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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é compreender a relação trabalhista entre empregada doméstica 

e empregador após a LC 150/2015, vista sob uma perspectiva interdisciplinar entre o 

Direito e a Sociologia, apontando as mudanças legislativas e quais as características 

históricas da relação, forjada na escravidão, ainda permanecem. Para tanto, o método 

utilizado envolve pesquisa bibliográfica e documental. É mostrada a origem da relação 

de trabalho doméstico, no Brasil Colônia, em que a relação era de senhor e trabalhadora 

escravizada, e que, mesmo após a abolição, permaneceu com várias continuidades. Dessa 

forma, a permanência do perfil do trabalho doméstico remunerado no Brasil segue sendo 

bastante identificável: mulher, negra e pobre. Apesar de empregado doméstico ser um 

conceito que abrange muitos tipos de profissionais, homens e mulheres, escolhemos tratar 

das empregadas mulheres. Nesse sentido, a Sociologia e os conceitos de classe, raça e 

gênero são fundamentais para ampliar a compreensão da relação de trabalho em questão. 

Entre os resultados, percebe-se o reflexo da origem do trabalho doméstico na escravidão 

sobre a aprovação tardia de lei específica que regula a relação de trabalho. Aponta-se a 

ambiguidade afetiva existente nessa relação, com retóricas de afeto e laços familiares que 

criam um cenário turvo, atrapalhando a solidificação dos direitos das domésticas e ofusca 

a verdadeira relação entre empregador e empregada. Outro importante apontamento 

refere-se aos direitos mais enxutos das empregadas domésticas ao comparar a LC 

150/2015 com a CLT e os direitos dos demais trabalhadores. Destaca-se a própria 

marginalização do trabalho doméstico remunerado na Constituição de 1988. 

 

Palavras-chave: Empregada doméstica. Trabalho Doméstico. Ambiguidade Afetiva. Lei 

Complementar 150/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to understand the labor relationship between domestic 

servant and employer after LC 150/2015, seen from an interdisciplinary perspective 

between Law and Sociology, pointing out the legislative changes and which historical 

characteristics of the relationship, forged in slavery, still remain. To this end, the method 

used involves bibliographic and documentary research. The origin of the domestic work 

relationship is shown, in Colonial Brazil, where the relationship was that of master and 

slave worker, and that, even after abolition, remained with various continuities. In this 

way, the profile of paid domestic work in Brazil is still quite identifiable: woman, black, 

and poor. Although domestic help is a concept that encompasses many types of 

professionals, men and women, we have chosen to deal with women domestic workers. 

In this sense, sociology and the concepts of class, race, and gender are fundamental to 

broaden the understanding of the labor relationship in question. Among the results, one 

can see the reflection of the origin of domestic work in slavery on the llate approval of a 

specific law regulating the work relationship. The affective ambiguity of the relationship 

is pointed out, with rhetoric of affection and family ties that create a cloudy scenario, 

hindering the solidification of the rights of domestic workers and obscuring the true 

relationship between employer and employee. Another important point refers to the leaner 

rights of domestic workers when comparing LC 150/2015 with the CLT and the rights of 

other workers. It also highlights the very marginalization of paid domestic work in the 

1988 Constitution.  

 

  

 

Keywords: Domestic servant. Domestic Work. Affective Ambiguity. Complementary 

Law 150/2015. 
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INTRODUÇÃO  

 

“A minha empregada? Ela é quase da família!” É uma frase que quase todo 

brasileiro já ouviu. Nela confundem-se relações pessoais e de trabalho, atenuam-se 

obrigações do empregador e ocultam-se direitos das trabalhadoras. Estão presentes muitas 

controvérsias, complexidades e dualidades. 

O título escolhido mostra a famosa frase repetida historicamente por 

empregadores e seus familiares, como se a empregada doméstica fosse parte da família e 

recebesse o mesmo tratamento dispensado aos seus membros. Obviamente, isso não 

ocorre. O que se nota é o paradoxo por trás dessa expressão, usada constantemente por 

empregadores. Nessa expressão existe a ideia de que a empregada está numa posição de 

pertencimento ao núcleo familiar, contudo, veremos que há uma clara divisão entre “nós” 

e “ela”. 

