiros como um todo. Destacando, no decorrer do trabalho, as razões que 

permitiram uma diferenciação tão duradoura no país com o maior número de trabalhadores 

domésticos do mundo (OIT, 2018). Ao demonstrar que direitos trabalhistas essenciais foram 

estendidos somente em 2015, fica clara a formação de uma sociedade e de políticos que 

menosprezaram o trabalho doméstico, remunerado ou não, e que se recusaram a equipará-lo 

aos demais trabalhos ao longo da história do país. Tais aspectos dizem muito da sociedade 

brasileira, com base no racismo e na misoginia, que conjugadas tiveram nas trabalhadoras 

domésticas a maior expressão dessa interseção.  

O método científico utilizado ao longo desse trabalho é o dedutivo. Como disciplinam 

Mezzaroba e Monteiro (2009, p.65): “A questão fundamental da dedução está na relação 

lógica que deve ser estabelecida entre as proposições apresentadas, a fim de não comprometer 

a validade da conclusão. Aceitando as premissas como verdadeiras, as conclusões também o 

serão”. Assim, por meio da análise da evolução das normas trabalhistas no que toca a proteção 

das empregadas domésticas, será possível apontar os pontos de melhoria ao longo do tempo. 

 A pesquisa bibliográfica foi feita com base em materiais já publicados, como: 

livros, jornais, revistas, artigos, dissertações, teses e reportagens sejam de natureza física ou 

eletrônica, dispostos na rede mundial de computadores. Ao longo do texto, será utilizado o 

método auxiliar histórico em que será comparado o objeto atual com seus elementos 

históricos, formando uma compreensão mais ampla dos impactos do passado no presente. 

Nesse sentido, por meio dessa comparação poderá ser feita um acompanhamento da evolução 

do meu objeto de estudo, empregando, pois, o método histórico-evolutivo (MEZZAROBA; 

MONTEIRO, 2009, p. 89).  

Dessa forma, por meio da metodologia apresentada, busca-se cotejar acontecimentos e 

documentações históricas com a evolução da proteção às trabalhadoras domésticas, assim 

como discutir como se formou, nessa categoria trabalhista, um espaço de segregação e 

discriminação. Assim, será possível tecer comentários sobre a adequação das normas mais 

recentes incorporadas no ordenamento jurídico brasileiro e a grande importância desta para 

uma equiparação trabalhista satisfatória. 

O interesse em discorrer sobre o tema reside em experiências pessoais, na minha vida 

acadêmica em que se pode discutir e estudar os impactos do racismo na construção do direito, 

aliado ao cotidiano do estágio no Ministério Público do Trabalho em que foi possível 

acompanhar de perto a realidade dos trabalhadores brasileiros. Além disso, trata-se da relação 
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que acompanha a vida cotidiana brasileira, mas que desperta ao olhar mais atento a viva 

herança da segregação social e racial de um país com um longo período de escravidão. Logo, 

trata-se de tema que dialoga com as raízes da construção social brasileira e que observou na 

última década importante avanço no processo de igualdade em relação aos trabalhos de modo 

geral. 

Essas evoluções recentes mostram como o tema é contemporâneo e de extrema 

importância no Brasil atual. Por meio da Emenda Constitucional n° 72 de 2013, Lei 

Complementar n° 150 de 2015 e as importantes contribuições da Convenção n° 189 da 

Organização Internacional do Trabalho de 2011, fica clara a relevância da matéria na 

atualidade e no processo particularmente rápido vivido pelo Brasil nessa década de 10 do 

século XXI. Dessa forma, o tema precisa ser debatido e estudado para que se possa cada vez 

mais entender, questionar e buscar mudar as disparidades vivenciadas no país. 
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CAPÍTULO 1. A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO E SUA 

RELAÇÃO COM O TRABALHO DOMÉSTICO 

  

De início, torna-se necessária uma abordagem histórica para que se possa entender a 

formação da sociedade brasileira e do movimento operário antes de adentrar na discussão 

sobre o momento histórico em que se deu a criação da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Para isso, será apontado qual foi a origem do movimento operário no mundo, seu 

desenvolvimento e as repercussões no movimento operário brasileiro. Ademais, será 

discutida, também, a posição do trabalhador negro pós-abolição, demonstrando que, devido a 

um processo consciente do governo, dificultou-se a inserção dessa mão de obra no mercado 

de trabalho livre. Nesse ponto, será feita a abordagem mais específica quanto à inserção da 

mulher negra, recém-liberta, que teve ainda mais dificuldade de inserção nesse novo mercado 

ocupacional trabalhista. Ao fim, poderá ser notado que, na prática, não houve mudanças para 

a vida dessas trabalhadoras que se encontravam sem nenhuma proteção legal e exercendo as 

mesmas funções de antes da abolição da escravidão.   

 Após a contextualização histórica essencial para a compreensão da sociedade 

brasileira do início do século XX, poderá ser abordado, mais especificamente, o governo de 

Getúlio Vargas. Ante um passado recente da escravidão, será possível discorrer sobre como a 

população negra foi excluída do novo mercado de trabalho que nascia junto à industrialização 

do país. Nesse ponto, no caso específico das mulheres, o trabalho doméstico passou a 

representar uma das poucas oportunidades de trabalho para a população mais pobre, em sua 

maioria negra. Com o forte avanço das discussões trabalhistas no Brasil e o avanço da 

proteção das mulheres no mercado de trabalho é possível notar como o tema foi discutido de 

maneira ampla, abordando, em alguns pontos, a proteção das trabalhadoras domésticas. 

Todavia, por mais que houvesse registros de projetos de lei, emendas constitucionais e 

decretos sobre o tema, estes não obtiveram uma real efetivação. Tal resultado foi 

consequência de uma série de tensões sociais e ações conscientes do poder público que não 

achava compatível com a realidade social a extensão dos direitos trabalhistas às domésticas. 

Nesse sentido, esse capítulo busca situar o leitor no ambiente social da época e demonstrar 

como as forças políticas atuaram para adiar a proteção à categoria profissional tão expressiva 

no Brasil. 
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1.1. Contexto histórico e social do início do século XX 

 

1.1.1 A formação do movimento operário no mundo 

 

 Os principais avanços da Revolução Industrial começaram no final do século XVIII, 

na Inglaterra, promovendo o aumento significativo da produtividade por meio das máquinas a 

vapor. Tratou-se, no plano econômico, do momento em que surgiu o mercado moderno, em 

que a acumulação de capital, o lucro, os salários e o desenvolvimento passaram a caracterizar 

a vida econômica. Já no plano social, foi o momento do surgimento de duas novas classes: a 

burguesia e a classe trabalhadora. A partir desse momento, o trabalho assalariado se 

generaliza e o lucro de torna o objetivo da atividade econômica (BRESSER-PEREIRA, 2016, 

p. 2-3). 

 O surgimento dessa grande massa trabalhadora em um regime de exploração de 

trabalho extremo criou miséria e descontentamento, fatores propícios para revoluções sociais. 

E, de fato, essa situação fez eclodir uma série de levantes espontâneos dos trabalhadores das 

indústrias e das populações pobres das cidades – em geral pequenos comerciantes -, 

produzindo as revoluções na Grã-Bretanha. Destaca-se o movimento “ludista”, em que os 

trabalhadores quebravam as máquinas entendendo que elas eram responsáveis pelos 

problemas que vivenciavam, seja a intensa exploração da mão de obra, seja pelo o fim de 

vários comércios menores que não resistiram à produção em massa (HOBSBAWM, 1977, p. 

55). Como preconiza Barros (2016, p. 52), a principal causa que fez com que o Estado 

interviesse nas relações de trabalho foi a criação dessa massa trabalhadora, que construiu uma 

consciência coletiva e um sentimento de solidariedade.  

 Já nos ensinamentos de Delgado (2015, p. 92-95) a formação de um Direito do 

Trabalho surge do conjunto de fatores que podem ser divididos em três grupos específicos: 

fatores econômicos, sociais e políticos. Do ponto de vista econômico, a utilização da força de 

trabalho livre, por meio da relação de emprego, como instrumento central da relação de 

produção emergente, a chamada grande indústria, promoveu o fim das formas primitivas de 

organização da produção, baseadas no artesanato e na manufatura. Essa nova organização 

permitia o desenvolvimento do capitalismo de forma nunca antes vista, baseada na intensa 

utilização de máquinas e na especialização e mecanização das tarefas, formando um sistema 

de produção sequencial.   
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 No aspecto social, o autor destaca a concentração proletária nas sociedades europeia e 

norte-americana em torno das grandes cidades industriais e o surgimento de uma inovadora 

identificação profissional da grande massa obreira, por meio do exercício de sua força de 

trabalho consubstanciado no mesmo local. O ponto de vista político mescla os fatores da 

sociedade civil e a resposta estatal às demandas desta primeira. A promoção da ideia de ação 

coletiva dos trabalhadores como instrumento de atuação, seja no âmbito político - perante o 

Estado – seja no âmbito profissional – ante os empregadores -, deu origem, ao longo do 

tempo, à formação e à consolidação das organizações coletivas de trabalhadores, como bem 

expõe o autor (ibid., 2015, p.96) no trecho: 

Os segmentos sociais dos trabalhadores, a contar da segunda metade do século XIX, 

descobriram a ação coletiva, por meio da qual compreenderam, no transcorrer do 

processo, que seus dramas, necessidades e interesses não se explicavam a partir da 

ótica exclusivamente contratual-civil e individual. Esses segmentos, socialmente 

dominados e juridicamente subordinados na estrutura do processo produtivo, 

passaram a formular, em contraposição ao estuário jurídico liberal e individualista 

da época, propostas de normatização de caráter coletivo, abrangentes do conjunto 

dos trabalhadores envolvidos e subordinados. Dessa maneira, os trabalhadores, 

através de sua ação sociopolítica, conseguiram contrapor ao sujeito individual 

assimilado pelo Direito Civil da época a ideia de sujeito coletivo. 

Tendo isso em vista, o Estado, ainda no século XIX, começa a construir respostas 

diferenciadas a essas mobilizações e pressões por parte dos trabalhadores organizados, 

visando sistematizar respostas mais diretamente relacionadas a esse novo e crescente processo 

de luta trabalhista. 

 A fim de entender melhor esse processo histórico, situando os acontecimentos de 

forma mais palpável, é possível estabelecer, com base nos ensinamentos de Granizo e 

Rothvoss referenciados na obra de Barros (2016, p.53-54), a divisão histórica do Direito do 

Trabalho, mais relacionada à experiência europeia, em quatro períodos: formação, 

intensificação, consolidação e autonomia.  

O período de formação (1802 a 1848) compreende o surgimento das primeiras leis que 

tutelaram alguma proteção aos trabalhadores. A primeira lei surge na Inglaterra, em 1802, 

com o Ato da Moral e da Saúde que proibia o trabalho dos menores à noite e por duração 

superior a 12 horas diárias. Ademais, houve em 1813 a proibição do trabalho de menores nas 

minas da França, além de que na Alemanha, em 1839, teve início a edição de normas sobre o 

trabalho da mulher e dos menores. 

 Na fase da intensificação (1848 a 1890), houve grande destaque para as publicações 

econômicas que impulsionaram o movimento trabalhista, como o Manifesto Comunista de 

Marx e Engels, assim como a implantação da primeira forma de seguro social na Alemanha, 
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em 1883. O terceiro período, conhecido como consolidação (1890 a 1919), foi marcado pela 

publicação da Encíclica Papal Rerum Novarum, de Leão XIII, sendo essa uma doutrina social 

da igreja que buscava intervir nas relações de trabalho para assegurar o bem comum, impondo 

limites aos empregadores para a proteção da vida dos trabalhadores (BARROS, 2016, p.52). 

Além da importante realização da Conferência de Berlim, em 1890, sobre o Direito do 

Trabalho que reconheceu uma série de direitos trabalhistas (DELGADO, 2015, p.98). Por fim, 

a Autonomia (1919 até os dias atuais) caracterizou-se pela criação da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em 1919. Tal movimento exerceu importante papel na 

universalização da luta trabalhista. Sendo necessário ressaltar que, em 1919, começa na 

Europa a constitucionalização do Direito do Trabalho, com a Constituição alemã de Weimar. 

 Todo o processo descrito ajuda a compreender como o cenário internacional se 

consolidou através do tempo, construindo um panorama para que se possa discutir a realidade 

brasileira. Com esse intuito, cabe discorrer um pouco mais sobre a Organização Internacional 

do Trabalho, sendo certo que está relacionada ao fortalecimento das lutas trabalhistas no 

mundo e continuou desempenhando, ao decorrer do tempo, essa função, como poderá ser 

demonstrado no terceiro capítulo dessa monografia.  

  

1.1.2. Organização Internacional do Trabalho 

 

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, no Tratado de 

Versalhes – que terminou a Primeira Guerra Mundial –, mais especificamente em sua parte 

XIII, com intuito de promover a justiça social internacionalmente, sendo essa a base para a 

configuração de uma paz universal e duradoura. O processo de formação da constituição da 

OIT fez com que ela possuísse uma organização tripartida, reunindo representantes dos 

governos, dos empregadores e dos trabalhadores. Além disso, é importante destacar que tal 

organização tripartida era única nas organizações internacionais e que a OIT possuía como 

objetivo garantir a paz no mercado de trabalho de intensa exploração típica das nações 

industrializadas da época, como demonstrado anteriormente (OIT, [20--?]). 

 Esses pontos ficam mais claros ao se analisar o preâmbulo da Constituição de OIT 

(OIT, 1946, p.2):  

Considerando que a paz para ser universal e duradoura deve assentar sobre a justiça 

social;  

Considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande número 

de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que daí decorre põe 



19 
 

 
 

em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando que é urgente melhorar 

essas condições no que se refere, por exemplo, à regulamentação das horas de 

trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de trabalho, ao 

recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia de um salário 

que assegure condições de existência convenientes, à proteção dos trabalhadores 

contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes do trabalho, à proteção das 

crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de velhice e de invalidez, à 

defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro, à afirmação do 

princípio "para igual trabalho, mesmo salário", à afirmação do princípio de liberdade 

sindical, à organização do ensino profissional e técnico, e outras medidas análogas; 

Considerando que a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho 

realmente humano cria obstáculos aos esforços das outras nações desejosas de 

melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios.  

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES, movidas por sentimentos de justiça e 

humanidade e pelo desejo de assegurar uma paz mundial duradoura, visando os fins 

enunciados neste preâmbulo, aprovam a presente Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho: 

Nesse trecho, podem-se extrair os argumentos principais em favor da importância da 

criação de um órgão internacional que versasse sobre as questões trabalhistas, podendo dividi-

los em argumentos humanitários, políticos e econômicos. No aspecto político, há o foco na 

questão da eliminação das diferenças sociais para a perpetuação da paz, pois sem a melhoria 

da vida dos trabalhadores cria-se um cenário de distúrbio social, propício a revoltas populares. 

Adentrando na argumentação humanitária fica clara a busca da garantia de condições mínimas 

de trabalho para qualquer trabalhador com intuito de combater as injustiças, a miséria e as 

privações de direitos. E, por último, quanto ao critério econômico, há a intenção de 

estabelecer uma comunicação mais intensa entre os Estados que aderirem às mudanças 

trabalhistas. Isso fica mais claro no penúltimo parágrafo do preâmbulo, em que disciplina que 

a não adoção de um regime de trabalho decente torna-se um obstáculo ao esforço das outras 

nações, pois haverá uma desigualdade entre os países, gerando uma desvantagem 

concorrencial àqueles que não aderirem às normas (ANJOS, 2014, p. 236).  

Ao longo do tempo, a OIT desenvolveu-se como importante organismo internacional 

nas discussões das relações de trabalho no mundo, por meio de suas Declarações, Convenções 

Internacionais e Recomendações. Aqui cabe distinguir as Convenções Internacionais e as 

Recomendações, pois posteriormente serão destacadas a Convenção nº 189 e a Recomendação 

201, que tratam especificamente do trabalho doméstico. Com isso, as Convenções 

Internacionais, quando ratificadas pelos Estados-membros, integram seus respectivos 

ordenamentos jurídicos internos como fontes formais de direito. Enquanto as Recomendações, 

mesmo que não sejam ratificadas, constituem fontes materiais de direito, operando, pois, 

como guia importante para a elaboração legislativa (BIAVASCHI, 2014, p. 6). 
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1.1.3. A construção dos movimentos trabalhistas brasileiros da escravidão ao início do 

século XX 

  

 Inicialmente, será necessário entender o processo de transição do Brasil após o fim da 

escravidão, sendo importante, ao mesmo tempo, demonstrar que esse não é o início da luta 

trabalhista no país. Por outro lado, é essencial discorrer sobre o processo de imigração 

brasileiro, pois esse foi incentivado pelo governo no intuito de criar uma nova classe 

trabalhadora em meados do século XIX.    

Tendo isso em vista, para Mattos (2007, p. 4) é importante destacar que, mesmo antes 

da abolição da escravidão, havia movimentos de organização dos trabalhadores escravos e 

livres. A convivência cotidiana, por meio da prestação de serviços nas ruas das cidades, fazia 

com que os trabalhadores compartilhassem valores e experiências, constituindo um ambiente 

em que havia a promoção de discussões sobre a necessária organização para lutar contra os 

abusos dos patrões.   

 Além disso, há na história do século XIX diversas organizações sociais que tinham a 

função de mascarar a estruturação de movimentos trabalhistas, demonstrando a disposição de 

libertos e mesmo escravizados na criação de reuniões coletivas para promover a discussão das 

relações de trabalho (MATTOS, 2007, p. 6). 

 Mesmo no âmbito rural, existiam mobilizações importantes por parte dos escravos. 

Isso fez com que os fazendeiros desenvolvessem mecanismos para apaziguar essas 

mobilizações. Como exemplo, destaca-se as brechas camponesas que consistiam no processo 

de cessão de um pedaço de terra, por parte dos fazendeiros, aos escravos em usufruto e com 

folga semanal para se dedicarem ao cultivo próprio. Essa medida visava estabelecer controle 

sobre a força de trabalho, na promessa de aquisição da propriedade, desincentivando os 

escravos a fugirem e aproximando eles da terra do fazendeiro. Ao mesmo tempo, tal medida 

representou instituto importante numa certa liberdade econômica dos escravos, havendo até 

mesmo movimento que requeriam o estabelecimento desse modelo (SILVA; REIS, 1988, p. 

29-31). 

Como bem destaca Negro e Gomes (2013, p. 58-59) houve diversas movimentações 

trabalhistas negras em meados do século XIX, mostrando o equívoco até então reproduzido de 

que organizações de tal tipo haviam sido trazidas para o Brasil pelos imigrantes europeus. 

Assim, os autores ressaltam a importância de destacar a participação negra nos movimentos 
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grevistas, além de ressaltar que esse não se dava somente no ambiente urbano, apresentando 

como exemplo a greve dos trabalhadores da zona açucareira de Pernambuco em 1919. 

Nesse ponto, cabe destacar que, desde meados do século XIX, houve um intenso 

programa governamental de incentivo à imigração europeia no país. Isso se deve, 

primeiramente, a uma alternativa aos embargos ingleses ao tráfico de escravos, mas também 

possuía um caráter racista em relação à crença da superioridade racial dos europeus 

(MACHADO, 2004). Chega a essa conclusão Marcus J. de Carvalho (2003, p. 56 -57, 78) que 

preconiza: 

Havia uma demanda por serviçais brancos, tanto mais necessários na medida em que 

subia a escala social do empregador. A cor da pele e a origem do empregado 

serviam à ostentação.  

(...) 

A transição para o trabalho livre, portanto, não pode ser explicada exclusivamente 

pelo declínio do tráfico: afinal de contas quem anunciava era gente que podia pagar 

e, no entanto preferia brancas – até estrangeiras – como empregadas. O liberalismo 

mazombo aguçara o racismo das elites letradas. 

(...) 

A substituição de escravas por trabalhadoras livres não era apenas um resultado do 

encarecimento da mão de obra escrava. Havia um discurso incentivando justamente 

os que tinham mais recursos a não compartilhar o cotidiano doméstico com uma 

multidão de cativos. As serviçais negras iriam permanecer. Mas relegadas aos 

espaços menos freqüentados pelos patrões e que as sinhazinhas deveriam evitar: a 

cozinha, a cocheira, o quintal. Ao trabalharem dentro de casa, eram supervisionadas 

pelas patroas e pelas governantas brancas. 

 Além disso, Dora Bertúlio (1989, p. 43) reverbera esse entendimento de que não havia 

a real necessidade de importar uma nova mão de obra ao dizer que: 

Ao contrário, as estatísticas davam conta de grande número de libertos e recém - 

libertos na abolição e, realmente, se o ponto a ser perscrutado fosse o universo da 

população trabalhadora ou potencialmente trabalhadora, os projetos para fomento à 

imigração não passariam de apêndice para a formação nacional. Não se justificaria 

todo investimento e programas de chamamento e acomodação dos europeus 

enquanto alternativa de formação do povo brasileiro 

Nesse sentido, é possível perceber um processo governamental de inclusão dos 

imigrantes no Brasil. Inicialmente, a imigração tornava-se vantajosa para o governo, pois foi 

criado um sistema em que os imigrantes tinham que ressarcir ao seu empregador todos os 

gastos com transporte, alimentação e moradia (MACHADO, 2004). Além disso, ficavam 

proibidos de sair da fazenda antes de pagar todas as dívidas contraídas. Instaura-se, então, um 

sistema de semiescravidão que fez com que, em 1859, por exemplo, fosse proibida a 

imigração alemã para o Brasil. Esse fato não impediu a continuação do processo de imigração 
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europeia para o país, sendo que, a partir desse momento, o Estado passou a arcar com as 

despesas de instalação desses trabalhadores e estabeleceu um novo tipo de remuneração com 

base da produção nas lavoras de cada família (OLIVEIRA, 2012, p. 21). 

 Por outro lado, Lara (1998, p. 33) compreende que a ideia de uma simples substituição 

da mão de obra escrava pelo imigrante foi criada para afastar os negros da cena história, sendo 

certo que, como foi mostrado acima, sempre existiram mobilizações e organizações 

trabalhistas de escravos e libertos. Logo, o escravo apesar da escravidão construiu ao longo do 

tempo diversas formas de manifestação que surtiam efeitos na luta por melhores condições de 

trabalho, sendo, pois, agente importante da luta trabalhista no país. 