A presença de uma empregada doméstica nos lares brasileiros é algo muito 

comum e acontece há muito tempo. E se pensarmos num país repleto de desigualdades 

como o nosso isso não pode ser tomado como um acaso.  

O trabalho doméstico remunerado é uma ocupação que têm origem no passado 

colonial e que, por determinados motivos, guarda características muito específicas até 

hoje. O trabalho doméstico remunerado no Brasil é largamente praticado por mulheres, 

como demostraremos no Capítulo 1, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Embora existam, sim, homens empregados domésticos, a figura que 

mais se vê trabalhando nas casas brasileiras em troca de remuneração é a feminina. Por 

isso, escolhemos tratar, no presente trabalho, das empregadas domésticas, as mulheres. 

Dessa forma, usaremos o termo empregadas domésticas, ao invés de empregados 

domésticos, na maior parte do texto. 

Legalmente, considera-se empregado/a doméstico/a toda pessoa que preste 

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

a uma pessoa ou família, no âmbito residencial dessas, por mais de dois dias por semana. 

Assim, podem ser empregados/as domésticos/as os/as faxineiros/as, babás, motoristas 

particulares, pilotos de aviões particulares, caseiros/as, enfermeiros/as e tantos outros. 

Contudo, no presente trabalho nos dedicamos a tratar da empregada doméstica, mulher, 
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que atua dentro dos lares, e que, em regra, executa serviços de limpeza, cuidados de 

crianças e idosos, como demonstraremos em números no primeiro capítulo. 

Para tanto, o problema de pesquisa a ser respondido é: qual a ligação entre as 

características históricas que marcam a relação entre empregada doméstica e o 

empregador e a aprovação tão tardia de leis trabalhistas específicas relativas a essas 

trabalhadoras, firmada com mais força apenas em 2015? 

Para responder a indagação acima, trabalhamos com a hipótese de que seria 

possível identificar conexões entre a aprovação tardia de direitos trabalhistas às 

domésticas e as relações de classe, raça e gênero conformadas no passado colonial 

brasileiro, o que diferenciaria essa relação de trabalho das demais relações trabalhistas, 

por carregar um forte componente histórico marcado pelo regime escravocrata. Esse 

regime, então, se reverbera refletindo na tardia aprovação de leis específicas destinadas a 

reger esta relação de trabalho, destacando-se a Lei Complementar nº 150/2015. 

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é compreender a relação trabalhista 

entre empregada doméstica e empregador após a Lei Complementar nº 150/2015, vista 

sob uma perspectiva interdisciplinar entre o Direito e a Sociologia, apontando as 

mudanças legislativas, as manutenções e quais as características históricas da relação 

ainda permanecem. 

Em específico, os objetivos são: a) contextualizar a figura da empregada 

doméstica remunerada no Brasil atual à luz do contexto do Brasil escravista, no qual o 

trabalho doméstico era realizado de modo compulsório e, portanto, sem remuneração ou 

direitos, de forma que seja possível compreender o perfil dessa trabalhadora hoje; b) 

apontar os elementos raça, classe e gênero, que levaram a aprovação tão tardia de direitos 

trabalhistas básicos às empregadas domésticas; (c) apresentar algumas das principais 

alterações legislativas referentes ao trabalho doméstico brasileiro, culminando com a Lei 

Complementar nº 150/2015; e (d) identificar quais seriam, hoje, as principais diferenças 

entre os direitos das empregadas domésticas e os trabalhadores celetistas. 

Com relação ao método, lançamos mão de pesquisa bibliográfica, de análise de 

leis, sobretudo aquelas referentes especificamente ao trabalho doméstico, e consulta aos 

dados sobre o trabalho doméstico remunerado publicados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  
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Para entender as nuances e características dos sujeitos dessa relação de trabalho é 

fundamental abordarmos a perspectiva sociológica, uma vez que ela, de forma geral, 

busca explicações que não naturalizem os fenômenos sociais. É nesse sentido que 

entendemos a importância de não tratar como natural o fato de um grande contingente de 

mulheres trabalhadoras, as domésticas, terem recebido proteções legais de forma tão 

tardia.  

A perspectiva interdisciplinar proposta, lançada pelo encontro entre a Sociologia 

e o Direito, nos permite analisar essa relação de forma mais completa, fazendo jus à 

complexidade que o tema envolve. Entendemos que é imprescindível pensar o Direito, ao 

mesmo tempo, como um produto e também como um agente de um tempo e espaço 

definidos, numa sociedade específica. Assim, entender que determinados fatores sociais 

refletem na produção e aprovação de leis é algo propiciado pela ciência da Sociologia e, 

portanto, fundamental à proposta desse trabalho. Pensamos ser de extrema urgência ver 

o Direito e as leis como algo produzido por agentes determinados, com valores 

determinados e que, obviamente, atingirá pessoas determinadas.  

Então, partindo do pressuposto que a relação de trabalho doméstica é muito 

presente no cenário brasileiro, multifacetada e complexa, lançamos mão de um estudo 

interdisciplinar entre o Direito e a Sociologia. 

Assim, o presente trabalho estrutura-se em três capítulos. No primeiro capítulo, 

abordam-se algumas incursões na histórica da relação de trabalho doméstico, suas origens 

na escravidão e o perfil da empregada doméstica, levando em conta os marcadores de 

gênero, raça e classe, mobilizando conceitos sociológicos e estatísticas oficiais. 

No segundo capítulo, voltamos o olhar para o percurso das leis referentes à relação 

de trabalho doméstica, desde a abolição do trabalho escravo até a importantíssima Lei 

Complementar nº 150 de 2015, marco legal do reconhecimento da categoria doméstica. 

Inclui-se nesse momento, também, a assimilação de convenções internacionais sobre o 

trabalho doméstico. 

No terceiro e último capítulo apontamos os principais direitos adquiridos pelas 

empregadas domésticas, com a promulgação da Lei Complementar nº 150/2015, e 

fazemos uma comparação entre os alguns dos principais direitos dos trabalhadores 

celetistas e das domésticas. Por fim, abordamos um importante cenário que se apresenta 
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no trabalho doméstico: a diarização, que é o movimento de empregadas mensalistas que 

passam a trabalhar como diaristas, na condição de autônomas, mas sem as garantias ou 

direitos assegurados a partir de 2015. 

A Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, dedicada a reger a relação 

de trabalho doméstico, diz no seu artigo 1º que se considera empregado doméstico aquele 

que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não 

lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial dessas, por mais de dois dias por 

semana. A definição é mais robusta que a da Consolidação das Leis do Trabalho, que no 

seu artigo 7º, alínea a, diz apenas que empregados domésticos são os que prestam serviços 

de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. 

Contudo, em que pese o conceito da lei referir-se a empregado doméstico como 

homens e mulheres, esse trabalho é dedicado ao estudo do tipo de empregado doméstico 

mais comum no Brasil: as mulheres empregadas domésticas. É esse trabalho doméstico 

que ocupa um contingente muito expressivo de mulheres, constituindo uma numerosa 

categoria profissional, como mostram os dados e estatísticas do IBGE, que serão 

apresentados no primeiro capítulo. Assim, reforçando, usaremos o termo empregadas 

domésticas, no feminino, na maior parte da presente pesquisa, uma vez que, veremos, elas 

correspondem a mais de 90% das pessoas empregadas domésticas no Brasil. Veremos 

que o trabalho doméstico, remunerado ou não, segue sendo ainda uma atribuição 

tipicamente feminina.  
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1 A RELAÇÃO TRABALHISTA ENTRE EMPREGADA DOMÉSTICA E 

EMPREGADOR NO BRASIL 

1.1 AS ORIGENS DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA DOMÉSTICA NO BRASIL 

COLÔNIA 

Para entender a relação trabalhista em questão e o porquê de sua regulamentação ter 

sido tão complexa e demorada, e ainda hoje persistirem muitas diferenças entre as 

empregadas domésticas e os demais trabalhadores, é necessário olharmos para a história 

dessa categoria e das peculiaridades dessa relação empregatícia. 

Uma rápida passagem pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e até pela 

Constituição de 1988, nos mostra que a categoria das empregadas domésticas é 

marginalizada se a compararmos com os demais trabalhadores. Isso muito se deve à 

história da trabalhadora doméstica remunerada no Brasil. Profissão, essa, nascida após a 

abolição.  