 Há, também, momentos em que a escolha pela mão de obra imigrante se dava devido 

às exigências dos libertos, tendo em vista que esses queriam que fossem afastadas as 

reminiscências características da escravidão. Por exemplo, não aceitavam empregos em 

plantações onde haviam trabalhado como escravos, preferiam morar mais distantes dos 

patrões e buscavam retirar as mulheres e os filhos do trabalho. Esses são mais um dos 

aspectos que põe o negro liberto como parte atuante do processo de construção do mercado de 

trabalho, retirando a ideia de que houve uma substituição imediata da mão de obra (LARA, 

1998, p. 36). 

 Chegando ao início do século XX, é importante destacar que o movimento operário 

brasileiro se fortaleceu durante os anos 1917 e 1920, pois despontaram no país uma série de 

greves dos trabalhadores urbanos. A mais importante foi a greve de 1917 em São Paulo, na 

qual cerca de 70 mil trabalhadores cruzaram seus braços na luta de melhores condições de 

trabalho e aumento de salários. A greve durou uma semana, sendo violentamente reprimida 

pelo governo, porém, no fim, houve a conquista de um aumento de 20% dos salários para os 

trabalhadores, demonstrando certa efetividade na organização operária (CPDOC, [20--?]). 

Toda essa ascensão do movimento trabalhista tem relação com a vitória dos 

comunistas na Revolução Russa. Isso encorajou vários grupos operários no Brasil e no mundo 

a acreditar que havia chegado a hora de colocar fim à exploração capitalista. Por outro lado, 

essa mesma situação fez o governo brasileiro aumentar a repressão ao movimento operário, 

sob a justificativa que esses movimentos eram promovidos de forma artificial por lideranças 

estrangeiras. Cria-se, em 1921, a Lei de Expulsão de Estrangeiros justamente para deportar 

estrangeiros que se encontrassem em posição de liderança das organizações operárias (ibid., 

[20--?]). 
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Nesse sentido, mesmo após o fim oficial da escravidão, em 1888, com o advento da 

Lei Aurea, a realidade brasileira mudou muito pouco. Isso ocorreu pois a lei limitou-se a 

extinguir a escravidão, sem criar nenhum programa de inserção do escravo liberto no mercado 

de trabalho livre. Porém, mesmo assim, é essencial notar que havia organização dos 

trabalhadores recém-libertos e mesmo antes da escravidão construindo um cenário muito mais 

complexo do que a invisibilização do negro no mercado de trabalho. A formação do 

movimento trabalhista brasileiro não se iniciou com a chegada dos imigrantes europeus, ela já 

existia e já conseguia a conquista de certas reivindicações. Contudo, perpetuou-se na prática o 

regime de exploração extrema dos trabalhadores como um todo, além da reprodução dos 

pensamentos racistas próprios da sociedade brasileira (ANDRADE, 2014, p. 26). Tudo isso, é 

enfatizado e sintetizado na fala de Oliveira (2012, p.24): 

A abolição da escravatura, como parte de um processo de transformação econômica 

em marcha, que substituiu o trabalho servil pelo trabalho assalariado, em contexto 

de recomposição dos modos de produção, não significou empobrecimento dos 

produtores agrícolas pela perda do capital investido em escravos; mas acarretou a 

segregação dos antigos escravos do processo produtivo, impossibilitou a absorção da 

mão de obra antes escrava na nova economia, e sonegou aos escravos libertos meios 

de sobrevivência e de inserção social no novo modelo econômico que se implantava. 

Porém, vale lembrar que como Lara (1998, p. 27 -28) preconiza não deve ser feita essa 

análise simplista da substituição do trabalhador escravo pelo imigrante, esse fenômeno se deu 

em certas regiões, sendo certo que os escravos e, posteriormente, os egressos da escravidão 

continuaram representando importante parcela do mercado de trabalho brasileiro. Há o 

redimensionamento da liberdade para o cativo que a via, às vezes, como a possibilidade de 

viver longe da tutela senhorial, para viver sem controle ou restrições; outras vezes, a liberdade 

significou a possibilidade de reconstruir laços familiares sem o medo de que algum membro 

da família fosse vendido para longe. Como foi mostrado acima, alguns escravos libertos 

entendiam que a manutenção das terras conquistadas durante o cativeiro eram expressões da 

liberdade, que se iniciava no pós-abolição. Dessa forma, a visão de que liberdade era somente 

a possibilidade de vender a força de trabalho em troca de salário se mostra ineficiente para 

explicar as reais acepções da palavra para os ex-escravos no Brasil. 

 

1.1.3.1 A situação da mulher na formação do mercado de trabalho doméstico 

 

Como foi discutido no tópico anterior, houve um programa estatal que estava 

diretamente relacionado à manutenção de aspectos do regime escravagista, cabendo, agora, 
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demonstrar os impactos desse programa na formação do mercado de trabalho doméstico. 

Como sustenta Roberto Cordeiro (2007, p. 195), a cultura do passado colonial manteve os 

resquícios escravocratas nas relações de trabalho, especialmente no trabalho doméstico, o qual 

continuava a ser relacionado ao trabalho escravo, sendo certo que a farta mão de obra 

advinda, justamente, da dificuldade de inserção profissional em outros setores. 

 Isso ocorreu, como bem explica Joaze Bernardino Costa (2007, p.229), pois: 

Quando ocorre a Abolição, enquanto os/as demais negros/as libertos se lançam ao 

mercado de trabalho, vivenciando, portanto, as dificuldades de encontrar um lugar 

ao sol num mercado de trabalho que dava preferências aos trabalhadores brancos de 

origem européia, continuava a proteção sobre as ex-escravas, que se tornaram 

trabalhadoras domésticas remunerados, agregadas de família ou criadas. 

 Dessa maneira, não houve uma mudança social tão significativa para as ex-escravas 

que mantiveram a mesma forma de “ganha pão”, ficando à mercê da família empregadora. 

Ainda, a mulher negra acabou sendo o alvo principal de várias condições de vulnerabilidade 

social (SANTOS, 2010, p. 24) ou como entende Heleieth Saffioti (2007, p. 125) tornou-se 

alvo do novelo patriarcado-racismo-capitalismo, formado pelas exclusões sexual, racial e 

social, sendo um grupo diferenciado dos outros ex-escravos devido ao contato mais próximos 

com os empregadores. Porém, é certo que tal tratamento diferenciado não pode ser entendido 

como privilégio, mas sim consequência da natureza do serviço prestado. 

De certa forma, com base nesse contexto histórico é possível notar como a figura da 

mucama, da ama, da cozinheira, transformou-se, sem muitas distinções, na figura da 

empregada doméstica após o fim da escravidão. Isso se deve, também, à total desproteção dos 

direitos dessa classe de trabalho que, apesar de formalmente livres, continuavam vivendo a 

antiga relação de submissão, exploração e desvalorização humana, como se ainda fossem 

escravas (ANDRADE, 2014, p. 26). 

 

1.2. Governo Vargas: o marco histórico da luta pelos direitos trabalhistas no Brasil 

   

 Segundo os ensinamentos de Boris Fausto (2002, p. 187-188), a esporádica atenção ao 

problema da classe trabalhadora urbana na década de 1920 deu lugar, a partir de 1930, com o 

governo de Getúlio Vargas, a uma nova política governamental no país. Tratou-se, para o 

autor, de um dos aspectos de maior coerência de seu governo (1930 a 1945), sendo certo que 

mesmo passando por diversas fases promoveu uma ampliação de direitos trabalhistas, 

angariando apoio popular expressivo devido a isso.  
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 Diante desse cenário, o Estado brasileiro passou a organizar um ambiente de 

formulação de legislações trabalhistas. A título de exemplo desse esforço estatal, houve, em 

novembro de 1930, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que visou 

reestruturar as bases econômicas do país, tendo importante papel na resolução das frágeis 

relações trabalhistas herdadas da escravidão (BRITO, 2017, p.10).  

Ao mesmo tempo, tendo em vista as fortes mobilizações de trabalhadores que se 

formavam nas primeiras décadas do século XX, o governo, além da repressão veemente, 

buscou meios para controlá-las de forma mais eficiente. Como principal exemplo disso, houve 

a obrigatoriedade, por meio de decreto em 1931, de que os sindicatos se organizassem com 

base no princípio da unidade sindical, dependendo do reconhecimento estatal para o 

estabelecimento de um sindicato único por categoria profissional. Nesse momento, o governo 

tomou para si o papel de controle da vida sindical, chegando até mesmo a determinar que 

funcionários do Ministério do Trabalho participassem das assembleias dos trabalhadores. 

Existiu, ainda, uma vinculação entre a inscrição sindical e o acesso às Juntas de Conciliação e 

Julgamento – órgão criado para arbitrar os conflitos entre patrão e empregado. Mesmo que, 

em 1934, tenha sido alterada a obrigatoriedade da unidade sindical, o controle estatal se 

manteve justamente pelos benefícios que eram concedidos aos sindicatos legais (FAUSTO, 

2002, p. 187).  

Em meio a esse cenário de reorganização governamental, o decreto nº 21.175 de 1932 

assumiu importante papel ao instaurar a obrigatoriedade da carteira de trabalho, em todo 

território nacional, a todas as pessoas maiores de 16 anos que exercessem emprego ou 

prestassem serviços remunerados no país (BRASIL, 1932). Tratava-se de avanço, pois era 

uma lei federal de alcance nacional, diferentemente das legislações locais que já 

determinavam identificações desse tipo. No entanto, não havia previsão da extensão desse 

direito aos empregados domésticos, sendo certo que foi apenas, em 1941, com o decreto lei nº 

3.078 que houve a correção dessa situação. O novo decreto, além de estabelecer o uso 

obrigatório da carteira de trabalho, instituiu o aviso prévio de oito dias após seis meses de 

serviço e permitiu o uso da carteira como instrumento para ingresso das reclamações 

trabalhistas no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (ibid., 1941). No entanto, por ter 

em seu décimo quinto artigo a determinação de que, em noventa dias, era necessária a sua 

regulamentação e sendo certo que o prazo expirou sem esta, a maior parte da doutrina e da 

jurisprudência entendeu que a norma nem mesmo teve vigência. Todavia, aqueles que 

entenderam que o decreto teve vigência e eficácia concordam que, com a promulgação da 
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, a vigência cessou (OLIVEIRA, 2012, 

p.38).  

Além disso, é significativo demonstrar que há referências à discussão sobre o trabalho 

doméstico na constituinte de 1934. Durante o momento de votação do capítulo da Ordem 

Social da Constituição de 1934, houve a discussão do tema do afastamento pós-parto, sendo 

este estendido, porém, somente à categoria de trabalhadoras operárias. Nesse instante, o 

deputado mineiro João Beraldo exerce um papel importante na discussão das desigualdades 

entre as trabalhadoras de diferentes categorias. Liderando um conjunto de deputados, João 

Beraldo fez chegar à mesa uma emenda estendendo os direitos supracitados a todas as 

categorias, com base no argumento: “Desde que se proteja a gestante operária, por que não 

estender a toda mulher que trabalha a mesma proteção? A empregada doméstica, ou comercial 

e a trabalhadora rural são tão necessitadas quanto a trabalhadora industrial” (BRASIL, 1934, 

apud MARQUES, 2020, p. 192). Tal emenda possuiu forte adesão, tendo sido assinada por 

outros 64 parlamentares e, ao final, acatada pelo relator. Logo, a Constituição de 1934 

admitia, pelo menos inicialmente, o alcance de alguns direitos sociais às empregadas 

domésticas (MARQUES, 2020, p. 192).  

Destaca-se, também, a ação do deputado Antônio Rodrigues de Souza – único 

deputado negro da constituinte – e um conjunto de deputados classistas propuseram o projeto 

de lei nº 185, em 20 de março de 1935, que instituía as aposentadorias e pensões para as 

empregadas domésticas (BRASIL, 1935, p. 1.967)1. O projeto estipulava que haveria a 

contribuição conjunta dos empregados, empregadores e do Estado para um fundo de 

previdência, na base de 5% do valor do salário pago ao trabalhador. Com objetivo de evitar 

um falseamento dos salários para que fosse menos dispendiosa a contribuição, o projeto 

cuidou que definir um valor mínimo para o salário mensal da categoria (MARQUES, 2020, 

p.198). Adicionalmente, o projeto concedia certa liberdade em relação à criação de sindicatos, 

e a possibilidade de haver uma mediação realizada pelas associações beneficentes e 

associações recreativas com intuito de proteger os direitos da categoria. Todavia, o projeto 

não se desenvolveu na Câmara, sendo deixado de lado, provavelmente, pela repercussão 

social negativa dos avanços expostos acima. Houve, pois, muita crítica da imprensa, pelo 

motivo de entender que essas previsões comprometeriam muito as famílias de classe média, 

as quais não poderiam mais arcar com os custos das empregadas domésticas. Como exemplo 

 
1 Deputados Classistas eram uma categoria de deputados criados na Constituição Brasileira de 1934 que 

representavam os trabalhadores sindicalizados no parlamento, sendo escolhidos pelos sindicatos patronais e dos 

trabalhadores, tendo os mesmos direitos dos deputados eleitos pelo voto popular. 
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disso, convém reproduzir trechos do artigo “O problema das domésticas” no jornal “Correio 

da Manhã” do dia 7 de abril de 1935, mais especificamente no suplemento dominical “Correio 

Feminino” na página 4, no qual Rachel Prado discorre:2  

Um senhor deputado em falta de assumpto mais interessante nos debates da Camara, 

trouxe a discussão tão debatida questão das creadas ou empregadas domesticas que 

no nosso país, tornam esse problema de difícil solução.  

(...) 

As carteiras profissionais e de identidade não são obrigatorias: de forma que a patrôa 

tem que bancar a psychologa e descobrir pelos traços phisionomicos ou pela 

indumentária, se a nova empregada é bôa, de confiança, etc. Quase sempre, coitada, 

engana-se na sua impressão. 

(...) 

Se o projeto que este senhor deputado apresenta passasse, haveria crise de empregos 

para as creadas, pois que as famílias modestas ou digamos de funccionarios 

publicos, cujos chefes sacrificados ganham uma ninharia, desistiriam de tel-as como 

empregadas ao preço de 100$000 mensal. 

(...) 

Este Snr. Deputado deveria ser dona de casa para sentir quanto este problema é triste 

no Brasil. (PRADO, 1935, p.4) 

No artigo como um todo, é expressa a opinião, na visão da autora, da maior parte das 

patroas do país, que sofrem com a falta de segurança para contratar empregadas que não 

coloquem a família em risco. A obrigatoriedade das carteiras de trabalho e a ideia de um 

controle maior sobre essa categoria será representada mais a frente, no segundo capítulo, ao 

falar-se nos Códigos de Posturas Municipais que são criados exatamente para essa função. 

Outrossim, houve movimentos da própria sociedade civil para criar instituições para, 

justamente, prover uma mão de obra mais qualificada para as empregadoras, por meio de 

registro e assistências de toda a sorte. Será trazido, como exemplo, a Casa das Empregadas, 

instituição criada pela igreja com a finalidade de fornecer trabalhadoras mais compatíveis 

com as aspirações de segurança e educação das empregadoras. 

 

 
2 Virgília Stella da Silva Cruz ou Rachel Prado, pseudômino pelo qual ficou nacionalmente conhecida, nasceu 

em Curitiba em 20 de março de 1891. Filha de Joaquim Antônio da Silva, fundador do tradicional periódico “A 

Repúbica”, mostrou desde cedo que tinha herdado o talento do pai para o jornalismo. Em 1909 se mudou para o 

Rio de Janeiro com sua família, local onde desenvolveu suas aspirações progressistas ante a fartura de órgões de 

comunicação da época. Foi uma líder feminista, tendo participado ativamente de instituições como a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), Instituto Brasileiro de Cultura, Clube das mulheres Jornalistas, entre outros. Foi, 

então, importante jornalista tendo escrito para vários jornais da capital, além de escrever romances e livros 

infantis. Faleceu de tuberculose, aos 52 anos, em 25 de dezembro de 1943 (BRANTES, 2005). 
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1.2.1 Casa das Empregadas: instrumento da sociedade civil para o controle das 

trabalhadoras domésticas 

 

 Desde a segunda metade do século XIX, artigos médicos anunciavam as domésticas 

como fonte de contaminação, especialmente as amas-de-leite que tinha contato direto com as 

crianças, causando uma onda de medo nos empregadores (SANTOS, 2010, p.46). A partir 

desse momento, despertou-se na sociedade uma necessidade de controle dessa categoria de 

trabalho, sendo pela criação de determinações legais ou por outros arranjos sociais. Como 

Bernardino Costa (2007, p.231) sustenta, essas normas visavam basicamente o controle 

sanitário e policial, o que revelava estigmas eugênicos em relação às trabalhadoras negras. 

Ademais, como importante exemplo do arranjo social em relação ao controle da 

categoria das trabalhadoras domésticas surge, em 1935, a Casa das Empregadas. Esta 

instituída pelo empenho dos paroquianos da Matriz São Paulo Apóstolo tinha como principal 

função auxiliar as empregadas domésticas de diversas formas, como na realização de cursos 

de aperfeiçoamento, assistência ambulatorial, odontológica e até mesmo alojamento para as 

trabalhadoras recém-chegadas à cidade. Informações como procedência, antecedentes, 

conduta, condição marital e estado de saúde representavam anseios antigos dos empregadores 

no processo de controle das trabalhadoras contratadas (MARQUES, 2020, p. 201). Era 

possível perceber a intenção de criar uma entidade capaz de conceder mão de obra qualificada 

e com valores morais adequados para os lares de classe média, como demonstraram alguns 

anúncios do jornal A Noite (A NOITE, 1936, 1937, p. 8). Nesses, são feitas convocações a 

eventos na casa, além de propaganda dos serviços prestados. Além disso, houve apoio do 

governo federal, por meio de subvenções anuais, à Casa da Empregada e a outras entidades 

beneficentes desse tipo no país, sendo possível comprovar tal incentivo ao analisar as peças 

orçamentárias ao longo dos anos (BRASIL, 1949).3 

Com isso, torna-se mais clara a constante necessidade de controle da categoria das 

empregadas domésticas pelos empregadores destas, assumindo diversas formas ao longo do 

tempo, seja por dispositivos legais como por instituições desse tipo. Além disso, o Estado era 

acionado para coibir qualquer manifestação de liberdade da vida das trabalhadoras domésticas 

mais jovens, como o exemplo da repressão as Dancing (festas semanais bastante numerosas à 

época) solicitada pela advogada Abigail Lima – uma das criadoras da Legião da Mulher 

 
3 Por exemplo: Decreto n. 242, 18 jul. 1935; Decreto n. 2.175, 13 dez. 1937; Decreto n. 4.309, 27 jul. 1939. 
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Brasileira em 1921 – ao apresentar sugestões à comissão responsável por regular a categoria 

no Ministério do Trabalho:  

Para levar a efeito esta iniciativa, muito auxiliaria o regulamento da Comissão 

Social para que as delegacias de costumes e menores proibissem o funcionamento de 

Dancing semanais e diários, que muito concorrem para a corrupção da classe e 

desorganização do pessoal doméstico, que deixa de cumprir com seus deveres 

profissionais, faltarão às aulas, enquanto prejudicam física e moralmente as 

domésticas de menor idade. Dancings estes em grande número nesta Capital 

(BRASIL, 1935, apud MARQUES, 2020, p. 213).
 
 

Estrutura-se uma política de cunho fortemente racista patrocinada pelo Estado no 

processo de controle da força de trabalho doméstico. Trata-se de processo de segregação do 

negro em determinados locais na sociedade, feito pelos brancos que discutiam o tratamento 

destinado àqueles indivíduos por meio das forças políticas estatais (BERTÚLIO, 1989, p. 45). 

 

1.2.2. A luta feminista e as trabalhadoras domésticas: convergências e divergências 

  

 Desde a inserção da mulher no mercado de trabalho, como consequência das 

revoluções industriais e, principalmente, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma série de 

mudanças na organização social do mundo. Havia a exploração extrema da mão de obra 

feminina, pois recebiam rendimentos menores do que os dos homens - o que tornava o 

trabalho altamente lucrativo para os empregadores - além de ser um meio para que estas 

ajudassem seus maridos a complementar a renda. Nesse sentido, há uma alteração do papel 

social da mulher, pois essa sempre foi considerada submissa ao homem e responsável 

somente pela atividade reprodutiva, de cuidados da casa e dos filhos. O ingresso das mulheres 

no mercado de trabalho provocou, ao longo do tempo, o surgimento dos movimentos 

feministas para discutir justamente a necessidade de um tratamento igualitário entre homens e 

mulheres (SILVA; LORETO; BIFANO, 2017, p. 424). 

 Trata-se de processo gradativo, sendo certo que as reivindicações do movimento foram 

sendo alteradas paulatinamente. Uma das primeiras conquistas do movimento feminista 

brasileiro foi a habilitação para votar em 1932, fazendo com que as eleições de maio de 1933 

fossem marcadas como a primeira vez que as mulheres foram às urnas no Brasil para um 

pleito nacional. Com essa importante mudança, as líderes feministas usaram de seu capital 

político para pressionar o governo de Getúlio Vargas e o Congresso Constituinte (1933-1934) 

para assegurar uma proteção efetiva das mulheres trabalhadoras, como a licença pós-parto, a 

garantia de emprego após a gravidez, igualdade salarial com os homens, igualdade de acesso 
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às funções públicas e o fim das restrições ao trabalho da mulher casada (MARQUES, 2016b, 

p.672). 

Nesse aspecto, Bertha Lutz representou uma importante agente política na luta por um 

mercado de trabalho mais igualitário4. Durante a eleição de 1933, a, então, candidata trouxe 

como principal pauta a defesa dos direitos das mulheres no mercado de trabalho, tendo, 

inclusive concedido entrevista ao jornal A Noite em que disse: “A trabalho igual, salário igual 

sem distinção do sexo do trabalhador, fórmula que necessita ser aplicada a toda a atividade 

feminina, desde a advocacia, a engenharia, a medicina, até o emprego doméstico” (A NOITE, 

1933 apud MARQUES, 2020, p. 191). A inclusão final da categoria das empregadas 

domésticas tem função de chocar o público geral, ajudando a formar uma imagem de política 

desafiadora e corajosa. No entanto, a preocupação maior da candidata se referia à inclusão das 

mulheres nas carreiras públicas, acreditando que a partir daí fosse possível promover uma 

mudança interna das instituições. (MARQUES, 2020, p. 198) 

Aliado a isso, a proteção aos trabalhadores do início do século XX ganhou força com a 

instalação de juntas de conciliação no Ministério de trabalho, instituídas após a chegada de 

Vargas ao poder (ibid., 2020, p.189). Uma das primeiras demonstrações dessa proteção foi o 

decreto-lei de 1932, que buscou alinhar o país às diretrizes da Organização Internacional do 

Trabalho, no que se referia à proteção dos direitos trabalhistas das mulheres. Cabe ressaltar 

que essa proteção se estendia somente às mulheres que trabalhavam na indústria e no 

comércio (BRASIL, 1949). Mesmo sendo um avanço, os termos do decreto sofreram severas 

críticas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminismo (FBPF) no tocante ao 

estabelecimento de mais interditos à presença das mulheres no mercado do trabalho do que 

constava no documento da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (MARQUES, 

2016a, p. 233)5. Além de que não havia qualquer menção ao oferecimento de creches e 

tampouco uma garantia do posto de emprego após a gravidez. A FBPF possuiu grande 

influência no desenvolvimento dos direitos trabalhistas femininos da época.  
 