O trabalho doméstico, exercido predominantemente pelas mulheres, é uma atividade 

historicamente ligada às habilidades consideradas femininas. No contexto da escravidão, 

o papel de organização e cuidado da casa-grande ficou a cargo das mulheres negras, 

escravizadas, enquanto que para as mulheres brancas a principal função dentro do lar era 

a de estabelecer a ordem, gerência e o bom funcionamento da casa. Quando Gilberto 

Freyre (2003) se refere às casas-grandes e às senzalas está enunciando os elementos 

fundamentais que compuseram a estrutura da escravidão no país. Elementos sob os quais 

criaram-se uma rede de relações sociais muito representativa da sociedade da época. 

Dessa maneira, sua obra, feitas as ressalvas necessárias, que serão explicadas, nos fornece 

alguns dos dados indicadores da formação do quadro social em que se desenvolveu a 

escravidão no Brasil. 

Antônio Bosi (2011) explica que as descrições feitas por Gilberto Freyre (2003) sobre 

o trabalho doméstico no período colonial, no livro Casa-Grande e Senzala (2003), talvez 

sejam o registro mais recorrente acerca da escravidão na História do Brasil. Situadas no 

contexto dos engenhos pernambucanos, as imagens descritas por Freyre foram investidas 

de um caráter nacional e, mesmo sem ter tido a intenção de abordá-las especificamente 

em relação à questão do trabalho, suas observações relacionadas à casa-grande 
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levantaram um importante mosaico a respeito da realização e divisão do trabalho 

doméstico.  

Bosi (2011) também mostra que a primeira característica a marcar essa forma de 

trabalho é a sua natureza compulsória, produto de um sistema econômico que estabeleceu 

a negatividade do trabalho como um valor social. Numa formação social baseada na 

escravidão, como a brasileira, as atividades domésticas deveriam ser ordenadas pelas 

senhoras e realizadas pela criadagem, formada por mulheres negras escravizadas. Ele 

explica que eram raros os casos de homens que desempenhavam serviços na casa-grande. 

Assim, no âmbito doméstico, os espaços foram quase integralmente ocupados pelas 

mulheres.  

Para Gilberto Freyre (2003), essa força de trabalho prestou serviços ligados à 

alimentação, manutenção da casa-grande, educação das crianças brancas, e o que ele 

equivocadamente chama de serviços sexuais, quer dizer: quando as mulheres 

escravizadas sofriam abuso sexual por parte do senhor. Neste ponto, é fundamental 

acrescentar que transformar a violência sexual em “serviço sexual”, como Freyre faz em 

seu texto, é naturalizar a violência, escondendo-a. Por isso, precisamos mencionar que 

apesar de o texto do autor trazer algumas pontuações interessantes para pensar a relação 

de trabalho escravo doméstico no Brasil Colônia, é essencial perceber e rechaçar 

determinados aspectos que são problemáticos em seu texto, sobretudo aqueles momentos 

em que há naturalização ou romantização nas relações entre negros e brancos.  

O que havia dentro daquele regime escravocrata era segregação racial e abuso sexual. 

É nesse sentido que Lélia Gonzalez (2018) explica que a violação de mulheres negras por 

parte da minoria branca dominante foi extremamente presente no regime de escravidão 

brasileiro. Esse fato, explica, daria origem ao mito que, até hoje, afirma que o Brasil é 

uma democracia racial. Nesse sentido, Freyre é um articulador dessa teoria. 

Também contrapondo a visão de Freyre, Heleieth Saffioti (1976) compara a relação 

entre mulheres brancas e mulheres negras na história brasileira. Para ela, a mulher branca 

representava aquela com quem o homem branco queria se casar, de acordo com um 

modelo de família patriarcal. Contudo, a mulher negra não poderia ser reduzida a objeto 

sexual, já que a exploração econômica dessa trabalhadora escravizada era maior que a do 

trabalhador escravizado. A mulher negra, escravizada, era explorada, simultaneamente, 

como trabalhadora, como mulher e como reprodutora da força de trabalho, conclui ela. 
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Como Alfredo Melo (2009) explica, percebemos na obra de Freyre um problemático 

discurso da harmonia racial, tão presente no imaginário cultural brasileiro. É neste ponto 

que, analisando a proposta de Freyre (2003), Melo (2009) mostra que não seria difícil 

concluir que a sociedade sobre a qual Freyre falava era formada por homens cordiais. 