4 Bertha Maria Júlia Lutz foi o principal nome na luta pelos direitos das mulheres, tendo lutado pelo voto 

feminino e pela emancipação da mulher no Brasil. Zoologa de formação fez concurso para ocupar o cargo de 

bióloga no Museu Nacional, sendo aprovada e representando a segunda mulher a fazer parte do serviço público 

no Brasil. Em 1932, fez parte do processo de intensa pressão política para a aprovação do voto feminino no 

governo de Getúlio Vargas, chegando a atuar como deputada na Câmara Federal em 1936, após a morte do 

titular do mandato Cândido Pessoa. Bertha faleceu em 1976, deixando um legado de luta e mobilização feminina 

(FUKS, 2020).  
5 A FBPF foi fundada pela bióloga, deputada e feminista brasileira Bertha Lutz em 1922, com objetivo de lutar 

em prol dos direitos da mulher, incluindo os políticos e civis; participação no mercado de trabalho; acesso à 

educação, entre outros assuntos pertinentes à busca por equidade. A FBPF contribuiu para a conquista do voto 

feminino, garantido na Constituição de 1934 e teve sua atuação paulatinamente diminuída após a decretação do 

Estado Novo em 1937. A entidade continuou a existir, contudo, tendo sido fechada apenas em 1986 (SOUZA, 

2019). 
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Por isso, é importante demonstrar a atuação da Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino (FBPF) na discussão sobre a proteção das mulheres de forma geral e suas 

repercussões no âmbito das trabalhadoras domésticas. Nesse sentido, cabe ressaltar, 

principalmente, a participação de Bertha Lutz e Maria Luiza Bittencourt na elaboração de 

uma legislação protetiva em relação às mulheres (BRASIL, 1937, p. 46.785)6. Em julho de 

1937, Bertha Lutz, como parlamentar, com auxílio da advogada Maria Luiza Bittencourt, 

apresenta um projeto de um Estatuto Jurídico da Mulher no país. Além de lutar pela extensão 

dos direitos a férias anuais, à previdência e à limitação de horas de trabalho para as mulheres 

com atividade remunerada, o projeto tornava ilegal o emprego de menores de 14 (quatorze) 

anos como empregadas domésticas ou aprendizes em oficinas e tipificava como agravante o 

abuso físico contra as menores sob a tutela do empregador.7 Trata-se de preocupação 

condizente com o cenário do mercado de trabalho doméstico da época, pois como se pode 

notar do Censo disponibilizado em 1940 há o registro do número de 132.967 mulheres no 

mercado de trabalho doméstico que possuíam a idade entre 10 e 19 anos (IBGE, 1950, vol. II, 

tabela 62). 

No entanto, por mais que nesse ponto houvesse uma repercussão positiva para a 

categoria doméstica, a luta de Bertha Lutz e Maria Luiza Bittencourt objetivava a proteção 

das trabalhadoras das áreas fabris, comerciais e públicas. Logo, enquanto as trabalhadoras 

empregadas nas áreas mencionadas acima conseguiam avançar em suas pautas, as 

trabalhadoras domésticas, em sua maioria, eram colocadas de lado. O impacto mencionado no 

parágrafo anterior se deu de forma tangencial, pois havia a crença que os vínculos sociais 

patrão-empregado seriam suficientes para regular a relação de trabalho. Tal pensamento é 

expresso na entrevista dada por Maria Luiza Bittencourt: 

O trabalho doméstico propriamente dito, isto é, o que se executa dentro do lar, este 

escapa à regulamentação legal, tanto quanto o do ateliê, em que se empregam os 

membros de uma só família. Nestes ramos, porém, entre nós, como na maioria dos 

países, do Ceilão à Suécia, a brandura dos costumes e os hábitos de longa 

permanência em trabalho servil, estabeleceram uma familiaridade que ainda 

hoje persiste, entre o empregado doméstico e a família a que serve, permitem 

que o nível de vida não seja rude e as praxes de repouso semanal e descanso 

sejam mais ou menos respeitados, compondo-se a remuneração pequena que em 

 
6 Maria Luiza Bittencourt nasceu em Paripe, Salvador, em 1910. Realizou seus estudos básicos no Colégio Pedro 

II e graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1931. Foi integrante da 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino – FBPF, tendo participação intensa na organização e nos 

desenvolvimento das atividades da entidade. Nas eleições de 1934 foi eleita como primeira suplente do deputado 

estadual Humberto Pacheco Miranda e, devido ao afastamento deste, assumiu o mandato de parlamentar na 

Assembleia Legislativa da Bahia. Tornou-se a primeira deputada estadual da Bahia e importante liderança na 

luta pelos direitos femininos, principalmente o voto (VERISSIMO, 2019). 
7 Dispostos nos artigos n. 31, 33, 91, 123 do Estatuto da Mulher (BRASIL, 1937, p. 46.789, 46.798 e 46.802). 
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dinheiro percebe, de um acréscimo, feito de prestações em espécie (residência, 

vestiário de trabalho, alimentação) de maneira a permitir que suas condições de vida 

não sejam miseráveis. (grifo nosso) (BITTENCOURT, 1938, p. 84 apud 

MARQUES, 2020, p. 207) 

 Como se pode extrair das frases apresentadas, reforçava-se a ideia de uma relação 

amistosa entre as empregadas e os empregadores, reproduzindo-se, dessa forma, o discurso 

típico da elite da época. Essa desnecessidade de regulação não ia ao encontro das reais 

intenções das trabalhadoras domésticas que se manifestavam reivindicando suas pautas 

específicas. Como ensina Pereira (2012, p.3) é essencial entender algumas premissas 

importantes da época no que toca ao contexto econômico – processo de modernização e 

industrialização -, a formação de sindicatos e associações de trabalhadores. O movimento 

feminista apresentado visava a proteção trabalhista das mulheres que ingressavam nesse 

mercado de trabalho urbano e que, às vezes, chegavam a levantar questionamentos sobre a 

situação das trabalhadoras domésticas, porém, devido ao difícil convencimento dos políticos e 

a concepções distorcidas da sociedade, não houve muitos avanços nesses quesitos por ação 

das feministas da FBPF.  

No âmbito da luta das próprias trabalhadoras domésticas, havia associações 

organizando-se para lutar pelos direitos trabalhistas. Como expoente nessa luta, destaca-se 

Laudelina de Campos Melo, fundadora da Associação Profissional dos Empregados 

Domésticos de Santos, em 1936, sendo essa a primeira associação da categoria do país8. É 

certo que a associação tinha o objetivo de conquistar o status jurídico de sindicato, para que, 

com isso, pudesse negociar com o Estado o reconhecimento jurídico da categoria e, 

consequentemente, requerer os direitos trabalhistas. Percebe-se, dessa forma, um ímpeto 

inicial pela busca de uma igualdade jurídica perante as outras categorias trabalhistas 

(BERNARDINO-COSTA, 2007, p.79). 

Nesse sentido, é importante destacar que Laudelina de Campos Melo (1904-1991), 

antes de fundar a associação, era uma importante militante do movimento negro da época, já 

tendo militado em diversas organizações negras, desde 1920, em Poços de Caldas/MG, em 

Santos/SP e em São Paulo/SP. Em 1930, Laudelina estabeleceu contatos com militantes de 

outras associações negras de São Paulo, chegando a fazer parte da Frente Negra Brasileira 

 
8 Laudelina nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1904. Foi criada pela mãe que era empregada 

doméstica e doceira na cidade, tendo perdido seu pai, que era lenhador, aos 12 anos em um acidente de trabalho. 

Teve que abandonar a escola primária para cuidar dos irmãos e ajudar a mãe no preparo dos doces. Desde os 18 

anos, Laudelina começou a trabalhar como empregada doméstica, tendo se mudada para Santos, em São Paulo. 

Lá iniciou sua vida no ativismo, tendo participado do Grupo da Frente Negra, sendo que criou, em 1936, a 

primeira associação dos empregados domésticos, combinando a valorização do trabalho com o feminismo e o 

ativismos pela igualdade racial (TERTO, 2017)  
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(FNB) (ibid., 2007, p.79). A FNB foi, durante a primeira metade do século 20, a mais 

destacada entidade negra do Brasil e possuía como principal objetivo conquistar posições para 

os negros em todos os setores da sociedade brasileira. A entidade se expandiu em vários 

estados do país e chegou a ter o número de 20 mil sócios - quantia expressiva para 

organizações da época. Tendo isso em vista, tornou-se um verdadeiro movimento de massa, 

proporcionando à população negra assistência social, bem como meios para enfrentar e 

combater o preconceito (LEITE, 2017). 

Isso posto, impulsionada pelos decretos n° 21.175 e 29.694, ambos de 1932, que 

previam, respectivamente, a obrigatoriedade da carteira profissional para os trabalhadores 

urbanos e o direito destes à sindicalização, Laudelina buscou contato com o governo 

brasileiro para discutir a ampliação desses direitos à categoria das trabalhadoras domésticas, 

como mostra a entrevista: 

O Getúlio já tinha instituído as leis sindicais e ia haver o primeiro congresso (de 

trabalhadores em 1936)... As empregadas domésticas foram destituídas das leis 

trabalhistas, nós estávamos criando um movimento para ver se conseguia o registro 

do Sindicato... Eu fiquei no Rio uns três ou quatro dias, no terceiro dia eu consegui 

com o secretário do ministro. Fui falar com o Ministro, mas não adiantou nada 

porque não havia possibilidade de enquadramento da classe das empregadas 

domésticas (Laudelina de Campos Melo entrevista a Elisabete Pinto) (PINTO, 1993, 

p. 493) 

 Como bem destaca Joaze Bernardino-Costa (2007, p. 80) Laudelina representou 

importante figura na luta pela igualdade das trabalhadoras domésticas: 

Desse modo, podemos dizer que já na ocasião da fundação da primeira associação 

de trabalhadoras domésticas constatamos a interação das trabalhadoras domésticas 

com diversos outros atores sociais. Esta interação passa a ser fundamental não 

somente para o desenho de projetos políticos, mas para a construção de novas 

interpretações e significações acerca da nação, do trabalho doméstico e das relações 

raciais no país. 

 Ante os acontecimentos apontados, não é correto pensar que a matéria da proteção 

trabalhista das trabalhadoras domésticas não fosse discutida pelos agentes políticos e 

tampouco pela sociedade civil organizada. Houve, como a seguir será exposto, uma exclusão 

de direitos com base em concepções sociais calcadas em pensamentos elitistas da sociedade 

brasileira. Desse modo, será apresentada a positivação substancial da exclusão das 

trabalhadoras domésticas no Brasil, que mesmo nesse momento de intensa luta trabalhista se 

viram desprotegidas da principal norma reguladora da matéria do país, a Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
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1.2.3. A exclusão expressa das trabalhadoras domésticas 

  

 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 7º, alínea a, disciplinou: 

Art. 7º - Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo quando for, em 

cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam: 

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

prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito 

residencial destas; 

Tal previsão foi defendida pela elite política da época, sob o argumento de que: 

 “A vida familiar apresenta aspectos de nenhuma similaridade com as atividades 

econômicas em geral, nem mesmo com as de beneficência. Estender-lhe o plano de 

uma legislação feita e adequada a outras condições pessoais e ambientes seria forçar 

a realidade das coisas” (MARCONDES, 1943, p. 3). 

Esse argumento de que o trabalho doméstico não era capaz de agregar valor ao capital 

e, por isso, não necessitava de proteção legal era muito difundido (MARQUES, 2020, p. 211). 

Por isso, foi usado como uma das principais justificativas para não estender os direitos 

trabalhistas às trabalhadoras domésticas. A historiadora Tereza Cristina de Novaes Marques 

expõe no trecho a seguir a influência desse pensamento social no governo Vargas: 

A opinião corrente entre os homens influentes no governo Vargas, o que eu 

chamarei no âmbito deste artigo de concepção histórica de valor-trabalho, insistia 

em não considerar o trabalho cotidiano realizado nos banheiros, nas cozinhas e no 

chão das casas de família como algo que agregasse valor à riqueza social. Em 

verdade, a visão predominante do assunto mal disfarçava a persistência de relações 

patriarcais que regiam a dinâmica de poder na família, onde serviçais se situavam de 

forma subordinada. (MARQUES, 2020, p. 187) 

Além disso, os aspectos levantados ao longo do capítulo referentes ao possível 

encarecimento da mão de obra, das relações cordiais entre empregadas e empregadores, 

somam-se para que a situação dessa categoria trabalhista não seja incluída na CLT. Outro 

fator que corrobora com esses pontos é a visão da elite brasileira que a regulamenção desse 

tema mostrava-se desnecessária. 

Nesse sentido, houve elogios públicos às relações amenas entre as raças no país, 

reconhecendo como racismo somente o que ocorria nos Estados Unidos e na Alemanha. Isso 

pode ser percebido em um trecho do discurso do presidente Getúlio Vargas, em 8 de setembro 

de 1942, no Jornal “Correio da Manhã” no momento em que foi declarada a guerra contra ao 

Eixo: 
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As consequências da luta em que nos empenhamos e que decidirá os destinos do 

mundo não podem causar-nos apreensões. Os privilégios de casta, os preconceitos 

raciais, as desigualdades de fortuna, as opressões de classe, os ódios mesquinhos, 

todos os valores aparentemente inconciliáveis da civilização contemporânea, hão de 

fundir-se nesse incêndio de vastas proporções em holocausto ao surto de uma nova 

era. O Brasil, como país jovem, de estrutura social plástica, rico de possibilidades e 

com uma formação de equilíbrio adaptável a todas as transformações, está 

naturalmente projetado para o futuro e nele terá de encontrar a solução definitiva das 

equações de seu progresso. (CORREIO DA MANHÃ, 1942, p. 1) 

Dora Bertúlio (1989, p. 60) entende que esse discurso oficial do Estado de democracia 

racial e miscigenação foram bandeiras assumidas para que se pudesse difundir no exterior 

essa falsa ideia de ausência de racismo no país. A autora ressalta que a real ação 

governamental foi a de apagar do ensino brasileiro qualquer marca dos negros e indígenas, 

sempre representados como figuras exóticas, cercadas de “cultos mágicos e ocultistas”. Dessa 

forma, propaga-se a ideia de ausência das questões raciais internas como uma forma de 

mascarar as ações efetivas governamentais de segregação da população negra. 

Isso fica evidente quando se analisa a formação social da época exposta pelo Censo de 

1940. Nele, há o impressionante número de 496.100 mulheres empregadas no serviço 

doméstico, em todo o país, além de corresponder a 59,9% das habitantes da Capital Federal 

(IBGE, 1950, p. 140-141). Além disso, o Censo de 1940 foi o primeiro a apresentar dados 

sobre a cor de pele. Essa identificação foi feita com base no estabelecimento de três grandes 

grupos étnicos: pretos, brancos e amarelos. Aos que não assinalassem essas opções, 

identificando-se como “caboclos”, “mulatos”, “morenos”, entre outros, ou que lançassem um 

traço no espaço designado à identificação, constituíram um quarto grupo étnico genérico 

denominado “pardos”. Somente seria assinalada “cor não declarada” para aquele que se 

omitisse na identificação de sua cor. Isso posto, dentre as 827.823 mulheres de idade entre 0 e 

59 anos, que viviam na cidade, cerca de 256.594, ou seja, 30% foram identificadas como 

negras ou pardas.  (ibid., 1950, p. 21). 

Todos esses elementos demonstram o ambiente social da época, marcado pela forte 

luta trabalhista no país, com a importante participação da mulher no mercado de trabalho e o 

desenvolvimento da primeira grande lei trabalhista do Brasil. No entanto, com a profunda 

negação da inclusão da categoria das trabalhadoras domésticas, tratando-se de um processo 

consciente feito pela elite política, social e religiosa da época que foram, ao longo do tempo, 

afirmando as desigualdades no mercado de trabalho. Tudo isso somado fez com que a 

necessária proteção da categoria fosse adiada, mesmo diante de inegável discussão do tema 

nos mais distintos âmbitos políticos e sociais. 
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CAPÍTULO 2. EVOLUÇÃO LEGAL DA PROTEÇÃO ÀS TRABALHADORAS 

DOMÉSTICAS  

 

 Nesse capítulo, será feita uma análise mais objetiva das normas que regulamentaram 

de alguma forma o trabalho doméstico. Indo desde as Ordenações Filipinas à Constituição 

Federal de 1988, sendo possível perceber, assim, os avanços legislativos ao longo do tempo. 

Ao mesmo tempo, serão estabelecidas relações com alguns pontos já abordados no trabalho 

com intuito de tornar a compreensão dos eventos mais clara. Serão apontadas, também, as 

modificações na organização da categoria das trabalhadoras domésticas durante o tempo, para 

que seja possível perceber a relação entre as alterações legais e as características das 

trabalhadoras do país. Dessa forma, busca-se compreender como se deu essa evolução legal 

de modo mais objetivo para que se possa chegar ao terceiro capítulo com uma base legal 

consolidada, permitindo analisar a importância das legislações mais recentes.  

 

2.1 Primeiras regulamentações do Brasil a tratar sobre o trabalho doméstico 

 

 Após o fim das capitanias hereditárias, com a nomeação de um governador-geral, 

Portugal começou a regular as questões jurídicas do Brasil Colônia por meio de ordenações 

do reino, que correspondiam a grandes compilações das leis gerais existentes em Portugal. 

Durante o período colonial foram instituídas as Ordenações Afonsinas (1466), as Ordenações 

manuelinas (1521) e as Ordenações Filipinas (1603). As Ordenações Filipinas foram as 

ordenações mais importantes para o Brasil, tendo aplicabilidade durante um grande espaço de 

tempo (WOLKMER, 2006, p. 300). 

Até a vigência do Código Civil de 1916, as relações civis, inclusive de trabalho 

doméstico, eram regidas pelas Ordenações Filipinas, criadas pelo Rei Filipe de Portugal e 

Algarves em 1595. Nos títulos XXIX a XXXV, esse texto legal tratava das relações entre os 

amos e os criados, e devido à inexistência de legislação trabalhista, as relações de trabalho 

eram reguladas pela aplicação de legislações civis e penais. Ao longo dos títulos são tratados 

como e onde serão prestados os serviços, a possibilidade de realização de serviços a terceiros 

e a forma de pagamento, como mostra o Título XXIX das Ordenações Filipinas: 

 Posto que algum homem ou mulher viva com senhor, ou amo, de qualquer 

qualidade que seja a bemfazer sem havença de certo preço; ou quantidade, ou outra 

cousa, que haja de haver por seu serviço, contentando-se do que o senhor ou amo lhe 

quizer dar, será o amo e senhor obrigado a lhe pagar o serviço, que fez, havendo 

respeito ao tempo, que sérvio, e à qualidade do criado e do serviço.Porém, se entre 
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elles houver contracto feito sobre o serviço, cumprir-se-há o que entre elles for 

tractado, como for direito (BRASIL, 1603). 

É certo que os escravos eram excluídos desses tipos de contratos, pois, à época, não 

eram considerados como sujeitos de direitos. Por isso, a legislação supracitada só começou a 

ser utilizada com maior abrangência no âmbito dos trabalhadores domésticos após a abolição 

da escravidão (OLIVEIRA, 2012, p. 34). 

 Em 13 de setembro de 1830 foi aprovada uma nova lei que previa a possibilidade de 

contratos escritos para prestação de serviços e, por falta de outras normas relacionadas ao 

trabalho doméstico, essa lei passou a ser usada para esse tipo de trabalho: 

Regula o contracto por escripto sobre prestação de serviços feitos por Brazileiro ou 

estrangeiro dentro ou fóra do Imperio. D. Pedro I, pela Graça de Deus, e Unanime 

Acclamação dos povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil. 

Fazemos saber á todos os Nossos Subditos que a Assembléa Geral Decretou, e Nós 

Queremos a Lei seguinte:  

Art. 1º O contracto por escripto, pelo qual um Brazileiro, ou estrangeiro dentro, ou 

fóra do Imperio, se obrigar a prestar serviços por tempo determinado, ou por 

empreitada, havendo adiantamento no todo, ou em parte, da quantia contractada, 

será mantido pela fórma seguinte: [...] (BRASIL, 1830) 

 Após isso, com o processo gradativo de discussão da abolição da escravidão, a partir 

de 1850, houve um aumento dos debates, em diferentes esferas legislativas, sobre os rumos 

que seriam tomados após a libertação dos negros que, à época, constituíam a força econômica 

do país (BRITO, 2017, p.4). Com o objetivo de controlar essa relação entre patrão e 

empregado doméstico surgiram em diversas cidades regulamentações locais sobre o tema, os 

Códigos de Posturas Municipais. Dentre esses, destaca-se o Código de Posturas de São Paulo 

que, em 1886, foi regulamentado pela Câmara dos Vereadores da cidade. Nele eram 

determinados uma série de deveres e obrigações, inclusive a relação de trabalho doméstico, 

trazendo em seu primeiro artigo a definição de “criado”: 

Criado de servir no sentido dessa postura, é toda pessoa de condição livre, que 

mediante salário convencionado, tiver ou quizer ter ocupação de moço de hotel, 

hospedaria ou casa de pasto, de cosinheiro, engomadeira, copeito, cocheiro, 

hortelão, de ama de leite, ama secca ou costureira, e em geral a de qualquer serviço 

doméstico. (WISSENBACH, apud. TELLES, 2011, p. 38) 

É importante notar que os Códigos de Posturas não tinham como objetivo resguardar 

as empregadas domésticas contra os abusos de seus patrões, mas de instituir mecanismo que 

permitisse o controle dessas trabalhadoras pelos patrões (MAZIERO, 2010, p. 19). Além 

disso, havia a necessidade do trabalhador se apresentar à polícia para registrar as suas 

informações pessoais em fichas policiais. Sobre esse registro, o Código disciplinava: 
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Deve haver na secretaria de policia um livro no qual se fará a declaração do nome, 

sexo, idade, naturalidade, filiação, cor, estado, classe de occupação, e mais 

característicos que possam de futuro servir de base á prova de sua identidade; 

épocha da inscripção, com margem para observação tiradas dos certificados do 

procedimento dos mesmos, escriptos nas cadernetas respectivas. (“Dos criados e 

amas de leite”: arquivo municipal. Apud TELLES, 2011, p.38 -39) 

 As posturas demandavam uma tarefa excessivamente difícil para a polícia e os agentes 

fiscais, pois havia uma grande quantidade de trabalhadores, que aumentava bastante devido à 

chegada cada vez maior dos imigrantes, fazendo com que fosse impossível controlá-los e 

puni-los em sua integralidade. Logo, a implementação das posturas teve um curto alcance de 

tempo e pouco efeito prático, mas configuraram uma resposta das elites e das classes médias 

diante do processo de transição da escravidão ao mercado de trabalho livre (TELLES, 2011, 

p. 41-42). Dessa forma, pode-se perceber como essas normas exerciam uma função de 

estratificação social nos municípios, sendo usadas para delimitar o lugar do negro na 

sociedade, por meio dessas regulamentações de aspecto comportamental, de saneamento e 

policial (BERTÚLIO, 1989, p. 45) 

 

2.2. As legislações pós-abolição da escravidão até a Consolidação das Leis do Trabalho 

 

 Após a abolição da escravidão e nos primeiros anos do século XX os Códigos de 

Posturas Municipais continuaram sendo o principal instrumento de regulamentação das 

relações de trabalho. Porém com a entrada em vigor do Código Civil de 1916 houve uma 

mudança nesse aspecto, pois, ao regulamentar a locação de serviços, passou a ser aplicado 

subsidiariamente ao trabalho doméstico (MAZIERO, 2010, p. 19). 