Homem cordial é, por sua vez, um conceito elaborado por Sérgio Buarque de Holanda 

(1995), em Raízes do Brasil. Atentando para a etimologia da palavra cordial, vemos que 

cordial vem de cordis, que significa coração em latim. O homem cordial seria, então, 

aquele que age pelo coração, motivado pela emoção. E esta emotividade tanto pode ser 

positiva, manifestada pelo afeto, ou negativa, manifestada por meio da distinção social e 

racial. Dessa forma, o homem cordial que demonstra afeto, também é o mesmo capaz de 

praticar a violência, explica Melo (2009). 

Em outras palavras, é preciso atentar para o número de autores que combatem a tese 

freyriana sobre as harmônicas relações sociais entre negros e brancos no Brasil Colônia. 

Melo (2009) ressalta que há, na obra de Freyre, muito lirismo na descrição de como 

senhores brancos e negros escravizados interagiam, uma romantização, mas que também 

se faz presente uma narrativa cruel, baseada em inúmeros documentos, sobre a violência 

sistêmica do patriarcalismo brasileiro e suas principais vítimas: a mulher negra e a criança 

negra. 

 Ainda no sentido de crítica à democracia racial de Freyre, podemos mencionar a 

explicação de Angela Davis (2016), a qual mostra que praticamente todas as narrativas 

de negros escravizados do século XIX trazem relatos de violência sexual sofrida pelas 

mulheres nas mãos dos senhores de escravos e que, apesar da testemunha sobre a alta 

incidência de estupros e coerção sexual, o tema é, ainda, muito minimizado na literatura 

tradicional sobre a escravidão. 

Freyre (2003) se refere tanto à classe dominante, capaz de mobilizar recursos para 

compra de um verdadeiro arsenal humano escravizado que satisfizesse suas necessidades, 

quanto à uma outra categoria de família: aquela que não podia comprar um contingente 

tão numeroso de negros escravizados para realizar as atividades domésticas. Então, para 

a última, formada por famílias menos abastadas, a alternativa era a posse de uma só 

mulher escravizada e, por consequência, a execução de todas as atividades domésticas 

por uma só pessoa. Ele conclui que, fossem nas casas-grandes ou em casas modestas, o 

trabalho doméstico surgiu na forma de trabalho escravo. 
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A concepção socialmente difundida de que o trabalho não era uma atividade nobre 

tem explicações que remontam às tradições do trabalho escravo antigo e do trabalho 

servil. Bosi (2011) lembra que é bastante famosa a formulação de Aristóteles sobre o 

escravo ser um instrumento animado, portanto, destituído de cidadania e, por isso, 

obrigado ao trabalho. No caso do Ocidente Europeu medieval, o trabalho era o destino 

comum de todos que não fossem guerreiros nem padres. Em ambas as formações sociais, 

tanto na Grécia de Aristóteles quanto no medievo europeu, o trabalho era assumido como 

uma atividade socialmente depreciativa. A mesma aversão ao trabalho esteve presente na 

estruturação do trabalho no Brasil, com a especificidade de que aqui predominou o 

trabalho escravo negro africano e que a escravidão foi um verdadeiro empreendimento 

comercial, movimentando um mercado poderoso de tráfico de escravos, ao passo que na 

Grécia Antiga os escravos eram resultado de guerras. 

Contudo, Bosi (2011) sinaliza que até a abolição da escravidão o trabalho doméstico 

não foi encarado pelas próprias mulheres escravizadas como o pior dos serviços. Na 

verdade, trabalhar nas tarefas da casa-grande na maioria das vezes era tido como menos 

penoso do que trabalhar nas lavouras. Isso, garante ele, na prática, não significava uma 

grande diferença, já que o grau de sacrifício para executar algumas tarefas domésticas era 

imensurável quantitativamente, como nos casos em que amas de leite eram forçadas a 

abandonar seus próprios filhos para amamentar os filhos de suas donas. O que cabe 

sinalizar, contudo, é o caráter inicialmente compulsório e extremamente penoso do 

trabalho doméstico. A jornada, por exemplo, era definida a partir do cotidiano das 

famílias. As trabalhadoras escravizadas acordavam antes e dormiam depois dos seus 

senhores. 