 O Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916) regulou a locação de serviços (arts. 1.216 a 

1.236) ao disciplinar que “toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, 

pode ser contrata mediante retribuição” (art. 1.216). Dentre os direitos garantidos, cabe 

apontar que o regimento em análise determinava a necessidade de aviso prévio para a ruptura 

contratual, diferenciando-o quanto ao tempo de serviço prestado, pois se fossem prestados 

serviços por mais de um mês, este seria de oito dias ou de véspera se o serviço fosse prestado 

por menos de sete dias (art. 1.221). Além disso, foram inseridas possibilidades de rescisão 

contratual por culpa do empregador (art. 1.226), tendo o trabalhador o direito a um pagamento 

da remuneração vencida. Ademais havia a possibilidade de rescisão pelo empregador por justa 

causa (art. 1.229) e o direito do trabalhador ao pagamento de remuneração vencida acrescida 

da remuneração devida pela metade do tempo faltante para o fim do contrato, no caso de uma 
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rescisão sem justa causa (Art. 1.228). Dessa forma, nota-se que por não haver uma lei 

específica para os trabalhadores domésticos ou uma ressalva expressa no CC de 1916, 

deveriam ser aplicadas tais disposições a esta classe de trabalhadores (OLIVEIRA, 2012, p. 

36-37). 

Uma das primeiras normas específicas disciplinando a relação de trabalho doméstico 

foi o Decreto nº 16.107/23 aprovado no antigo Distrito Federal, hoje o município do Rio de 

Janeiro, que trazia o regulamento sobre a locação de serviços domésticos. Nele havia, em seu 

art. 2º (BRASIL, 1923), a pontuação do que seria considerado como locadores de serviços 

domésticos, que seriam: cozinheiros e ajudantes, copeiros, arrumadores, lavadeiras, 

engomadeiras, jardineiros, hortelões, porteiros ou serventes, enceradores, amas secas ou de 

leite, costureiras, damas de companhia. Porém, a definição não se limitava somente ao âmbito 

interno das casas, como prova a parte final do mesmo artigo: “e, de um modo geral, todos 

quantos se empregam, à soldada, em quaisquer outros serviços de natureza idêntica, em 

hotéis, restaurantes ou casas de pasto, pensões, bares, escritório ou consultórios e casas 

particulares.”. Como bem destaca Saffioti (1978, p. 36) o decreto prendeu-se à natureza do 

trabalho realizado, deixando de atentar ao aspecto mais importante que era a qualidade da 

relação entre o empregado e empregador, determinada pelo caráter lucrativo ou não do 

serviço prestado, que deferiria se fosse feita no âmbito residencial ou comercial. 

 Além de prever de forma expressa o que seria serviço doméstico como um todo, 

determinou, também, o registro das carteiras de identificação profissional. No entanto, esse 

aparente avanço trazia uma pretensão diversa da garantia de direitos, assim como ocorrera nos 

Códigos de Posturas. Tal previsão visava estabelecer um controle policial da população negra, 

pois era obrigatório que o registro fosse expedido pelo Gabinete de Identificação e Estatística 

à Delegacia do respectivo distrito policial, contendo, ainda, a foto e digital do solicitante 

(BERNARDINO-COSTA, 2007, p. 232). 

 

2.3. Legislações trabalhistas pós-CLT até a Constituição Federal de 1988: Avanços 

esporádicos, porém inexpressivos 

 

 Assim como ocorreu na CLT, houve outra exclusão expressa dos trabalhadores 

domésticos no que diz respeito à normatização do repouso semanal remunerado. Em 1949, 

por meio da Lei nº 605, em seu artigo 5º, alínea a, foi estabelecido que o direito ao repouso 

semanal remunerado não se aplicava: “aos empregados domésticos, assim considerados, de 
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modo geral, os que prestem serviço de natureza não econômica a pessoa ou a família no 

âmbito residencial destas (BRASIL, 1949b).” Essa previsão só foi superada pela Lei nº 

11.324 de 2006, ou seja, após 57 anos da normatização do repouso semanal remunerado. 

Em 1956, vale destacar a Lei nº 2.757 que estendeu os direitos trabalhistas aos 

trabalhadores domésticos de edifícios. Essa lei previu, em seu artigo 1º, que os trabalhadores 

responsáveis pela administração dos edifícios, ou seja, apenas nas áreas comuns, não seriam 

mais considerados trabalhadores domésticos9. Com isso, houve a ampliação da proteção 

desses trabalhadores pelos direitos previstos na CLT. Dessa forma, o avanço para essa parcela 

de trabalhadores foi concedida justamente por meio da saída destes da categoria dos 

trabalhadores domésticos, mostrando, assim, a persistência do tratamento desigual dos demais 

trabalhadores da categoria.  

Se por um lado as normas até então criadas destinavam-se ao controle e fiscalização da 

trabalhadora doméstica, a partir de 1960 houve uma mudança, pois se passou a garantir certos 

direitos (MAZIERO, 2010, p. 25). Assim, houve, em 1960, com a Lei 3.807 – Lei Orgânica 

da Previdência Social (LOPS) – que estendeu a diversas categorias o direito à filiação à 

Previdência, uma garantia parcial no caso dos empregados domésticos, pois essa se daria de 

modo facultativo. Assim, era a própria trabalhadora que deveria se inscrever no Instituto de 

Previdência Social de Profissional Comerciário, tendo, ainda, que pagar o dobro da 

contribuição, vide art. 161 do texto legal mencionado10. Em relação a esse pagamento 

dobrado, houve a retirada dessa obrigação por meio do Decreto-Lei nº 66 no ano de 1966. 

Percebe-se que como forma de expansão da proteção da previdência social a lei é falha, pois 

dependia de uma ação individual das trabalhadoras que teriam que arcar com toda a 

contribuição (SANTOS, 2010, p. 49). 

 Houve, em 1964, a proposta de um Código do trabalho elaborada por Evaristo de 

Moraes Filho que trazia importantes previsões legais11. Nessa proposta, existiam novas 

previsões como as de aviso prévio, férias anuais de, no máximo, 15 dias, indenização para 
 

9Art. 1º São excluídos das disposições da letra "a" do art. 7º do decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 

do art. 1º do decreto-lei nº 3.078, de 27 de fevereiro de 1941, os empregados porteiros, zeladores, faxineiros e 

serventes de prédios de apartamentos residenciais, desde que a serviço da administração do edifício e não de 

cada condômino em particular. 
10Art. 161. Aos empregados domésticos será facultada a inscrição na instituição de previdência social de 

profissional comerciário, cabendo-lhes no caso, o pagamento em dôbro das respectivas contribuições. 
11 Nascido no Rio de Janeiro em 05 de julho de 1914, Evaristo de Moraes Filho formou-se em direito na 

Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, atual UFRJ, tornando mais tarde doutor em Direito e 

em Ciências Sociais. Participou como secretário das Comissões Mistas de Conciliação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, além de ter participado elaboração do anteprojeto do Código Processual do 

Trabalho. Tornou-se célebre professor e contribuiu para o direito brasileiro como um todo, ao participar na 

elaboração do anteprojeto da Constituição Brasileira na Comissão Afonso Arinos. Disponível em:< 
https://www.academia.org.br/academicos/evaristo-de-moraes-filho/biografia> Acesso em: 03 de agosto de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art7a
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/7AB1B857CD9B7629032569FA0061701C?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,
https://www.academia.org.br/academicos/evaristo-de-moraes-filho/biografia
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demissões sem justa causa, além de uma mudança de conceituação do trabalho doméstico 

com ênfase no seu caráter “não lucrativo” – e não no caráter “não econômico” até então 

difundido –, além da obrigatoriedade da carteira profissional no âmbito nacional. Era tímida 

no anteprojeto qualquer definição quanto à jornada de trabalho, chegando até mesmo ser 

considerado que durante seu dia de trabalho já havia tempo suficiente para descanso (ibid. 

2010, p. 49-50). A única previsão sobre o tema se dava quanto ao repouso de oito horas 

consecutivas entre as jornadas, assegurando, ainda, o direito ao repouso semanal remunerado 

de doze horas consecutivas, inclusive em feriados e uma vez por mês em um domingo inteiro 

(SAFFIOTI, 1978, p. 40/41). Ao fim, a proposta não obteve sucesso, porém é importante 

mostrar como se tratou de um primeiro avanço significativo na discussão da extensão de 

direitos à categoria. 

 Salienta-se, ainda, a Lei nº 5.316/67 que disciplinou o direito ao seguro em casos de 

acidentes de trabalho, deixando expresso, por outro lado, que para as trabalhadoras 

domésticas este se daria na medida de suas possibilidades técnicas e administrativas (art. 

22)12. Ou seja, não foram estabelecidas condições de direito efetivo, mas somente uma 

expectativa deste, dependendo da condição de cada trabalhadora para que fosse realmente 

garantido o seguro de acidentes de trabalho. Isso mostra que, mais uma vez, foi feita uma 

distinção entre as categorias de trabalho, condicionando o direito dos trabalhadores 

domésticos. A matéria do seguro de acidentes de trabalho para as trabalhadoras domésticas 

sofreu algumas modificações como a que o Decreto nº 61.784/67 trouxe. Nele, houve a 

integração do seguro de acidente do trabalho na Previdência Social, incluindo as trabalhadoras 

domésticas (art. 80, II), porém mantinha a competência para emitir as apólices para a 

efetivação do seguro com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Na prática, o 

trabalhador, se contribuísse com a previdência, teria seu direito protegido pela Lei nº 

5.316/67, porém, se não o fizesse, a indenização seria custeada pelo empregador. Este último 

ponto representou um estímulo ao não registro dos trabalhadores pelos patrões, contribuindo, 

ainda mais, para a informalidade da categoria (SANTOS, 2010, p. 50). Por fim, cabe destacar 

que esse direito garantido de forma precária foi extinto, anos depois, pela Lei nº 6.367 de 

1976 (art. 1º, §2º). 

 Dessa forma, pode-se perceber que mesmo havendo alguns diplomas legais que 

tratassem de temas caros aos trabalhadores domésticos não houve real positivação desses. O 

 
12 Art. 22. Para os trabalhadores rurais e os empregados domésticos, a extensão da previdência social ao acidente 

do trabalho se fará na medida de suas possibilidades técnicas e administrativas respeitados os compromissos 

existentes na data do inicio da vigência desta Lei. 
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Código do Trabalho, principal deles, trazia algumas inovações importantes que não foram 

realmente garantidas. Assim, as normas criadas até então podem ser compreendidas entre as 

que visavam o controle das trabalhadoras domésticas e as que ampliaram de forma precária 

alguns direitos trabalhistas. Nesse último caso, a precariedade era presente, pois havia a 

necessidade de que as trabalhadoras domésticas contribuíssem de forma independente para ter 

direito à previdência, além de que a garantia ao seguro em caso de acidente era condicionada 

às possibilidades técnicas e administrativas, tornando-se uma expectativa de direito (ibid., 

2010, p.50).  

  

2.3.1. Lei nº 5.859 de 1972: marco legal na proteção das empregadas domésticas 

 

2.3.1.1. A importância da mobilização das trabalhadoras domésticas brasileiras 

 

 Antes de discutir os avanços que a Lei nº 5.859 trouxe, acredito ser importante mostrar 

como o movimento das trabalhadoras domésticas avançava no processo de luta por seus 

direitos. Durante o período entre 1960 e 1968 houve um aumento e um fortalecimento 

significativo das organizações das trabalhadoras domésticas, que, mesmo vivenciando o 

período do Golpe Militar, conseguiam se organizar, pois não eram vistas como ameaça pelo 

governo brasileiro. Isso deu oportunidade para que em âmbito nacional a luta das empregadas 

domésticas se multiplicasse cada vez mais (BERNARDINO-COSTA, 2007, p. 192).   

O maior exemplo dessa organização foi o Primeiro Congresso Nacional das 

Trabalhadoras Domésticas realizado em 1968, em São Paulo. Além disso, é importante 

destacar uma fala de Laudelina de Campos Melo que, em 1967, ao acompanhar uma caravana 

sindicalista para Brasília, teve a oportunidade de entrar em contato com o Ministro do 

Trabalho, Jarbas Passarinho, reivindicando a regulamentação da profissão e o direito de 

sindicalização das trabalhadoras domésticas. Na situação, o Ministro alegou que só seria 

possível haver essas mudanças se houvesse uma união da categoria. Logo, a partir daí, 

Laudelina começa a construir essa articulação de caráter nacional: 

(em virtude da postura do ministro) nós entramos em contato com os outros estados, 

com os outros municípios, onde já tinha (realizado) outros congressos, onde já tinha 

outras Associações e (trabalhamos) para a fundação de mais Associações (...) A 

igreja ajudou muito a gente, ia atrás das Associações, (por meio) do pessoal da igreja 

(que) entrava em contato com as entidades sindicais locais (...) pedindo apoio. Então 

a gente tinha uma massa consistente para poder brigar (Laudelina de Campos Melo 

apud BERNARDINO-COSTA, 2007, p.193) 
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 Acerca do Primeiro Congresso de Trabalhadoras Domésticas há poucas informações, 

mas sabe-se que participaram 44 trabalhadoras domésticas de 9 estados diferentes. O 

Congresso objetivou o diálogo entre as associações para que houvesse um planejamento 

nacional mais organizado, assim como se pode extrair da fala de Laudelina. Em relação a 

ações nacionais mais concretas foram promovidos o desenvolvimento de novos grupos, bem 

como a concentração na luta pela regulamentação da profissão e dos direitos previdenciários, 

que até então eram somente facultativos (ibid., 2007, p. 195).  

Com isso, percebe-se como havia intensa discussão no meio das trabalhadoras 

domésticas, que se organizaram durante toda a década de 60, seja regionalmente, seja 

nacionalmente, para lutar pelo reconhecimento jurídico. Assim, pode-se entender o ambiente 

de importante movimentação da categoria em que se começou a nacionalizar as pautas caras 

às trabalhadoras.  

 

2.3.1.2. A Lei nº 5.859 de 1972 

 

Sendo assim, a primeira lei direcionada exclusivamente para os trabalhadores 

domésticos foi a Lei nº 5.859 de 1972, de iniciativa do Presidente da República, Emílio 

Garrastazu Médici. Embora tímida na extensão dos direitos, teve um papel importante em 

tornar direitos que eram facultativos em obrigatórios. Como Joaze Bernardino Costa (2007, p. 

235) diz, essa lei significou o nascimento jurídico das trabalhadoras domésticas, pois 

estabeleceu pela primeira vez, sem ser em caráter facultativo, direitos positivos para as 

trabalhadoras. 

Trouxe em seu texto temas presentes em antigas previsões legais que não haviam sido 

efetivadas, promovendo uma mudança de ênfase na definição do trabalho doméstico. Agora, a 

definição não era focada na atividade exercida em si - como ocorria no Decreto nº 3.078/41 -, 

mas sim no local de exercício dessa atividade. Além disso, revogou o conceito da CLT que 

determinava que o trabalho doméstico era uma atividade de natureza não econômica para uma 

atividade com finalidade não lucrativa (art. 1º). Sendo objeto de elogio pela doutrinadora 

Alice Monteiro Barros (2016, p. 221): 

O artigo 1° da Lei n. 5.859 conceituava empregado doméstico como sendo “aquele 

que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 

família, no âmbito residencial destas”. Essa lei corrigiu o equívoco cometido pela 

CLT quando, ao conceituar o doméstico, definiu-o como aquele que presta serviços 

de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas (art. 

7° “a”, da CLT). Ora esses serviços têm em mira a satisfação de uma necessidade, 

embora não tenham propósitos de lucro.   
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Garantiu, também, o direito a férias de vinte dias consecutivos (art. 3º), exigência da 

carteira de trabalho como condição de contratação, na qual deveria constar salário combinado, 

as datas das férias, admissão e dispensa. Pode-se notar que tais previsões traziam um maior 

controle da relação de trabalho. Ainda nesse tema, houve a exigência de apresentação de 

atestado de boa conduta, emitido pela autoridade policial ou pessoa idônea a juízo do 

empregador (art. 2º, II), possibilitando, também, a solicitação de atestado de saúde por parte 

do contratante (art. 2º, III).  

A mencionada lei foi regulada pelo Decreto nº 71.885/73 e trazia a condição de 

segurado obrigatório e a, respectiva, obrigatoriedade de inscrição da trabalhadora doméstica 

no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em seu art. 4º. Isso representou importante 

avanço, pois além dos benefícios previdenciários serem ampliados, o valor das contribuições 

passou a ser dividido entre trabalhadores e empregadores. Como adendo a essa última 

informação, devido às alterações feitas pela Lei nº 6.887/80 à Lei Orgânica da Previdência 

Social, o empregador doméstico ficou equiparado à empresa e a contribuição previdenciária 

passou a ser de 8% (SANTOS, 2010, p.51). 

 Mesmo que a lei acima mencionada tenha representado importante avanço concedendo 

certa segurança ao empregado doméstico, como a fixação das férias anuais remuneradas, a 

obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho junto à contribuição previdenciária 

dividida pelo empregador e o trabalhador, havia muitas questões pendentes. A inexistência de 

um salário mínimo permitia que este fosse determinado com base na lei da oferta e da 

procura, fato que, aliado à baixa escolaridade do empregado e ao forte vínculo afetivo com a 

família empregadora, criava grandes disparidades de remuneração. Do mesmo modo, a não 

fixação de uma jornada de trabalho máxima, possibilitava que houvesse a exploração do 

trabalhador doméstico submetendo-o a jornadas de até 16 horas diárias, presumindo que 

houvesse o respeito ao repouso de oito horas entre os dias de trabalho (SAFFIOTI, 1978, p. 

43). Com isso, pode-se entender que a proteção legal da categoria das trabalhadoras 

domésticas era muito incipiente, fato que possibilitava sérios abusos à categoria profissional. 

 Maria Suely Kofes (1990, p. 190-191) aponta que houve muitas discussões na 

sociedade sobre a vigência da nova lei, cabendo destacar a repercussão midiática que entedia 

que além da criação da lei ser um pretexto para aumentar a arrecadação do INPS, geraria uma 

onda de desemprego em massa. Por outro lado, em 1973, surgem alguns artigos que situam a 

lei como o reconhecimento profissional da classe das trabalhadoras domésticas. Em um artigo 
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do Diário de Notícias, em 29 de outubro de 1973, há o reconhecimento da vantagem para as 

trabalhadoras e, também, para os empregadores: 

Assim, até há pouco, as empregadas dependiam exclusivamente do gênio e da boa-

vontade do patrão, podendo ser contratada e despedida quando este assim o quisesse 

(...) 

A lei apresenta as seguintes vantagens: segurança quanto à identidade do 

empregado, facilidade de obtenção de referências, manter o empregado em boas 

condições de saúde com uma contribuição ínfima e desobrigar-se dos encargos do 

amparo social. 

(...) 

A última vantagem para o empregador, apontadas na cartilha do Empregado 

Doméstico, talvez não seja uma vantagem, mas, antes, um dever cívico social: 

participar da integração de considerável parcela de trabalhadores à Previdência 

Social, fator ponderável para o desenvolvimento nacional. (KOFES, 1990, p. 293) 

 

 Mais uma vez, pode-se entender como a reação social foi contrária à nova situação 

legal, porém, como foi destacado acima, havia parte da mídia que via a lei como sinal de 

novos tempos, representando um avanço importante para a categoria trabalhista (idib., 1990, 

p. 293).  Ademais, o discurso das trabalhadoras domésticas era o de que esse era somente o 

primeiro passo para o fortalecimento da categoria que precisava angariar mais filiadas, como 

expõe a entrevista dada pela Presidente da Associação de São Paulo ao jornal “A última 

hora”, no dia 16 de abril de 1973, com o nome “INPS para domésticas”: 

Mas são poucas que sabem que nós existimos: e ficam por aí perdidas, pagando as 

pessoas sem escrúpulos para resolverem seus problemas. Acho que a lei foi ótima, 

mas ainda falta alguma coisa à nossa classe: união. Quase ninguém sabe que aqui, na 

Associação, as domésticas, podem dormir, se não tiverem onde ficar, tendo ainda 

todos os direitos de amparo. Por isso a empregada, como eu, só precisa pagar uma 

taxa de Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00 por mês. Depois de 90 dias – prazo de experiência – é 

considerada sócia efetiva. Terá direito até a passar suas férias na associação, em 

contato com as outras colegas, se esclarecendo, que é isto que está faltando. 

(KOFES, 1990, p. 294) 

Assim, por mais que a reação dos patrões tenha sido desfavorável, é possível 

identificar algumas manifestações a favor da lei pelos próprios empregadores, além de ser, 

para as trabalhadoras, um importante passo no processo igualdade de direitos trabalhistas. 

Com base nos ensinamentos de Bernardino Costa (2007, p. 237) a criação da lei em referência 

se deu principalmente em resposta ao ativismo das trabalhadoras domésticas, que se 

organizavam em associações e mobilizavam-se em âmbito regional e nacional na luta pela 

regulamentação de seus direitos, como foi mostrado no início desse tópico. E, para ele, essa 
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força só aumentou desde a conquista de 1972, sendo certo que até os novos progressos da 

Constituição de 1988, as trabalhadoras só se fortaleceram na construção de um movimento 

trabalhista organizado. 

 

2.4. A Constituição Brasileira de 1988: a antinomia entre os avanços legais e a 

persistência da exclusão aos direitos trabalhistas igualitários  

 

2.4.1.  Mobilização das trabalhadoras domésticas na Assembleia Nacional Constituinte 

 

 Ao discutir a Assembleia Nacional Constituinte, torna-se importante discorrer mais 

sobre como se encontrava a mobilização das trabalhadoras nos anos anteriores. Desde o 

primeiro congresso nacional, em 1968, foram organizados outros quatro congressos, sendo 

que, para a mobilização da constituinte, o mais importante foi o 5º Congresso Nacional das 

Trabalhadoras Domésticas, realizado em Olinda, em 1985. Isso se deu pois foi o primeiro 

congresso após o fim da ditadura militar e, devido a isso, era vislumbrada a iminente mudança 

legal do país, por meio de uma nova constituição. Nesse encontro, houve uma aproximação 

maior ao movimento sindical-classista, em especial a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), e ao movimento feminista (ibid., 2007, p. 203). 

 No entanto, cabe bem destacar entrevista dada por Lenira de Carvalho, importante 

militante nas associações das trabalhadoras domésticas, na qual disse que: 

Na constituição, a gente não teve nenhum apoio da CUT. A CUT não colocou a 

gente em nenhuma proposta dela. Quem botou a gente foi as feministas. Tinha uma 

proposta só das empregadas domésticas, mas você tinha quase que ter um percentual 

de assinatura, que a gente não conseguiu (ibid., 2007, p. 87) 

 Além da falta de apoio do movimento sindical, havia dificuldade de mobilizar as 

trabalhadoras domésticas, porquanto as associações não tinham condições financeiras de 

trazer mulheres de vários locais do país. Porém, mesmo assim, as trabalhadoras domésticas se 

fizeram presente diversas vezes em Brasília, acompanhando os debates nas Comissões e 

Subcomissões da Constituinte, visando pressionar os parlamentares a acatar suas 

reivindicações (SANTOS, 2010, p. 52). 

 Como consequência dessa pressão, em 05 de maio de 1987, a Subcomissão dos 

Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos recebeu Lenira de Carvalho, no papel de 

representante das trabalhadoras domésticas, acompanhada das deputadas Benedita da Silva e 

Maria Lourdes Abadia. Nessa ocasião, Lenira entregou em mãos do Dr. Ulysses Guimarães, 
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presidente da Assembleia Nacional Constituinte, documento com as reivindicações da classe, 

sendo certo que o presidente deu sua palavra, em nome da Assembleia Nacional Constituinte, 

de que buscaria atender às solicitações apresentadas (ANC, 1987a, p.108). Nesse mesmo dia, 

Lenira faz pronunciamento em que deixa clara as intenções da classe: 

Trabalhamos e fazemos parte deste País, muito embora não queiram reconhecer o 

nosso trabalho, porque não rendemos e não produzimos. Mas, estamos conscientes 

de que produzimos e produzimos muito. E achamos que, numa hora em que há uma 

Constituinte, uma nova Constituição para fazer, acreditamos, temos a esperança de 

que vamos fazer parte dessa Constituição. Não acreditamos que façam uma nova 

Constituição sem que seja reconhecido o direito de 3 milhões de trabalhadores deste 

País. Se isso acontecer, achamos que, no Brasil, não há nada de democracia, porque 

deixam milhares de mulheres no esquecimento. E nós servimos a quem? Servimos 

aos Deputados, Senadores, ao Presidente e a todas as pessoas. Estamos confiantes e, 

por isso, vimos aqui. (ANC, 1987a, p. 112) 

 Com essa articulação, o anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos incluiu as demandas das trabalhadoras, garantindo em seu artigo 1º - A, 

inciso XII, a igualdade de direito independentemente de idade a todos os trabalhadores, 

urbanos e rurais, domésticos, servidores públicos dos três poderes, civis e militares, federais, 

estaduais e municipais (ANC, 1987b, p. 3). No entanto, a partir daí, a luta passou ao contexto 

político-partidário e com o distanciamento do movimento sindical a luta das trabalhadoras não 

conseguiu progredir satisfatoriamente. As associações continuavam acompanhando cada 

movimento da Constituinte e percebiam que havia uma sinalização não muito favorável à 

proteção da categoria (SANTOS, 2010, p. 54). Ante esse cenário, houve tentativas de 

rediscutir o tema apresentado na subcomissão, principalmente pela deputada Benedita da 

Silva que, durante a Comissão de Sistematização, interveio na defesa das trabalhadoras 

domésticas ao propor emendas para estender os direitos a elas (ANC, 1987c, p. 335 -336), 

destacando a Emenda 7.475 em que era expandido o rol de direitos das trabalhadoras, sob o 

argumento de que: 

A alegação de que o trabalho doméstico não gera lucro, não deve ser motivo para a 

exclusão ou diminuição de direitos aos empregados domésticos. 

Não se justifica o tratamento diferenciado dado a esta categoria, com exceção 

àqueles direitos inerentes da relação de trabalho – trabalhador x empresa. Seria 

grande injustiça não conceder ao trabalhador doméstico direitos como seguro 

desemprego, contra acidente de trabalho, licença remunerada à gestante, Fundo de 

Garantia do patrimônio individual, limitação da jornada de trabalho, entre outros.  

Como vemos, são poucos os direitos trabalhistas que não se coadunam com a 

natureza do trabalho doméstico. Aí, as exceções são cabíveis, e estas estão previstas 

na Emenda ora apresentada. (ANC, 1987d, p. 779) 
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 Essa preocupação com o retrocesso das discussões na Subcomissão dos Direitos dos 

Trabalhadores e Servidores Públicos havia sido explanada pelo constituinte Domingos 

Leonelli que buscou alertar sobre a importância da luta contínua para que o anteprojeto da 

subcomissão tivesse repercussão na Constituinte: 

É muito fácil passar nesta Subcomissão algumas propostas, mas não o será no 

conjunto da Constituinte. É muito importante que esta mobilização não se encerre 

nesta fase que é a mais fácil. Nela os Constituintes se interessam por cada um dos 

seus assuntos, agregaram-se nas Subcomissões e tornaram mais fácil a sua 

tramitação. Nesta Subcomissão, a grande maioria senão a totalidade dos 

Constituintes é realmente solidária aos interesses dos trabalhadores, inclusive 

trabalhadoras domésticas. Porém, não creio que isso possa acontecer nas outras 

fases. É importante que essa mobilização continue, que permaneça, que se estenda. 

(ANC, 1987a, p. 116) 

 Dessa forma, a previsão feita pelo constituinte se mostrou precisa, pois mesmo que o 

movimento das trabalhadoras domésticas tenha mantido as articulações e mobilizações 

políticas, a equiparação dos direitos foi afastada do texto final, após as emendas no plenário, 

sendo que para Judith Santos (2010, p. 56-57):  

Isso em parte ocorreu porque a Constituinte nada mais é do que um microcosmo da 

sociedade brasileira e, nesse caso, os parlamentares eram os empregadores e o 

debate sobre a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas retomou a 

delicada questão da mão-de-obra semi-escrava. Ou seja, as pré-concepções racistas, 

machistas e classistas do século XIX permaneceram latentes na sociedade dos 

séculos seguintes, influenciaram a Constituinte e continuam propagando 

discriminações nas relações de trabalho doméstico deste século, porém com uma 

nova feição e o mecanismo escolhido foi a Constituição. Assim, os principais 

questionamentos da categoria ficam enfraquecidos diante das determinações 

constitucionais e à categoria resta apenas reiniciar o debate político sobre os direitos 

não garantidos. 

 Ainda nesse ponto, cabe apresentar a fala de José Cretella Júnior, um dos juristas 

brasileiros que se apresentou para falar sobre o tema da expansão dos direitos às empregadas 

domésticas, em que se pode notar um pensamento deturpado da realidade das trabalhadoras 

no Brasil e que reproduz a mentalidade da sociedade criticada por Judith Santos no trecho 

acima: 

Aplicar, como quer o legislador constituinte, as mesmas regras para a relação 

empresário-trabalhador e patroa-empregada, é utopia, divorciada da realidade, que 

trará desastrosas conseqüências imediatas e futuras: despedidas em massa. 

(...) 

O ano seguinte à Constituição, 1989, quando o piso salarial aumentar, como já 

aumentou, a situação se tornará, no mínimo caótica, causando impacto maior sobre 

as domésticas despedidas do emprego, do que sobre as patroas ou donas-de-casa, 

cuja situação econômica permite fácil solução encontrada em outras vias. 
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Por outro lado, as empregadas domésticas, animadas com as perspectivas abertas 

pela Constituição e incitadas por falsos amigos procuram, junto a colegas, mais 

esclarecidos sobre ‘seus direitos’, reivindicando-os perante as patroas, esquecendo-

se, porém, momentaneamente, quase sempre, das vantagens decorrentes da sua 

peculiar relação de emprego. (O Emprego Doméstico na Nova Constituição. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária apud PINTO, 1990, p. 346-347) 

 

2.4.2. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

 

 Como exposto acima, os debates políticos continuaram freqüentes até as últimas 

versões do texto constitucional. Mesmo com apoio de alguns constituintes, foram frustradas 

as expectativas iniciais apresentadas por Lenira de Carvalho, como se pode extrair documento 

apresentado à Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, elaborado 

numa Assembleia Nacional, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 1987, em Nova Iguaçu, no 

estado do Rio de Janeiro: 

Reivindicamos o salário minímo nacional real, jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais, descanso semanal remunerado, 13°salário, estabilidade após 10 (dez) anos 

no emprego ou FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço),e demais direitos 

trabalhistas consolidados. Extensão, de forma plena, aos trabalhadores empregados 

domésticos, dos direitos previdenciários consolidados (ANC, 1987a, p. 112-113) 

 Destes direitos somente alguns foram garantidos, como o salário mínimo, descanso 

semanal remunerado e o décimo terceiro. Embora seja importante a garantia desses direitos, é 

notório que a norma constitucional previu somente 9 dos 34 direitos garantidos às demais 

categorias profissionais, como se pode extrair dos incisos do art. 7º da Constituição. Logo, 

quanto à equiparação dos direitos em si, como instrumento social reconhecido por meio da 

luta, o movimento sindical entendeu que a Constituição reproduziu, de forma expressa, a 

exclusão dos trabalhadores domésticos (SANTOS, 2010, p. 60). A título de exemplo, o direito 

ao FGTS como contribuição compulsória, seguro desemprego, proteção contra a despedida 

sem justa causa, regulamentação da jornada de trabalho, hora-extra e salário família não 

foram estendidos. 

Além disso, mesmo havendo a previsão constitucional do direito às férias, existiu uma 

aplicação restrita do direito em questão. Isso se deu pois na Lei nº 5.859/72 havia a garantia 

de férias de 20 dias em vez de 30 dias previstos na CLT, deixando o trabalhador doméstico 

com número menor de dias para gozo das férias. Segundo Nancy Mahra (OLIVEIRA, 2012, 

p. 41), a doutrina e jurisprudência defenderam de forma significativa esse entendimento, 

sendo, para autora, responsáveis por uma interpretação equivocada e que manteve a 

discriminação do trabalhador doméstico. 
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Por outro lado, é importante destacar a grande mudança em relação a como a 

Constituição de 1988 tratou as relações de trabalho, colocando-as no capítulo de direitos e 

garantias fundamentais. Essa medida representa a importância dada à matéria, como fica 

expresso no trecho: 

Tão importante quanto a constitucionalização e a extensão dos direitos dos 

trabalhadores foi o fato de que estes constaram do capítulo referente a direitos e 

garantias fundamentais, e não do da ordem social e econômica, como nas 

Constituições anteriores. Este fato denota uma mudança de percepção a respeito da 

natureza das garantias trabalhistas, transitando de um instrumento de enquadramento 

das relações de trabalho para um conjunto de direitos inalienáveis do trabalhador, 

independentemente da vontade do Estado ou do legislador ordinário (GONZALEZ 

et al., 2009, p.96). 

É possível perceber, no caput do art. 7º e no inciso XXXIV, que a Constituição buscou 

diminuir as assimetrias entre as categorias de trabalhadores, ao equiparar os trabalhadores 

urbanos e rurais (art. 7º, caput) e os trabalhadores permanentes e avulsos (art. 7º, XXXIV). 

Porém, quanto aos trabalhadores domésticos não houve essa equiparação, escancarando as 

assimetrias de interpretação em relação ao trabalho doméstico. 

Outra garantia muito importante expressa na Constituição Federal foi o direito à 

sindicalização, no artigo 8º, dos Capítulos Sociais. Cabe lembrar que se trata de direito 

aguardado desde 1936, tendo em vista que a primeira Associação de Empregados Domésticos, 

criada por Laudelina de Campos Melo, já apresentava a intenção de se tornar um sindicato 

(BERNADINO-COSTA, 2007, p. 242). Ademais, no inciso III do artigo 8º foi estabelecido 

um avanço importante no instituto da substituição processual. Isso permitiu que os sindicatos 

representassem os trabalhadores em juízo na defesa dos direitos e interesses coletivos e 

individuais em processos da área judicial e administrativa. Essa inovação institui um forte 

instrumento da coletivização das ações e concedeu aos sindicatos importância maior nas 

discussões trabalhistas (GONZALEZ et al., 2009, p.98). 

Como expõe Judith Santos (2010, p. 58-59) os avanços trazidos pela Constituição de 

1988 podem ser entendidos em três pontos específicos. O primeiro condiz com o fato de que, 

pela primeira vez na história do Brasil, houve uma previsão constitucional que contemplasse 

explicitamente os trabalhadores domésticos, configurando um reconhecimento da importância 

da categoria no país. Após, há sem dúvida a extensão de alguns direitos, como foi exposto 

acima, sendo que, por fim, toda a movimentação da categoria durante a elaboração da 

Constituição serviu para que houvesse a divulgação e o, consequente, fortalecimento da luta 

das trabalhadoras domésticas em âmbito nacional.  
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2.5. Fenatrad: símbolo do desenvolvimento da organização das trabalhadoras 

domésticas 

 

 Após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, todo 

esforço depreendido na Assembleia Constituinte contribuiu, como foi falado acima, para o 

desenvolvimento das organizações trabalhistas das trabalhadoras domésticas. Para entender 

melhor a organização da categoria em âmbito nacional, é relevante discutir a criação efetiva 

da Equipe Nacional, em 1981, no 4º Congresso Nacional. Essa Equipe Nacional tinha como 

função a responsabilidade de organizar os Congressos Nacionais, sendo constituída por uma 

integrante de cada Associação Profissional do país (BERNARDINO-COSTA, 2007, p. 224). 

 Acontece que no 6º Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas, realizado em 

Campinas, houve a transformação da Equipe Nacional em um Conselho Nacional, não 

havendo nenhuma alteração quanto à função do novo órgão. A diferença residiu no sistema de 

representação, pois haveria conselheiros titulares e suplentes escolhidos por meio de votação, 

com mandatos de 4 anos, em cada estado da federação. Como consequência da criação do 

Conselho Nacional, foi recomendada a criação de Conselhos Estaduais, formado por 

representantes das entidades de trabalhadoras domésticas dentro dos respectivos estados 

(ibid., 2007, p. 225).     

 Em uma entrevista dada por Maria Prazeres dos Santos a Joaze Bernardino-Costa 

(2007, p. 226-227), foi explicado que ante uma movimentação estranha de um senhor que 

havia ido à Brasília com intuito de criar uma federação de trabalhadoras domésticas, sem que 

fosse acompanhado de nenhuma trabalhadora, despertou-se o medo de que fosse um meio de 

enfraquecer o movimento trabalhista com uma federação que não representasse as 

trabalhadoras. Isso posto, foi criada, por Maria Prazeres dos Santos, Terezinha de Fátima da 

Silva e mais outras trabalhadoras, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas 

(Fenatrad). A Fenatrad filiou-se à CUT e desenvolveu importante papel no fortalecimento da 

organização da categoria em nível nacional, buscou cooperação com outras organizações 

trabalhistas e de caráter popular. Devido à Fenatrad, as trabalhadoras domésticas têm se 

articulado de maneira mais qualificada nacionalmente e internacionalmente, participando de 

congressos internacionais e junto a organizações internacionais como o Fundo Internacional 

de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a OIT, como será exposto no 

tópico sobre o participação brasileira na formulação da Convenção Internacional nº 189.  
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2.6. Legislação pós-constituição de 1988: em busca da extensão de direitos 

 

Diante das inúmeras discussões quanto à equiparação das empregadas domésticas com 

os demais trabalhadores, e a frustração dessa pretensão devido ao texto final da Carta 

Constitucional, houve, no mesmo ano da promulgação desta, a criação de dois projetos de lei. 

O Projeto de Lei nº 1.163 (PL1163/88), cujo autor foi o Deputado Paulo Paim, acabou sendo 

englobado pelo Projeto de Lei nº 1.626 (PL1626/89) de autoria da Deputada Benedita da 

Silva, sendo que ambos previam a ampliação dos direitos da categoria, visando complementar 

as estipulações constitucionais, como o FGTS, seguro desemprego, horas extras e salário 

família. Porém, ficaram paralisados sem produzir nenhum efeito jurídico concreto (SANTOS, 

2010, p. 67). 

Posteriormente, em 2000, devido ao fortalecimento da organização sindical, 

intensificado após a Constituição Federal de 1988, a luta pela conquista do FGTS obrigatório 

era uma das principais pautas. Para isso, foi criada, em 10 de fevereiro de 2000, a Medida 

Provisória nº 1.986, que se tornou, na mesma data, o Decreto nº 3.361. Esse decreto previu em 

seu primeiro artigo a inclusão da trabalhadora doméstica no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), porém mediante requerimento do empregador e, também, a inclusão ao 

Programa do Seguro Desemprego. No ano seguinte, o decreto foi transformado na Lei nº 

10.208/01, e, mais uma vez, a ampliação do direito se deu de forma parcial, como ocorrera 

com o direito à filiação à Previdência na lei nº 3.807 de 1960 – Lei Orgânica da Previdência 

Social (LOPS) (ibid., 2010, p. 66-67). Esse caráter facultativo da inclusão ao FGTS não foi 

bem recebido pela categoria, como foi exposto por meio do Boletim Informativo da Fenatrad 

n° 3, em março/2003: 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu publicar uma medida provisória 

que diz favorecer a trabalhadora doméstica, desmerecendo toda nossa luta, de 30 

anos, onde pedimos o direito de igualdade aos demais trabalhadores. FHC editou 

medida dando aos patrões a livre escolha de recolher o FGTS. Se o registro em 

carteira e o recolhimento do INSS, que são lei desde 1972, muitos patrões não 

cumprem, imaginem se agora irão cumprir uma Medida Provisória facultativa, que 

passou a valer a partir de 11 de fevereiro de 2000? Não perdemos a batalha, vamos 

lutar pelo nosso projeto de igualdade no trabalho. (...) isto é reflexo da 

discriminação, como já foi feito na CLT e na Constituição Federal de 1988, quando 

os legisladores diziam que a trabalhadora doméstica é uma coitadinha. Não somos! 

Somos profissionais que há 500 anos, estamos cuidando da higiene e do bem-estar 

das famílias ricas. (apud BERNARDINO-COSTA, 2007, p. 247-248) 

 Já em 2006, houve novo debate sobre os direitos das trabalhadoras domésticas por 

meio da Medida Provisória nº 284, de 06 de março, conhecida como “MP das domésticas”. 

Tratou-se de medida provisória fruto de diálogo entre os sindicatos e a Fenatrad, com intuito 



53 
 

 
 

de incentivar a formalização do trabalho doméstico (BERNARDINO-COSTA, 2007, p. 248). 

Após a discussão legislativa, chegou-se no texto da Lei nº 11.324 de 2006, que promoveu 

alteração da Lei 9.250/95 para que fosse possível a dedução no imposto de renda do 

empregador sobre o valor da contribuição à Previdência Social. Mesmo se tratando de 

previsão importante, possui eficácia limitada, pois os valores recolhidos estavam limitados até 

o exercício de 2012, produzindo pouca alteração na formalização do mercado de trabalho. 

Além disso, a lei igualou as férias das trabalhadoras domésticas, passando de 20 para 30 dias, 

proibiu o desconto do salário por fornecimento de alimentação vestuário, higiene e moradia – 

entendendo-os como remuneração e não mais como salário -, além de garantir o emprego 

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (SANTOS, 2010, p. 68).  

Ademais, houve a tentativa de acabar com a facultatividade do recolhimento do FGTS, 

previsto na Lei 10.208/01, tornando-o obrigatório, além de acrescentar a multa de 40% na 

dispensa sem justa causa, mas teve seu texto vetado pelo Presidente da República com o 

argumento que iria onerar de forma demasiada o vínculo trabalhista, alterando pouco a 

informalidade que já era grande no mercado de trabalho doméstico. Além disso, o projeto de 

lei buscou estender ao doméstico o seguro desemprego, exigindo-se apenas a comprovação do 

recolhimento das contribuições previdenciárias e, também, a inclusão do trabalhador 

doméstico no rol de beneficiários do salário família. No entanto, novamente, todos esses três 

direitos presentes no projeto de lei foram vetados pelo Presidente, demonstrando sempre uma 

preocupação maior com custo dessas garantias pelos patrões com o argumento de que 

agravaria a informalidade, já característica, desse mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2012, p. 

43). 

Após sucessivas tentativas de extensão de direitos nos anos seguintes, as quais se 

mostraram infrutíferas, houve uma mudança de objetivo na luta trabalhista organizada, que 

passou a lutar por uma alteração constitucional da matéria. Isso será esmiuçado no próximo 

capítulo ao mencionar como foi o desenvolvimento das discussões da matéria em âmbito 

internacional e a importância disso para a aquisição efetiva dos direitos trabalhistas tão 

almejados ao longo do tempo pelas trabalhadoras domésticas.  

  



54 
 

 
 

CAPÍTULO 3. A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA ATUAL DAS TRABALHADORAS 

DOMÉSTICAS 

 

3.1. Convenção nº 189 da Organização Internacional do Trabalho 

   

 3.1.1. Histórico da OIT no Brasil: pioneirismo e mobilização 

 

 Em 1999, na 87ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, a OIT formulou 

pela primeira vez de modo oficial o conceito de trabalho decente. Esse conceito sintetiza a 

missão histórica da organização internacional no intuito de que seja possível haver 

oportunidades para que homens e mulheres possam obter trabalhos produtivos e de qualidade 

em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Ademais, foi entendido 

como ponto de convergência de quatro objetivos estratégicos: a promoção dos direitos do 

trabalho, a geração de empregos produtivos e de qualidade, a extensão da proteção social e o 

fortalecimento do diálogo social (ABRAMO, 2015, p. 27). 

 Nesse aspecto, a proteção ao trabalho doméstico se localiza na interseção da 

discriminação de gênero e de raça, constituindo importante desafio na garantia do trabalho 

decente. A discussão do trabalho decente, de modo geral, ganhou destaque especial no Brasil, 

pois de forma pioneira foram criadas no país, em 2006, agências subnacionais (estaduais, 

municipais e intermunicipais) dedicadas ao tema. Dentro desse pioneirismo, o Estado da 

Bahia teve papel proeminente ao realizar, em 2007, a Primeira Conferência Estadual de 

Trabalho Decente do Estado da Bahia, que possui como eixos prioritários: a erradicação do 

trabalho escravo e do trabalho infantil; a segurança e saúde do trabalhador; a juventude e 

trabalho; o serviço público; a promoção da igualdade de gênero, raça e da pessoa com 

deficiência;e o trabalho doméstico e empregos verdes (ibid. 2015, p. 72). 

 Depois da experiência bem sucedida, surgiram outras conferências do tipo em outros 

estados do país e até mesmo inspirou a criação de organizações semelhantes em outros países 

do América do Sul (ibid., 2015, p. 82-83). Devido a isso, a delegação brasileira assumiu uma 

posição destacada na participação das discussões nas Conferências Internacionais, 

promovendo intenso diálogo social ao reunir as diferentes forças no âmbito trabalhista para 

discutir o tema do trabalho decente. 
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3.1.2 A mobilização brasileira na formulação de normas protetivas às trabalhadoras 

domésticas 

 

Como foi exposto acima, o Brasil já desempenhava importante papel nas discussões 

sobre o trabalho decente na Organização Internacional do Trabalho e no que diz respeito ao 

trabalho doméstico não foi diferente. Isso se deve muito à forte relação, desde 2009, entre o 

Escritório da OIT no Brasil, com apoio da ONU-mulheres, e das Secretarias de Políticas para 

as Mulheres (SPM), e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que 

promoveram diversos eventos para a criação de um ambiente de intenso diálogo. Em agosto 

de 2009, por exemplo, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad) 

realizou, com a ajuda das instituições referidas anteriormente, a “Oficina Nacional das 

Trabalhadoras Domésticas: construindo o trabalho decente”, em que foi amplamente discutido 

o texto de Relatório Branco da OIT – documento que deu início à discussão sobre a 

necessidade de regulamentação do trabalho doméstico, como será exposto no tópico seguinte -

, sendo certo que foi respondido um questionário da organização internacional, bem como 

serviu para informar aos participantes a ocorrência da Conferência Internacional do Trabalho 

(CIT) de 2010 (OIT, 2011b, p. 11).  

Posteriormente, em abril de 2010, foram realizados dois eventos muito importantes 

para a construção de uma representação efetiva na CIT 2010, a Oficina Nacional Tripartite 

sobre o Trabalho Doméstico e o Seminário Regional das Trabalhadoras Domésticas. O 

primeiro evento teve como principal objetivo compor um diálogo tripartite – governo, 

empregadores e trabalhadores – para avançar nas discussões que aconteceriam na CIT 2010. 

Como temas principais foram discutidos: a importância da participação das próprias 

trabalhadoras domésticas na CIT 2010; a criação de um mecanismo de fiscalização do 

trabalho doméstico; o estímulo ao estabelecimento de fóruns nas centrais sindicais para 

discussão do tema; a urgência de se garantir o pagamento do FGTS; e a necessidade de 

equiparar as trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores, por meio da construção de 

uma possível Proposta de Emenda Constitucional (ibid., 2011b, p.11). 

No Seminário Regional das Trabalhadoras Domésticas houve a construção de um 

espaço em que se reuniram as trabalhadoras domésticas da Bolívia, Brasil, Guatemala e 

Paraguai para discutir pautas comuns a serem levantadas e debatidas no CIT 2010. Assim 

como ocorreu na Oficina, as principais questões giraram em torno da necessidade de 

participação de trabalhadoras de cada país na CIT 2010 e regulou-se a formação de 
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delegações nacionais. Todo esse processo de mobilização fez com que o Brasil tivesse uma 

atuação destacada na CIT 2010, contando com a participação de seis trabalhadoras domésticas 

na qualidade de observadoras. Mesmo após o fim da CIT 2010, as discussões só se 

intensificaram, promovendo novas discussões a fim de aperfeiçoar a matéria. O Grupo de 

Trabalho Tripartite sobre o Trabalho Doméstico, formado pela SPM, representantes do 

governo federal, centrais sindicais, trabalhadoras domésticas, DIEESE, confederação de 

empregadores, com assistência técnica da OIT e da ONU-Mulheres, concentrou esforços na 

discussão sobre os possíveis impactos sociais e econômicos da ampliação dos direitos da 

categoria, criando documentos enviados à OIT, que foram de extrema importância para a 

Conferência Internacional do Trabalho de 2011, na qual foram elaboradas a Convenção 

Internacional nº 189 e a Recomendação nº 201 (ibid., 2011b, p.12). 

 

3.1.3 Construção do texto da Convenção Internacional nº 189 

 

 Tendo em vista o cenário de amplo debate no Brasil, cabe mostrar o passo a passo da 

formulação do texto da Convenção Internacional nº 189. Em 2009, a OIT elaborou o 

Relatório Branco, enviado para cada país membro, em que havia informações sobre o trabalho 

doméstico e um questionário a fim de obter o posicionamento dos países quanto à criação de 

instrumentos internacionais para disciplinar o tema. A maior parte dos países, incluindo o 

Brasil, se manifestou positivamente, o que fez com que a OIT organizasse um novo 

documento (Relatório Amarelo), com base nas respostas recebidas, visando à criação de 

normas regulamentando a matéria. (OIT, 2011b, p.5) 

 Entre os dias 2 a 18 de junho de 2010, foi realizada a 99ª Conferência Internacional do 

Trabalho (CIT) para discutir o tema do trabalho decente para trabalhadores/as domésticos/as. 

O Brasil foi representado nos debates por uma delegação tripartite, com representação do 

governo, dos trabalhadores/as e de empregadores/as, além de representantes das trabalhadoras 

domésticas, na qualidade de observadoras. Ao fim da discussão na Comissão do Trabalho 

Doméstico, constatou-se a necessidade de elaboração de um instrumento internacional de 

proteção à categoria trabalhista, sob a forma de uma convenção internacional acompanhada de 

uma recomendação. Outrossim, alguns pontos foram consensuais como a necessidade de criar 

normas firmes, mas que fossem, ao mesmo tempo, flexíveis, com a intenção de equilibrar a 

garantia de uma proteção jurídica com a viabilização efetiva das ratificações da norma. 

Alguns pontos, devido à sua importância, ficaram pendentes para que pudessem ser realizadas 
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discussões posteriores como a jornada de trabalho, saúde e segurança no trabalho, seguridade 

social, pagamentos in natura e controle do cumprimento da lei (ibid., 2011b, p.7). 

 Ante toda essa discussão empreendida ao longo da 99ª CIT, a OIT enviou, em agosto 

de 2010, um novo relatório (marrom) a partir das considerações finais da conferência para 

todos os países membros, para que houvesse a discussão interna em cada um deles. Com as 

respostas, como foi feito anteriormente, criou-se outro relatório (azul) que serviu de base para 

as discussões da 100ª CIT (ibid., 2011b, p.10). Dessa forma, será estabelecida na Comissão 

para o Trabalho Doméstico, a exemplo da anterior na 99ª Conferência, uma nova discussão 

para feitura das normas, como bem explica o trecho: 

Como resultado das discussões com base nos textos propostos, será elaborado um 

relatório da Comissão. Com base neste, o Comitê de Relatoria da Conferência 

elaborará versões finais dos textos, que serão submetidas à plenária da Conferência. 

Caso seja mantida a indicação de o instrumento internacional ser uma convenção 

acompanhada de uma recomendação, o projeto de convenção deve obter aprovação 

de 2/3dos delegados e delegadas presentes para que seja adotado para posterior 

ratificação pelos países. A ratificação é um ato soberano dos países e deverá 

respeitar os procedimentos definidos em nível nacional. Caso a Comissão do 

Trabalho Doméstico indique uma recomendação somente, esta também deve obter 

2/3 de aprovação da plenária da Conferência e, neste caráter, não precisa de 

ratificação dos Países Membros. (OIT, 2011b, p. 10)  

 Os instrumentos propostos receberam ampla aprovação: a Convenção foi aprovada por 

396 votos a favor, 16 contra e 63 abstenções, ou seja, houve a aprovação de 83% dos 

delegados presentes. A Recomendação foi aprovada por 434 votos favoráveis, 8 contrários e 

42 abstenções, constituindo aprovação ainda maior de 89% dos delegados presentes. Todos os 

representantes de trabalhadores/as presentes votaram a favor e os representantes dos 

empregadores se dividiram entre votos favoráveis e abstenções. Já entre os governos, a grande 

maioria se manifestou favoravelmente aos textos da Convenção Internacional nº 189 e da 

Recomendação nº 201 (OIT, 2011a, p. 4-5). No próximo ponto, serão expostos os direitos que 

ingressaram nessas normas internacionais. 

 

3.1.4. Os direitos expressos no texto da Convenção nº 189 da OIT 

 

Como se pode extrair da parte introdutória da Convenção e Recomendação sobre o 

trabalho decente paras as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos (OIT, 2011a, p.2) o 

tema sempre apresentou importantes desafios no que diz respeito à ação pública e à 

organização dos atores sociais no desenvolvimento da matéria. Em busca da elaboração de um 

texto que condissesse com as reais demandas da categoria, a OIT dedicou-se a possibilitar o 
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ambiente plural de discussão, com base na organização tripartite e no intenso debate social 

promovido por meio das Conferências de nível Estadual e Federal (ABRAMO, 2015, p 119). 

Antes de abordar o texto legal em si, cabe relembrar a distinção entre a Convenção e 

Recomendação. As Convenções são entendidas como regras gerais, que se tornarão 

obrigatórias aos Estados que as recepcionarem, enquanto as Recomendações podem ser 

entendidas como um protótipo das Convenções, possuindo assim uma força de mera sugestão, 

sendo facultativa e, por isso não criando qualquer tipo de direito ou obrigação. Assim, será 

explorado apenas o texto da Convenção nº 189, tendo em vista que a Recomendação acaba, 

por muitas vezes, reproduzindo de forma mais genérica as normas presentes na primeira 

(ANJOS, 2014, p. 246).  

A Convenção nº 189 começou a vigorar a partir de 5 de setembro de 2013 e logo em 

seu primeiro artigo, há a definição de trabalhador doméstico, o qual é entendido como “toda 

pessoa, do sexo feminino ou masculino, que realiza um trabalho doméstico no marco de uma 

relação de trabalho”. Além disso, é importante destacar que no item “(c)” do mesmo artigo há 

uma previsão que condiciona a caracterização do trabalhador doméstico àquele que executa o 

trabalho doméstico como ocupações profissionais, sendo certo que os que não o fazem como 

profissão não podem ser considerados trabalhadores domésticos como os demais. 

No artigo 2º, é determinado que a convenção se aplica a todos os trabalhadores 

domésticos, podendo cada Estado-membro que a ratifique excluí-la nos casos em que houver 

leis que salvaguardem de maneira mais benéfica os direitos dos domésticos. Como grande 

objetivo da Convenção, o artigo 3º traz a obrigatoriedade que cada país signatário promova a 

proteção efetiva dos direitos humanos, em especial os relacionados ao trabalho, como a 

liberdade sindical, de associação, direito à negociação coletiva, eliminar a discriminação em 

relação à ocupação e ao empregado e, por fim, exaurir todas as formas de trabalho forçado ou 

obrigatório. O artigo 4º foca na proteção das crianças e adolescentes ao abordar a erradicação 

do trabalho infantil e na conciliação do trabalho com a educação, quando esta coexistência for 

permitida por lei.  

Ainda no tema das garantias aos trabalhadores domésticos, o artigo 5º vem defender a 

proteção contra assédio, violência e o abuso no ambiente de trabalho, assim como há previsão 

da garantia à privacidade, de forma digna, esculpida no artigo 6º. No artigo 7º, existe o 

dispositivo que visa tornar o contrato de trabalho doméstico o mais simples possível, com 

cláusulas claras e de fácil assimilação pelas contratadas. Há intenção de utilizar-se, 

preferencialmente, o contrato escrito para essa relação de trabalho, em que haverá 
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informações como a duração do contrato, o tipo de serviço que será executado, remuneração, 

jornada de trabalho, férias, entre outros itens dispostos no artigo. 

O artigo 8º busca disciplinar como será feita a contratação dos trabalhadores 

domésticos migrantes, requerendo que haja maiores proteções a eles, devido à fragilidade 

maior das pessoas nessa situação. Com intuito de proteger os trabalhadores domésticos que 

vivem na casa de seus patrões, o artigo 9º da Convenção exige que todas as relações devem 

ser acordadas anteriormente, logo, deverá ser estipulado quais dias o empregado dormirá no 

domicílio e se este acompanhará ou não os patrões em viagens. 

Uma importante previsão do artigo 10º é a promoção da igualdade entre os 

trabalhadores domésticos e os trabalhadores em geral, no que se refere à jornada de trabalho, à 

compensação de horas extras, aos descansos diários, semanais e às férias anuais remuneradas. 

Ainda, define que o tempo em que o empregado doméstico não está exercendo algum trabalho 

específico, mas está à disposição do domicílio no qual trabalha, seja entendido com horas de 

trabalho comum. No próximo artigo houve o apontamento da necessidade de se garantir um 

regime de salário mínimo isonômico, sem qualquer distinção de gênero. Já no artigo 12, há a 

fixação dos meios de pagamento de salário preferencialmente em dinheiro, não menos que 

uma vez por mês, sendo certo que poderá ser feito por transferência bancária, cheque, ordem 

de pagamento, sempre tendo em mente a concordância do empregado. 

No que toca ao meio ambiente de trabalho, o artigo 13 estabelece a necessidade que 

este seja seguro e saudável. Para isso, pode haver a consulta a órgãos especializados que 

direcionarão quais serão as ações necessárias para garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores ao longo do exercício das atividades domésticas. No artigo seguinte, há, mais 

uma vez, a previsão de igualdade entre os trabalhadores no que diz respeito à seguridade 

social e à proteção à maternidade. Além disso, o artigo 15 define que haverá restrições às 

agências privadas de emprego doméstico, viabilizando mecanismo de denúncias, 

investigações de queixas, limitação a taxas abusivas de filiação, provendo maior segurança 

para evitar que se criem agências como essa para burlar as disposições legais.  

Os artigos 16 e 17 tratam, respectivamente, do acesso à justiça igualitário e da 

efetividade desta, bem como do procedimento igualmente eficiente de inspeção do trabalho 

junto às medidas de sanção dos órgãos responsáveis, diante de irregularidades. Além desses, é 

importante destacar o artigo 19, pois nele há a estipulação de que na existência de uma 

legislação mais favorável ao empregado doméstico, esta prevalecerá à Convenção nº 189 da 

OIT, mostrando que o intuito é a proteção máxima da categoria. 
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Além dos artigos acima mencionados, os demais estipulam quais serão os atos 

necessários para que cada Estado-membro possa aderir à Convenção, tratando-se, então, de 

matéria procedimental interna da OIT, por isso, não se comentará cada um especificamente.  

Dessa maneira, pode-se notar como a Convenção aborda os mais variados temas no 

tocante à proteção dos trabalhadores domésticos, apontando, de modo geral, a necessidade de 

equiparação dos trabalhadores como um todo. Isso vai de encontro à legislação até então 

vigente no país, que desde sempre propôs a diferenciação da categoria dos trabalhadores 

domésticos, nunca estendendo a ela a mesma proteção legal. Fortemente influenciada pela 

Convenção analisada, será desenvolvido no ponto a seguir a maior equiparação dos 

trabalhadores domésticos brasileiros na história legislativa do país. 

 

3.2. Emenda Constitucional 72 de 2013 

 

3.2.1 Trâmite Legislativo   

 

Primeiramente, é essencial entender como as mobilizações descritas anteriormente 

impulsionaram as discussões internas no país, seja com toda a organização do Brasil 

desenvolvida com auxílio da Organização Internacional do Trabalho por meio dos encontros e 

discussões do tema do trabalho decente, seja pela discussão do trabalho doméstico nas 

organizações brasileiras da categoria. Tudo isso, reverberou nos movimentos legislativos 

nacionais que aceleraram a tramitação das normas de proteção específica do trabalhador 

doméstico, sempre tendo em mente a contemporaneidade entre esses movimentos internos e 

as discussões internacionais expressas no último tópico.  

Isso posto, a necessária extensão dos direitos trabalhistas à categoria doméstica 

continuou sendo assunto discutido no Poder Legislativo nacional, sendo que, em 2010, o 

deputado federal Carlos Bezerra (PMDB-MT) apresentou a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) n° 478. Nesta, havia a intenção de revogar integralmente o parágrafo 

único do art. 7º da Constituição Nacional, com intuito de estabelecer a igualdade de direitos 

entre os trabalhadores, sem qualquer distinção, como mostra a justificação da PEC feita pelo 

referido deputado: 

[...] Desde 2008, está sendo elaborada, no âmbito no Poder Executivo, Proposta de 

Emenda à Constituição para estabelecer um tratamento isonômico entre os 

trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais brasileiros. A 

tarefa foi entregue a um grupo multidisciplinar que envolveu a Casa Civil e os 

Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social, da Fazenda e do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão. As mudanças pretendidas no regime jurídico 

dos domésticos beneficiarão 6,8 milhões de trabalhadores, permitindo-lhes acesso ao 

FGTS, ao Seguro desemprego, ao pagamento de horas extras e ao benefício 

previdenciário por acidente de trabalho, prerrogativas que estão excluídas do rol dos 

direitos a eles assegurados no parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal. 

Infelizmente, os trabalhos iniciados em 2008, no Governo Federal, foram 

interrompidos e permanecem inconclusos. A principal dificuldade encontrada pelos 

técnicos para a conclusão dos trabalhos é o aumento dos encargos financeiros para 

os empregadores domésticos. Sabemos que, seguramente, equalizar o tratamento 

jurídico entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores elevará os 

encargos sociais e trabalhistas. Todavia, o sistema hoje em vigor, que permite a 

existência de trabalhadores de segunda categoria, é uma verdadeira nódoa na 

Constituição democrática de 1988 e deve ser extinto, pois não há justificativa 

ética para que possamos conviver por mais tempo com essa iniquidade. A 

limitação dos direitos dos empregados domésticos, permitida pelo já citado 

parágrafo único do art. 7º, é uma excrescência e deve ser extirpada (BRASIL, 

2010a). (grifo nosso) 

De certo, tal pedido - revogação integral do parágrafo único do artigo 7º da 

Constituição - resultou, mesmo que almejasse uma equidade, um temor nas trabalhadoras, nas 

entidades sindicais e nos próprios legisladores no que toca a suas consequências na garantia 

de direitos. Ademais, buscando melhorar a proposta inicial da emenda constitucional, destaca-

se a PEC nº 114 de 2011 da deputada Gorete Pereira que propunha, além da revogação do 

parágrafo único, uma modificação na redação do caput do art. 7º acrescentando o trecho 

“inclusive domésticos”. Para exemplificar todas essas discussões é importante trazer o trecho 

do voto da Relatora da Comissão Especial, a deputada Benedita da Silva, que proferiu parecer 

às propostas de modificação constitucional, tecendo comentários pertinentes: 

 (...) Dessa forma, tomando como base o princípio universal da isonomia, também 

contido na Constituição Federal, a PEC nº 478-A, de 2010, e a PEC nº 114, de 2011, 

avançam no sentido de ter como objeto essa igualdade de direitos, tão desejada, 

merecendo, em nossa avaliação de mérito, seu acatamento. Porém, desde o início 

de nossos trabalhos, tivemos a preocupação, que hoje vemos ser também a da 

categoria das domésticas e de representantes do Poder Executivo e do Judiciário 

Trabalhista, de que a simples revogação do Parágrafo único do art. 7º da 

Constituição Federal, em vez de lhes estender direitos, retiraria da categoria os 

que já estão lá consagrados. E, temos certeza, nunca ter sido essa a intenção do 

nobre Colega, Deputado Carlos Bezerra, autor da PEC 478 em análise, que tanto 

empenho tem despendido para a aprovação de uma alteração constitucional que 

iguale os direitos dessa categoria há anos discriminada. Assim sendo, a PEC nº 114, 

de 2011, da Deputada Gorete Pereira, ao propor, além da revogação do Parágrafo 

único, nova redação para o caput do art. 7º da Constituição, para incluir a expressão 

“inclusive domésticos”, avança em relação a assegurar os direitos das trabalhadoras 

domésticas já elencados constitucionalmente, mas esbarra na questão de que nem 

todos os incisos elencados no art. 7º podem ser estendidos à relação de trabalho 

doméstico, por serem juridicamente inaplicáveis, como os incisos XI 

(participação nos lucros da empresa) e XXXII (proibição de distinção entre 

trabalho manual, técnico e intelectual). Foi exatamente nesse sentido a fala do Dr. 

Hamilton, advogado da Fenatrad, e a de outras representantes do movimento 

sindical das trabalhadoras domésticas, que asseguraram, em síntese, que a categoria 

tem uma grande preocupação que é a de que, se retirado o referido parágrafo 55 

único do art. 7º da Constituição Federal, nem mesmo os incisos que ali estão lhe 

serão aplicados. E que, por isso, as trabalhadoras domésticas não aceitam a 
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proposta de se retirar dispositivos que preveem direitos, por receio de se perder 

o pouco que foi duramente conquistado. A categoria apoia, dessa forma, a 

inserção de incisos no parágrafo único e não a retirada dos que lá estão. Seriam 

estendidos os seguintes incisos: I, II, III, VII, IX, X, XII, XIII, XVI, XXII, XXV, 

XXVI, XXII, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI e XXXIV. Esse seria, segundo o 

posicionamento do advogado da Federação, o anseio dessas trabalhadoras, que 

reconhecem que, juridicamente, nem todos os incisos do art. 7º lhes são aplicáveis 

pela especificidade de sua atividade profissional. 

(...) 

Sabemos que a presente alteração constitucional ainda não alcançará todas as 

trabalhadoras e trabalhadores domésticos, em especial aqueles que se encontram 

trabalhando na informalidade. No entanto entendemos que a modificação ora 

pretendida conjugada com a aprovação de outras normas infraconstitucionais e 

da ratificação da Convenção nº 189 da OIT possibilitará a efetiva valorização 

do trabalho doméstico (BRASIL, 2010b). (grifo nosso) 

Assim, é possível identificar no parecer da relatora uma análise das mudanças e 

discussões mais importantes no procedimento da PEC. Destacando-se a alteração da primeira 

proposta de Emenda Constitucional, temendo que a revogação do parágrafo único do art. 7º 

da Constituição Federal causasse um retrocesso na proteção da categoria. Logo, a fim de 

corrigir isso, foi apresentado um texto substitutivo que acrescentava os direitos ao parágrafo 

único do artigo 7º.  

Em dezembro de 2012, como resultado da expressiva discussão trazida acima junto à 

Convenção n° 189 e a Recomendação n° 201 da OIT – como é mostrado na parte final do 

voto da relatora e no tópico anterior - o Parlamento brasileiro deu andamento a uma nova 

proposta de emenda constitucional (PEC nº 66/2012) que, diferentemente da anterior, 

mantinha o parágrafo único estendendo alguns direitos trabalhistas aos empregados 

domésticos. O Congresso Nacional aprovou o novo texto normativo, sendo promulgado em 

02 de abril de 2013 sob o rótulo de Emenda Constitucional nº 72 (MATINEZ, 2016, p. 265). 

Sendo importante demonstrar a nova redação dada pela PEC em questão: 

Art. 7º .....................................................................................  

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os 

direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições 

estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações 

tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas 

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

a sua integração à previdência social." 
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De acordo com a nova redação do parágrafo único, os trabalhadores domésticos 

passaram a ter sua relação de trabalho protegida contra a despedida sem justa causa ou 

arbitrária, com direito à indenização compensatória nos termos de lei complementar (I); foi 

garantido aos obreiros do lar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (III) e no caso de 

desemprego involuntário, o seguro-desemprego (II), cabe lembrar que até então era faculdade 

do empregador o depósito do FGTS, o que condicionava o direito ao seguro desemprego ao 

pagamento voluntário do empregador; foi proibida a retenção dolosa do salário dos 

trabalhadores domésticos (X); houve a garantia do salário família àquele que tenha 

dependente e que seja de baixa renda (XII); a previsão de criação de normas de higiene, de 

segurança e de saúde para reduzir os riscos do ofício trabalhista (XXII); estabeleceu-se, desde 

o nascimento, a assistência gratuita de filhos e dependentes até cinco anos de idade em pré-

escolas e creches (XXV). Ademais, o direito ao reconhecimento de acordos e convenções de 

trabalho coletivo (XXVI) gerou críticas como demonstra Oliveira (2015, p.15):  

  [...] não parece razoável compreender os empregadores domésticos como empresas 

para os fins do artigo 611, § 1º., da CLT, enquanto assim não se dispor, além de 

perceber-se dificuldade de constituição de sindicatos patronais domésticos, ou ao 

menos agora sua exigência para emprestar campo a tal incidência, dada a 

inexistência de finalidade econômica como decorre dos empregadores em geral e a 

desorganização inerente a tal categoria, ainda quando se perceba a existência de 

associações de donos e donas de casa que ainda devem trilhar um longo caminho até 

estabelecerem as premissas inerentes à transformação em sindicatos patronais. 

Caso haja culpa ou dolo do empregador que cause algum infortúnio ao empregado 

esse será protegido pelo seguro contra acidentes de trabalho, recebendo ainda indenização 

(XXVIII). Além disso, houve a garantia ao salário mínimo para aqueles que recebem uma 

remuneração variável; cabe destacar que até essa emenda o trabalhador doméstico não recebia 

o adicional noturno (IX), prejudicando muitos trabalhadores que acompanhavam pessoas 

durante a noite; definiu-se a duração da jornada normal de trabalho em 8 horas diárias e 44 

horas semanais, podendo haver compensação e redução da jornada desde que fossem 

estabelecidos convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Há incisos que determinam 

proibições, como a vedação à diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério 

de admissão por idade, cor, estado civil ou sexo (XXX), assim como de trabalhadores 

portadores de deficiência (XXXI), além do impedimento de realização de trabalho insalubre, 

perigoso e noturno aos menores de 18 anos (XXXIII). 

Dessa forma, pode-se entender a amplitude e o significativo aumento da proteção legal 

aos trabalhadores domésticos. Nesses incisos estão dispostas velhas requisições da categoria, 

como a delimitação da jornada de trabalho, o direito ao FGTS de forma obrigatória, a 
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proteção a dispensa sem justa causa, o salário família, entre outros. Dentre esses direitos há 

diferenças importantes quanto à sua aplicabilidade, que serão expostas a seguir. 

 

3.2.2 Aplicação da Emenda Constitucional nº 72/2013 

 

Dentre os novos direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, é 

importante notar que alguns tiveram uma aplicação imediata enquanto outros necessitavam de 

regulamentação posterior, como disciplina o doutrinador Maurício Godinho Delgado (2015, 

p. 407-408). Isso se deve à eficácia das normas constitucionais que Gilmar Mendes (2015, p. 

69-70) classifica em normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena 

são idôneas para produzir todos os efeitos previstos, ou seja, podem disciplinar de imediato as 

relações jurídicas, pois possuem todos os elementos necessários. Correspondem aos casos de 

norma autoexecutável, relacionando-se esse tipo de eficácia aos preceitos que contêm 

proibições, conferem isenções ou que estipulam prerrogativas. A título de exemplo é de 

eficácia plena o art. 12, I, da Constituição que qualifica como brasileiros “os nascidos na 

República Federativa do Brasil, ainda que pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço 

de seu país. Assim como o art. 14, §1º, I, da norma constitucional que torna o voto obrigatório 

para os maiores de 18 anos. 

 As de eficácia contida são igualmente autoexecutáveis e aptas para produzir plenos 

efeitos, porém podem ser restringidas por leis posteriores de caráter infraconstitucional. A 

garantia constitucional do art. 5º, LVIII – “o civilmente identificado não será submetido a 

identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei” – retrata bem a eficácia contida. 

Isso ocorre, pois se estabelece um direito de aplicação imediata, ao proibir que a pessoa 

identificada civilmente seja submetida à identificação criminal, mas, na parte final, abre 

hipótese para que o legislador crie exceções a essa garantia.  

 E, por último, há as normas de eficácia limitada que só produzirão seus efeitos 

essenciais após um desenvolvimento normativo, a cargo dos poderes constituídos. Ou seja, 

para haver a satisfação de seus efeitos básicos essa dependerá da interpolação do legislador 

infraconstitucional, sendo, pois, incompletas e apresentando baixa densidade normativa. 

 Acerca das definições acima expostas, analisando-as com os direitos trabalhistas 

estendidos aos trabalhadores domésticos por meio da EC nº 72/13, é possível destacar aqueles 

que possuem eficácia plena, não dependendo de regulamentação posterior, e os de eficácia 

limitada, que dependem dessa regulamentação. A saber, são de eficácia plena, por exemplo, 
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os incisos VII e o X do art. 7º, que garantem, respectivamente, o salário nunca inferior ao 

mínimo para os que recebem remuneração variável e a vedação à retenção dolosa do salário. 

Por outro lado, a parte final do artigo supracitado traz dispositivos que carecem de 

regulamentação posterior, como o inciso I que garante a proteção da relação de trabalho 

contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, sendo prevista indenização compensatória, e 

o inciso III que prevê o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Percebe-se, de imediato, a grande evolução trazida pela Emenda Constitucional n° 72 

de 2013 ao garantir, como acima foram expostos, 16 novos direitos à categoria. Relacionando 

os itens propostos pela Convenção Internacional n º 189 da OIT, nota-se a influência desta na 

elaboração da modificação constitucional, abarcando a maior parte dos itens requeridos pela 

organização internacional. Por certo, tratar-se-á agora da legislação que regulamentou os 

direitos dispostos dependentes da disciplina infraconstitucional. 

 Tendo em vista que a Lei Complementar nº 150 de 2015, além de regulamentar os 

direitos expostos na parte final do §único do art. 7º, acrescentou novas modalidades legais aos 

direitos de eficácia plena, será feita, a seguir, uma análise da Lei Complementar, em enfoque, 

expondo suas principais novidades, assim como críticas ao seu texto. Logo, não se faz 

necessário analisar separadamente os direitos de eficácia plena e limitada, pois como foi dito a 

LC nº 150/15 acabou disciplinando ambos em determinados momentos.  

 

3.3. Lei Complementar n° 150 de 2015 

 

Em 17 de julho de 2013, foi enviado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei do 

Senado nº 224, de 2013, de autoria da Comissão Mista destinada a consolidar a legislação 

federal e a regulamentar os dispositivos da Constituição Federal no que toca ao contrato de 

trabalho doméstico. Esse projeto de lei foi, posteriormente, transformado no Projeto de Lei 

Complementar (PLP) nº 302/2013. A deputada Benedita da Silva – sempre presente nas 

discussões sobre a proteção às trabalhadoras domésticas – apresentou substitutivo ao PLP 

(BRASIL, 2013), no entanto, aprovado na Câmara, o substitutivo foi rejeitado no Senado 

Federal, mantendo, assim, o projeto original de autoria do Senador Romero Jucá. 

Em primeiro de junho de 2015 é publicada a Lei Complementar nº 150 de 2015, com 

dois vetos presidenciais: o primeiro no parágrafo 2º do artigo 10º que negou aos vigilantes o 

sistema de contagem de horas dos domésticos 12x36 e outro que excluiu um artigo que previa 

demissão por justa causa quando a empregada violasse a intimidade do empregador ou de sua 
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família. Para a Deputada Benedita da Silva (PT-RJ), em entrevista ao jornal da Câmara dos 

Deputados, entendeu-se que o segundo veto: "Foi um veto pertinente, eu acho que nós não 

devemos deixar nenhuma lacuna que dê ao empregador motivo para uma despedida imotivada 

ou com qualquer suspeita.”. Além disso, Benedita entendeu que se tratava de um momento 

histórico, dizendo: “A felicidade que eu me encontro neste momento é muito grande, eu estou 

muito emocionada. Foi uma batalha de décadas, de centenas de anos." (NOGUEIRA, 2015). 

A Lei Complementar nº 150 de 2015, também conhecida como Nova Lei do Trabalho 

Doméstico (NLTD), foi a responsável por regulamentar as disposições da Emenda 

Constitucional nº 72 de 2013, mas o diploma legal extrapolou seu objetivo primário – de 

meramente regulamentar a EC n° 72/13 -, criando um microssistema jurídico de proteção e 

regulamentação do trabalho doméstico brasileiro (LEITE et al., 2015, l. 364). Tendo, ainda, 

sido responsável por revogar a antiga Lei do Trabalho Doméstico nº 5.859/72. 

 

3.3.1. Direitos Pré-existentes 

 

 Primeiramente, tendo em vista o detalhamento de cada direito, é necessário demarcar o 

ponto inicial para se discutirem as inovações legislativas trazidas pela Emenda Constitucional 

nº 72 de 2013 e pela Lei Complementar nº 150 de 2015. Antes das referidas legislações, os 

trabalhadores domésticos possuíam os seguintes direitos: contrato escrito com anotação na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos do art. 2º, I da Lei nº 5.859/72; garantia 

do salário mínimo (art. 7º, IV, da Constituição); irredutibilidade de salário, conforme o art. 7º, 

VI, CF/88; décimo terceiro salário, consagrado no inciso VIII do art. 7º, da Carta 

Constitucional; licença à mulher gestante e 120 dias (art. 7º, XVIII, CF/88); licença 

paternidade de cinco dias (art. 7º, XIX, CF/88); aviso prévio proporcional em caso de 

dispensa sem justa causa (art. 7º, XIX, CF/88); repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos (art. 7º, XV, CF/88); férias com acréscimo de 1/3 (art. 7º, 

XVII, CF/88); aposentadoria (art. 7º, XXIV, CF/88); garantia de emprego à gestante, desde a 

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, com base no art. 4º-A, da Lei nº 

5.859/72, acrescentada pela Lei nº 11.324/06; adesão facultativa ao FGTS, instituída pela Lei 

nº 10.208/01. Sendo assim, passar-se-á, agora, à análise dos novos direitos positivados pelas 

alterações legais recentes. 
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3.3.2. Análise dos direitos expressos na Lei Complementar nº 150 de 2015 

 

 A partir de agora, serão apresentados os direitos trazidos pela nova legislação. Não 

serão abordadas todas as previsões contidas na lei, sendo certo que serão expostas as 

principais mudanças no âmbito da proteção da categoria doméstica. Destacando, ao mesmo 

tempo, as evoluções e críticas em relação às respectivas normas. 

 

3.3.2.1. Definição de trabalho doméstico 

 

Uma contribuição da LC n° 150/15 foi a definição do novo conceito de empregado 

doméstico expresso em seu primeiro artigo:  

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 (BRASIL, 2015) 

 Dessa maneira, o legislador foi ao encontro da jurisprudência majoritária já firmada, 

que entendia como trabalho doméstico o serviço prestado por mais de 2 dias na semana, tendo 

em vista diferenciá-lo da “diarista” que não apresenta esse requisito de continuidade 

(ALENCAR, 2015).  No entanto, para Nancy Mahra (2016, p. 27) essa definição de 

trabalhador doméstico, excluiu da proteção legal parcela significativa das trabalhadoras do 

país, sendo que, ainda, a proteção legal advinda com a LC 150/15: 

“acaba por criar uma curiosa divisão na categoria: de um lado, trabalhadores 

domésticos com direitos ampliados, agora mais próximos dos demais trabalhadores 

urbanos e rurais, e de outro, trabalhadores domésticos ditos autônomos e sem 

qualquer tipo de proteção. 

 Por outro lado, Garcia (2016, p. 23-24) entende que esse impasse em relação à 

definição de diaristas era decidido de diferentes formas pelo Poder Judiciário, o que trazia 

uma forte insegurança jurídica para o tema. Ao abordar a definição de modo objetivo, como 

foi feito pela LC nº 150/15, a norma conferiu uma maior segurança jurídica, evitando 

oscilações e divergências no entendimento dos tribunais, tornando a relação trabalhista mais 

clara e justa.   

 

3.3.2.2. Jornada de Trabalho 
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A fixação de uma jornada de trabalho foi trazida já pela EC nº 72 de 2013, tendo sua 

aplicação imediata, como foi explicado anteriormente.  A jornada de trabalho foi estabelecida 

com a limitação diária de 8 horas e no máximo de 44 horas semanais. Porém, a LC nº 150/15 

trouxe inovações em relação ao tema, criando novas modalidades e regras para a execução 

dessa jornada. 

 

3.3.2.2.1. Horas extras e regime de compensação 

 

 A Lei Complementar nº 150 em seu art. 2º regulamentou os incisos XIII e XVI do art. 

7º, da CRFB/88 que tratam da jornada de trabalho, a compensação de horário e o pagamento 

de horas extras. Trata-se de direito muito relevante para a categoria, pois, antes da EC nº 

72/13, a fixação da jornada era estabelecida à critério do empregador. Atualmente, com a LC 

150/15, como já foi informado acima, a jornada normal de trabalho é de até 8 horas diárias e 

44 horas semanais, sendo certo que, se houver a extrapolação dessas horas, será paga hora 

extra não inferior a 50% a mais do valor da hora normal de trabalho (art. 2º, §1º).  Como 

preceitua Delgado (2015, p. 989): 

Jornada extraordinária é o lapso temporal de trabalho ou disponibilidade do 

empregado perante o empregador que ultrapasse a jornada padrão, fixada em regra 

jurídica ou por cláusula contratual. É a jornada cumprida em extrapolação à jornada 

padrão aplicável à relação empregatícia concreta. 

Com base no §4º do art. 2 da LC 150/15, instituiu-se o regime de compensação de 

horas que será realizado mediante acordo escrito entre o empregador e o empregado, 

permitindo, assim, que não haja o pagamento de horas extras, desde que o excesso de horas de 

um dia seja compensado em outro. Porém, se a compensação não ocorrer, as primeiras 40 

horas extras trabalhadas deverão ser pagas com o valor adicional normal de horas extras de 

mais de 50% do valor da hora de trabalho normal, como se pode extrair do §5º do mesmo 

artigo: 

I – será devido o pagamento, como horas extraordinárias, de no mínimo 50% do 

valor da hora normal, das primeiras 40 (quarenta) horas mensais excedentes ao 

horário normal de trabalho;  

II – dessas 40 (quarenta) horas, 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. 
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Além disso, como bem destaca Leite et al. (2015, l. 1.301), se houver a rescisão do 

contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação ou o pagamento integral das horas 

trabalhadas, o trabalhador doméstico terá direito ao pagamento das horas extras não 

compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data de rescisão. 

 

3.3.2.2.2. Jornada “12x36” 

 

 Uma dessas inovações reside no estabelecimento da escala 12 horas seguidas de 

trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Essa modalidade, como bem ressalta Homero 

da Silva (2016, p. 53): 

Talvez o legislador não tenha envolvido o regime 12x36 por conta da arrumação da 

casa ou da passagem de roupas, atividades essas que podem ser feitas comodamente 

durante o dia, mas, sobretudo, por conta das atividades de cuidador de idoso, de 

acompanhante, babá e outras funções afetas à higiene e funcionamento do lar, que 

demandam serviços noturnos, sem a mínima solução de continuidade. Neste caso, o 

lar se aproxima da atividade com operação 24h. A família poderá optar, então, por 

ter quatro cuidadores de idoso, em regime 12x36, se precisar da presença do 

profissional em período integral e, assim, o salário mensal de cada um deles já 

remunera todos os horários e dias laborados, sem necessidade de ajuste de horas 

extras ou de compensação. Advirta-se que o art. 10 da LC 150/2015 refere 

expressamente que os feriados já estão pagos e satisfeitos no regime 12x36 – 

afastando os domésticos do alcance da Súmula 444 do TST, portanto. 

 Tal entendimento encontra com o pensamento de Amaral (2015) que tal regime foi 

criado principalmente para abarcar os trabalhos dos “cuidadores” . Além de lembrar que 

quanto à remuneração mensal do empregado que aderir a jornada 12 por 36 abrangerá os 

pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, 

considerando compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, se houver. 

Porém, para Oliveira (2016, p. 29) a previsão do art. 10 da NLTD que possibilita a 

utilização desse tipo de jornada por mero acordo escrito entre as partes, vai de encontro à 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, em sua súmula 444: 

JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. LEI. ESCALA DE 12 

POR 36. VALIDADE. - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 

e 27.09.2012  - republicada em decorrência do despacho proferido no processo 

TST-PA-504.280/2012.2 - DEJT divulgado em 26.11.2012 

 É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e 

seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo 

coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração 

em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de 

adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.  
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Isso ocorre, pois fica clara na súmula a excepcionalidade desse regime de jornada de 

trabalho, sendo que só poderá ser estabelecido, mediante o acordo coletivo ou convenção 

coletiva de trabalho. Para a autora, uma categoria composta majoritariamente por pessoas de 

baixa escolaridade e, consequentemente, com pouco conhecimento sobre seus direitos 

trabalhistas, constroem um ambiente de tratamento discriminatório e propenso a abusos 

legais. 

 

3.3.2.2.3. Acompanhamento em viagens 

 

Outra inovação foi o estabelecimento, no art. 11 da lei em apreço, de como será 

computada a jornada de trabalho na situação em que o trabalhador doméstico viaje com o 

patrão. Nessa situação, serão computadas somente as horas efetivamente laboradas, além de 

que essas horas serão acrescidas de, no mínimo, 25% sobre o valor da hora de trabalho normal 

(§2º). Esse acréscimo poderá, também, ser utilizado no banco de horas, mediante acordo dos 

envolvidos, e a critério do obreiro (§3º). Outro ponto interessante reside na previsão de que o 

empregador não poderá descontar do salário do doméstico a hospedagem, transporte nem 

alimentação quando esse estiver acompanhando-o em viagens (art. 18), além do mais o §3º do 

art. 18 impõe que estas despesas não sejam incorporadas à remuneração, não possuindo, 

assim, natureza salarial. 

 

3.3.2.2.4 Controle da jornada de trabalho 

 

Como consequência disso, a fixação de uma jornada de trabalho pressupõe uma 

necessidade de atentar-se a adequada execução desta. E para isso, o legislador instituiu, em 

seu art. 12, caput, a obrigatoriedade do registro do horário de trabalho do empregado 

doméstico por qualquer meio, seja manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Tal 

previsão gerou críticas quanto a sua viabilidade e efetividade 

 Como bem destaca Silva (2016, p. 56) a LC 150 foi mais rigorosa que a CLT, pois esta 

última só exige a obrigatoriedade de marcação de ponto para os estabelecimentos com mais 

de dez empregados. Além disso, é ressaltada a importância da marcação no que diz respeito à 

discussão judicial, pois diante da inexistência do ponto é o empregador que terá o ônus de 

provar a ausência de horas extras. 
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3.3.2.3 Contrato de trabalho do empregado doméstico por prazo determinado 

 

 A Lei Complementar 150 de 2015 permitiu a contratação de empregado doméstico por 

meio de contrato por prazo determinado, nas suas duas hipóteses, ou seja, no contrato de 

experiência ou temporário. 

 O contrato de experiência se dará na mesma forma do que o disposto na CLT, tendo 

assim o prazo máximo de 90 dias, prorrogáveis por mais uma única vez, desde que a soma dos 

períodos não ultrapasse o prazo máximo referido. 

 No caso do contrato temporário, esse só será aceito nas hipóteses previstas no art. 4º, 

II, da LC 150/2015, que são: a) para atender as necessidades familiares de natureza 

transitória; ou b) para substituição temporária de empregado doméstico com o contrato 

suspenso ou interrompido. 

  

3.3.2.4 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

 

 Como preceitua Leite et al. (2015, l. 1.801), mesmo existindo discussão doutrinária, o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser definido com tendo uma natureza tríplice. 

A primeira como um direito fundamental social individual do trabalhador consubstanciado em 

um crédito que surgiu em substituição aos direitos dos trabalhadores urbanos à estabilidade 

decenal e à indenização do tempo de serviço previstas na CLT, em seus arts. 492 e 477, 

respectivamente. A segunda natureza seria de um dever fundamental do empregador, de 

caráter compulsório, pois não há meios para se evitar a obrigação de depósito mensal na conta 

vinculada do trabalhador, sendo certo que, uma vez descumprida, haverá a cobrança 

compulsória do Estado. E, por último, a natureza de direito fundamental difuso, porquanto os 

recursos do FGTS são destinados à sociedade para fins de financiamento de construção de 

obras de saneamento básico, infraestrutura urbana e de moradias populares.  

 Isso posto, a LC nº 150/2015 veio garantir a inclusão compulsória do trabalhador 

doméstico ao regime do FGTS, como é expresso no art. 21 da lei em análise: 

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 n. 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. 
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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.  

 Como já foi colocado, o direito ao FGTS obrigatório foi previsto na EC nº 72/2013, 

porém só foi exigível após 1º de outubro de 2015 com a Resolução nº 780/2015 do Conselho 

Curador do FGTS editada pelo Agente Operador (Caixa Econômica Federal) e pelo Conselho 

Curador do FGTS como foi previsto pelo art. 21 e seu parágrafo único, exposto acima. Dessa 

forma, só a partir dessa data que, na prática, o FGTS passou a ser obrigatório, representando 

grande conquista para a categoria trabalhista. 

 O legislador da LC nº 150/15 optou por manter as características principais do sistema 

e, por isso, houve a aplicação da Lei 8.036/90, que regula o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço. Porém, com intuito de evitar uma oneração excessiva por parte dos empregadores, 

foi criado, para os casos de rescisão por iniciativa do empregador, o método de pagamento 

diverso. Este consiste na, em vez de pagar a indenização junto com as verbas rescisórias, 

como fazem os empregados urbanos e rurais, no caso dos trabalhadores domésticos, previsão 

de que seus empregadores serão obrigados a adiantar mensalmente o equivalente a 40% de 

8%, isto é, 3,2%. Logo, o depósito mensal será de 11,20%, sendo que 8% da alíquota normal 

e 3,2% do depósito antecipado da multa rescisória (SILVA, 2016, p 61). 

 Para Leite et al (2015, l. 1.864) por mais que pareça estranho esse pagamento prévio 

da parcela de indenização por uma eventual perda do emprego do trabalhador doméstico, foi 

necessária a implementação disso para que fosse garantido o direito do trabalhador doméstico 

ante despedidas arbitrárias ou sem justa causa. 

   

3.3.2.5 Simples Doméstico 

 

 Como bem ressalta Maciel (2016, p.92) a criação de um regime unificado de 

pagamento de contribuições, tributos e outros encargos por parte do empregador doméstico, 

chamado de Simples Doméstico - disposto nos arts. 31 a 35 da NLTD - representou 

importante avanço da nova legislação. A inscrição do empregador, assim como o 

preenchimento dos dados cadastrais, informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais serão 

feitas por meio de sistema eletrônico disponibilizado na rede mundial de computadores (art. 

32), sendo certo que haverá a possibilidade de realização física desse procedimento a ser 

regulamentada pela Caixa Econômica Federal pelo Ministério da Fazenda (art. 32, §único). 
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 No que diz respeito a quais tributos devem ser recolhidos e seus respectivos valores, o 

artigo 34 da LC nº 150/15 estabelece que o Simples Doméstico assegurará o recolhimento 

mensal, feito até o dia 7 do mês seguinte ao da competência, por meio de um documento 

único de arrecadação, com os seguintes valores: 

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

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

24 de julho de 1991;  

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

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

24 de julho de 1991;  

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

seguro contra acidentes do trabalho;  

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

V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 desta Lei; e  

VI - imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do art. 7o da  Lei 

no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se incidente. (BRASIL, 2015) 

 É importante notar que o §6º do artigo 34 prevê que o empregador deve fornecer 

mensalmente cópia deste documento ao trabalhador. E, também, as contribuições 

previdenciárias, para financiamento do seguro contra acidente de trabalho, bem como o 

depósito do FGTS, incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior para cada 

empregado, incluindo a remuneração da gratificação natalina (LEITE et al., 2015, l. 2.742). 

 O Simples Doméstico trata-se, pois, de incentivo ao pagamento correto das obrigações 

tributárias, criando um mecanismo para facilitar o recolhimento dos valores por parte do 

empregador. Tendo em vista a necessidade de formalização da categoria, essa simplificação 

torna-se importante para que possa facilitar o cumprimento das obrigações dos empregadores, 

visando, sempre, a garantia dos direitos dos trabalhadores domésticos. 

 

3.4 Considerações sobre os avanços legislativos 

  

 Alvarenga e Calsing (2016, p. 97-98) entendem que antes da Emenda Constitucional 

nº 72 de 2013 e a Lei Complementar nº 150 de 2015 não era possível considerar o trabalho 

doméstico como sendo decente ou digno, pois havia uma discriminação jurídica intensa em 

relação aos trabalhadores domésticos, oriunda de fatores históricos e culturais brasileiros. 

Logo, para eles, não restam dúvidas que as novas normas representam uma grande vitória e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art7i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art7i
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conquista social na seara dos direitos humanos fundamentais, por meio da promoção do 

trabalho doméstico decente. 

 Para Ibrahim (2016, p. 22) a reorganização previdenciária trazida pela Lei 

Complementar nº 150 de 2015 trouxe muitos mais avanços do que erros. A equiparação 

promovida entre a relação previdenciária e os segurados era uma demanda antiga da 

categoria, sendo extremamente necessária sua real efetivação. Ademais, o sistema unificado e 

simplificado para o recolhimento tributário permitirá a aplicação da lei de uma forma mais 

eficiente, tendo em mente a necessária preocupação com a promoção de um programa que 

permita o acesso sem muitas dificuldades pelos empregadores.  

 De igual modo, como expôs Mandalozzo e Scheifer (2016, p.71), as inovações trazidas 

pela lei constituem de modo eficiente melhorias para a categoria de trabalho, conferindo 

maior proteção aos trabalhadores domésticos e reduzindo as arbitrariedades por parte dos 

patrões. A antiga ausência de regulamentação não prejudicava somente a saúde do trabalhador 

doméstico, estendia-se a suas relações pessoais, familiares e sociais, pois, devido à 

informalidade, eram submetidos, muitas vezes, a jornadas excessivas de trabalho, baixos 

salários e não tinham qualquer proteção no caso de desemprego ou acidentes de trabalho.  

 Ao mesmo tempo, as autoras entendem que mesmo representando tal avanço, algumas 

cláusulas da nova lei podem criar embaraços ao gozo efetivo dos direitos. Isso pode ocorrer 

pela dificuldade de aplicação em razão da formalidade excessiva – marcação de ponto, 

cálculos de horas extras, acordos escritos entre empregador e empregado, entre outros -, sendo 

necessário que se mantenha viva a discussão dessas controvérsias para que os institutos sejam 

aprimorados e, com isso, possa-se melhorar, de fato, a relação de trabalho. 

 De forma bem crítica, Oliveira (2016, p. 30-31) compreende que a tão esperada 

igualdade entre os trabalhadores domésticos com os demais trabalhadores urbanos e rurais 

ainda não foi conquistada. O principal ponto reside na categoria das diaristas que foram 

afastadas de maior parte da proteção legal, sendo que são fatia expressiva das trabalhadoras 

domésticas, fazendo com que seja revelado o descompasso entre o discurso de superproteção, 

que a lei em análise traria, e a exclusão de uma parte das trabalhadoras dos principais avanços 

legais. 

 No entanto, por mais que a existência de tais direito seja de inequívoco avanço, tendo 

em vista todo o processo de luta e conquistas ao longo da história brasileira, o cenário do 

mercado de trabalho doméstico no Brasil continua a manter certas características. Isso será 
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analisado a seguir, com base no estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada a partir 

da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).  

 

3.5. Situação atual das trabalhadoras domésticas no Brasil 

 

 Havia no Brasil, em 2018, 6,2 milhões de pessoas empregadas no serviço doméstico, 

dentre essas, 3,9 milhões eram mulheres negras, ou seja, representam 63% do total das 

trabalhadoras domésticas (FONTOURA et al, 2019, p.10). Com o passar do tempo, foi 

possível perceber como a categoria de trabalho sofreu um movimento intenso de 

envelhecimento, o número de mulheres adultas (com idade entre 30 e 59 anos) cresceu 

expressivamente, tendo atenção especial às mulheres idosas (com mais de 60 anos) que 

cresceram de forma muita mais intensa que as outras trabalhadoras (ibid., 2019, p. 13). Para a 

pesquisa do IPEA, isso ocorreu devido ao acesso à educação que se tornou mais amplo para as 

mulheres mais novas, fazendo com que ocupassem outros cargos de trabalho. Além disso, a 

questão da escolaridade atingiu marcas inimagináveis há tempos atrás, a média de 

escolaridade das jovens que trabalham no serviço doméstico varia de 9,7 a 10,7 anos de 

estudo, ou seja, correspondem ao ensino fundamental completo e alguns anos do ensino 

médio. No caso das trabalhadoras mais velhas com idade acima de 70 anos, a média de 

escolaridade decai para 4,8 anos de estudo, não chegando a completar a primeira etapa do 

fundamental (ibid., 2019, p. 15). Não obstante, as pesquisadoras chegam à conclusão de que: 

A baixa escolaridade ainda marca a categoria de forma expressiva, praticamente 

anulando as desigualdades raciais e regionais. Assim, as trabalhadoras negras e 

brancas, bem como as trabalhadoras de todas as regiões do país apresentam médias 

semelhantes de anos de estudos, sempre próximo de 8 anos para o ano de 2018. Em 

1995, contudo, essa média girava em torno de 3 a 4 anos e as desigualdades eram 

um pouco mais expressivas, alcançando quase 2 anos na comparação entre, por 

exemplo, trabalhadoras negras do Nordeste e brancas do Norte. A ampliação do 

acesso à escolaridade, portanto, foi importante não apenas do ponto de vista 

absoluto, ampliando os índices de escolaridade para o conjunto da categoria, como 

também do ponto de vista relativo, reduzindo as desigualdades entre os 

grupos.(FONTOURA et al, 2019, p. 16) 

Um dos fenômenos mais importantes neste contexto de mudanças no perfil do trabalho 

doméstico é o aumento do número de “diaristas”, trabalhadoras domésticas que atuam em 

mais de um domicílio em dois dias na semana no máximo e que não possuem todas as 

garantias que as empregadas “mensalistas” – que trabalham, geralmente, em um domicílio só. 

Mesmo não sendo correto comparar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Anual (PNAD Anual) coletados até 2015 com os dados da PNAD Contínua, coletados a partir 



76 
 

 
 

de 2016, é possível perceber uma tendência de aumento na proporção de trabalhadoras que 

exercem as atividades em mais de um domicílio (ibid., 2019, p.19).   

A grande questão dessa classificação e do aumento das diaristas diz respeito ao 

assunto já levantado por Nancy Oliveira: cria-se um ambiente de desproteção legal dessas 

trabalhadoras. Isso se deve ao fato de que como não há um vínculo trabalhista reconhecido, as 

trabalhadoras têm que contribuir individualmente com o sistema de previdência social e não 

têm uma série de direitos reconhecidos como a licença maternidade, seguro contra acidente de 

trabalho, o FGTS, férias remuneradas, décimo terceiro, entre outros. Tal situação se 

comprova, pois, em 2018, as diaristas – assim entendidas aquelas que trabalham em mais de 

um domicílio ou até 16 horas por semana - já respondiam por 44% da categoria, totalizando 

2,5 milhões de mulheres (ibid., 2019, p. 21). 

Outra característica marcante do trabalho doméstico é a informalidade que acompanha 

as trabalhadoras desde sempre e até hoje se mostra alta. Ao mesmo tempo, comparativamente, 

é nítido um aumento significativo da formalidade ao longo das décadas, trazendo mais 

trabalhadoras para a proteção da carteira de trabalho. Em 1995, a formalização não alcançava 

20% das trabalhadoras, enquanto, em 2013, foi superada pela primeira vez a marca de 30% de 

trabalhadoras com carteira assinada. Trata-se de evolução, porém demonstra que mesmo após 

quase duas décadas, nem metade da categoria se encontrava protegida. Para somar a isso, 

entre 2013 e 2018 houve uma redução dessa formalização atingindo 28,6% das trabalhadoras, 

tal redução pode estar relacionada com a crise que o país vive atualmente, tornando a oferta 

de mão de obra maior e, ao mesmo tempo, dificultando que os empregadores arquem com os 

custos da contratação formal. Essa relação entre a formalização e as trabalhadoras “diaristas” 

fica bem explicada no seguinte trecho (ibid., 2019, p.23-24): 

Olhando o ano de 2018, nota-se que, enquanto 43% das trabalhadoras mensalistas 

possuíam carteira de trabalho assinada – coberta pela previdência social –, a 

proporção de diaristas na mesma situação era de apenas 9%. Dito de outra forma, 

apenas 9 em cada 100 trabalhadoras diaristas encontravam, em 2018, empregadores 

que, a despeito da não exigência legal de formalização dos vínculos, assinaram suas 

carteiras de trabalho. Parece fazer sentido a hipótese de que a crise econômica e a 

necessidade de ajuste dos orçamentos domésticos não apenas foram capazes de 

provocar uma transição do emprego doméstico das mensalistas em direção às 

diaristas, como também parecem ter sido capazes de reduzir a formalização destas 

trabalhadoras, sejam elas mensalistas ou diaristas. Vale destacar que, em 2016, a 

proporção de diaristas com carteira era de 11,2%, caindo a 9,5% em 2018. Já que 

não há obrigatoriedade da formalização dos vínculos, os empregadores podem ter 

optado por reduzir custos deixando de assinar as carteiras destas trabalhadoras sem 

incorrer em qualquer ilícito. No entanto, é importante acompanhar o comportamento 

deste indicador para o próximo ano, uma vez que, entre 2017 e 2018, é possível 

notar uma leve variação positiva na proporção de diaristas com carteira – o que pode 
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de fato ser uma nova tendência dos dados, como também pode apenas refletir 

flutuações amostrais.   

De forma geral, a conciliação entre uma legislação mais protetiva e a real garantia dos 

direitos para as trabalhadoras domésticas mostra-se como o desafio para o futuro da categoria. 

Inegavelmente, os avanços conquistados são de extrema importância no intuito de conceder a 

uma classe trabalhadora tão invisibilizada ao longo da história brasileira a garantia legal de 

direitos essenciais para qualquer trabalhador. Nesse ponto, a luta organizada por um 

tratamento igualitário foi reconhecida em âmbito nacional e internacional, ajudando a 

pressionar o poder legislativo, o que possibilitou a concretização das reivindicações das 

trabalhadoras. Como os números da PNAD Contínua mostram, por mais que se possa dizer 

que houve conquistas, essas continuam representando parcela reduzida ante a totalidade das 

trabalhadoras e, devido às circunstâncias atuais, tendem a regredir em alguns aspectos. Dessa 

maneira, a análise da evolução legislativa mostra como a luta conjunta da categoria das 

trabalhadoras domésticas ajudou a mudar o cenário do trabalho doméstico no país, houve 

avanços legislativos muitos significativos, mas que não repercutiram de maneira tão 

expressiva no mercado de trabalho na prática. Não há, pois, como não reconhecer a 

importante mudança instaurada na última década, porém deve-se ter em mente que a 

efetivação dessa proteção legal será mais uma parte da luta dessa categoria que cada vez mais 

tem voz ativa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou analisar o processo histórico da evolução legislativa na proteção 

das trabalhadoras domésticas. Para isso, foi escolhido focar em três momentos determinantes 

no processo de proteção jurídico-trabalhista dessa categoria: o primeiro momento foi a 

exclusão expressa, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho; o seguinte, a proteção 

deficiente promovida pela Constituição Federal de 1988; e, por último, as últimas inovações 

legais que ampliaram os direitos da categoria como nunca havia sido feito, respectivamente, a 

Emenda Constitucional nº 72 de 2013 e a Lei Complementar nº 150 de 2015. Dessa forma, 

buscou-se relacionar os acontecimentos legais com a mobilização das trabalhadoras 

domésticas, bem como situar essas alterações na realidade social brasileira. 

 No primeiro capítulo, intentou-se situar o leitor na realidade brasileira do início do 

século XX, demonstrando como foi feita a criação do movimento sindical brasileiro e a forte 

segregação do negro nesse movimento. Ao mesmo tempo, foi colocada a necessidade de 

subverter a ideia de que os movimentos por melhores condições de trabalho começaram 

somente na transição do século XIX para o XX. Foi possível, por meio da análise de 

historiadores, perceber que as lutas trabalhistas existiam durante o período de escravidão e 

continuaram acontecendo ao longo do tempo. Há, então, a necessária quebra da ideia de que 

esses tipos de movimentos foram trazidos ao Brasil devido aos imigrantes europeus. Nesse 

ponto, alertou-se para a especial situação da mulher negra da época que, depois da abolição da 

escravidão, vivenciou uma manutenção nas mesmas funções que desempenhavam no passado 

escravocrata, sendo que, mesmo com a liberdade, não houve quase nenhuma alteração na vida 

cotidiana delas.   

 Ao mesmo tempo, mostrou-se que a discussão sobre a inclusão da empregada 

doméstica na legislação trabalhista existiu e despertou debates significantes à época. O 

movimento feminista, por mais que houvesse abordado o tema, o fez de modo tangencial, 

empenhando-se em garantir a proteção da mulher trabalhadora urbana. Nesse ponto, é notável 

como a mentalidade da elite brasileira construía sistemas de controle da categoria doméstica, 

sem discutir qualquer proteção legal, chegando a afirmar que as relações desse tipo de 

trabalho seriam reguladas de forma natural, sem ser necessária a intervenção estatal. O maior 

exemplo desse processo foi a exclusão expressa dos trabalhadores domésticos da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  



79 
 

 
 

 Após isso, por meio do retrospecto histórico, fica nítida como toda a regulamentação 

trazida ao longo da primeira metade do século XX ignorou a existência dos trabalhadores 

domésticos como sujeitos de direito. Houve, somente, previsões legais que visavam controlar 

e punir a categoria, havendo como preocupação o bem estar dos empregadores unicamente. A 

partir daí, por meio da análise das legislações posteriores à CLT, pode-se perceber como a 

categoria doméstica criou certa mobilização - tendo como principal exemplo a Associação 

Profissional dos Empregados Domésticos de Santos, criada por Laudelina de Campos Melo 

em 1936. No entanto, teve o reconhecimento de seus direitos somente em 1972, em que foi 

criada a primeira lei que regulava diretamente o trabalho doméstico. Essa conquista tem 

relação direta ao movimento trabalhista doméstico que, mesmo durante a ditadura militar, 

organizou-se de uma forma cada vez mais forte, chegando a promover, em 1968, o primeiro 

encontro nacional da categoria.  

É importante notar como a luta coletiva da categoria foi essencial para os avanços 

legislativos das trabalhadoras domésticas e, ao mesmo tempo, como essa organização se deu 

num momento de ditadura militar, no qual os governantes não viam as manifestações das 

trabalhadoras como algo para se preocupar. Após isso, o movimento das trabalhadoras se 

desenvolveu de forma nunca antes vista, as reuniões nacionais tornaram-se mais frequentes. E 

com o fim da ditadura, em 1985, as trabalhadoras domésticas conseguiram se fazer ouvidas na 

constituinte, representando grande momento na história da categoria. Por mais que as 

discussões nas subcomissões tivessem sido muito proveitosas, ao fim, o texto da constituição 

garantiu somente alguns dos direitos tão reivindicados pelas trabalhadoras domésticas ao 

longo da história. De fato, por mais que as conquistas não tenham sido atendidas de forma 

plena, esse momento representou o início de um tratamento diferenciado para as trabalhadoras 

que passaram a ter suas questões trabalhistas tratadas pela Constituição Federal. Além de que 

a organização em associações das trabalhadoras domésticas deu lugar à sindicalização dessa 

categoria, trazida pela CF/88, tendo como principal representante a criação da Federação 

Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad). Tais fatores pavimentaram o caminho 

para as mudanças que vieram posteriormente. 

 Como ficou demonstrado no trabalho, a Organização Internacional do Trabalho teve 

papel importante na construção de um mercado de trabalho mais decente no Brasil. Não há 

dúvidas que essa organização internacional constituiu força essencial à concretização da 

Emenda Constitucional nº 72 de 2013. As discussões e encontros organizados foram 

imprescindíveis para que fosse criada uma lei que atendesse o interesse de grupos 
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conflitantes, como os empregadores e trabalhadores. Todo esse processo culmina na 

regulamentação efetiva da Emenda Constitucional nº 72/13, feita pela Lei Complementar nº 

150 de 2015. Nesse instante, por mais que se possam ter críticas a algumas normas, foram 

verdadeiramente atendidas as condições para que a Convenção Internacional nº 189 fosse 

ratificada pelo Brasil, como foi feito no dia 31 de janeiro de 2018 no Escritório da 

Organização Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça (OIT, 2018).  

Com todo o exposto pode-se entender de forma mais completa como se deu a luta das 

trabalhadoras para a conquista desses direitos há tanto tempo reivindicados. A importância da 

organização coletiva da categoria e a intervenção internacional da OIT constituíram peça 

fundamental na positivação cada vez mais extensa de direitos. Embora que, mesmo diante 

dessas alterações, o mercado de trabalho doméstico brasileiro ainda reproduza algumas 

desigualdades históricas do país como a massiva presença de mulheres negras com baixa 

escolaridade. É certo que houve importante avanço legislativo, tendo em vista que as relações 

de trabalho são muito mais protegidas atualmente, porém não representa o fim da luta e das 

discussões pelo trabalho doméstico, efetivamente, decente.  

As marcas históricas e a longa segregação da categoria são obstáculos à igualdade 

trabalhista efetiva, não se podendo pensar que a aprovação de uma norma signifique, 

diretamente, a mudança de um mercado de trabalho tão explorado historicamente. Ademais, 

com base nos dados da PNAD Contínua o cenário para os próximos anos é ruim, pois houve 

uma diminuição da formalização e, devido à crise nacional, essa tende a diminuir ainda mais. 

Não há, dessa maneira, meios para pensar que se chegue, após as aprovações legais expostas, 

ao cenário de igualdade prática da categoria de trabalho doméstico. Será necessário, assim, 

empenho coletivo no processo de mudança real desse mercado de trabalho para que cada vez 

mais caminhemos para uma situação de isonomia entre os trabalhadores brasileiros.  
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