 Sobretudo no século XIX, explicam Valiati e Carvalho (2016), as tarefas domésticas 

eram responsabilidade das criadas, mulheres escravizadas, que realizavam os trabalhos 

internos, chamados de “serviços de portas adentro”, nos quais exerciam as mais diversas 

funções, como governantas, amas de criação, amas de leite, cozinheiras, copeiras, 

mucamas, lavadeiras e engomadeiras. As criadas também podiam servir de “escravas 

alugas”, exercendo suas funções em casas de outros senhores, ao serem, como um objeto, 

alugadas por seus donos para famílias de amigos. 

Na conversão desse tipo de trabalho escravo para o trabalho doméstico remunerado, 

embora tenha desaparecido juridicamente seu caráter compulsório, e mesmo que o 



14 
 

trabalho doméstico tenha sido transformado em trabalho remunerado, a desvalorização 

permaneceu como uma de suas principais características, segundo Bosi (2011). Por 

exemplo, a começar pela diversificação do pagamento: muitas trabalhadoras eram 

“empregadas” em troca de pagamento com comida, roupa e uma cama para dormir. Na 

maioria das vezes, essa era a prática mais comum para as classes com poucos recursos 

financeiros, que constituía grande parte da sociedade brasileira durante as primeiras 

décadas do século XX. Nesse cenário, com relação à própria rotina de trabalho, manteve-

se o traço da grande exploração do trabalho que ocorria no período escravista.  

Juliana Sousa (2021) mostra que o emprego doméstico é uma atividade à qual se 

dedicaram majoritariamente mulheres negras, após a abolição da escravatura. Suas 

continuidades no Brasil contemporâneo são indícios da lógica dos privilégios e do padrão 

histórico-cultural hierárquico de relações raciais moldado na escravidão. 

Angela Davis (2016), mesmo que falando sobre o contexto da escravidão dos Estados 

Unidos1, traz importante comentário, que se assemelha com o que ocorreu em terras 

brasileiras. Ela explica que no período após o fim da escravidão a maioria das mulheres 

negras era obrigada a trabalhar nos serviços domésticos, que traziam consigo o selo da 

escravidão. Enquanto as mulheres negras trabalhavam como cozinheiras, babás e 

domésticas de todo tipo, as mulheres brancas dos estados do Sul rejeitavam de forma 

unânime trabalhos dessa natureza. Relatos de uma doméstica registrado por um jornalista 

de Nova York, em 1912, narra que dois terços das mulheres negras de sua cidade, no 

estado sulista da Geórgia, foram forçadas a encontrar trabalhos de cozinheira, babá, 

lavadeira, camareira ou zeladora. Elas se viam em condições tão ruins, se não piores, do 

que aquelas do período da escravidão, vivendo involuntariamente nas casas das famílias 

brancas para as quais trabalhavam, trabalhando em torno de catorze horas por dia e com 

permissão de sair por apenas uma tarde a cada duas semanas para visitar familiares e 

amigos. Ou seja, pouco mudou na prática. 

Voltando ao contexto brasileiro pós abolição, Santos (2015) explica que era prática 

comum nas grandes cidades, sobretudo em São Paulo, que as famílias de operários com 

 
1 A escravidão nos Estados Unidos ocorreu principalmente nos estados da parte Sul do país, em que a mão 

de obra escrava era usada nas lavouras. Mesmo após a abolição oficial da escravidão havia um conjunto de 

leis que institucionalizava a segregação racial no Sul dos Estados Unidos, chamada de Leis Jim Crow, tanto 

em locais públicos quanto em estabelecimentos particulares, que vigorou por quase um século, de acordo 

com Davis (2016). 
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poucos recursos, algumas até mesmo pobres, pegassem para criar ou contratassem 

meninas ou jovens pobres, órfãs ou não, com o objetivo de ter uma pessoa para executar 

as tarefas da casa, em troca de comida, roupa e cama. Eram as chamadas “creanças 

desvalidas”. O trabalho, em regra extremamente exaustivo e pesado, era naturalizado 

pelos empregadores. Isso demostra que as elites criavam e impunham padrões de 

comportamento e de vida doméstica para as famílias com menos recursos financeiros. As 

últimas buscavam, mesmo dentro dos seus recursos por vezes escassos, reproduzir um 

estilo de vida que dependia das empregadas domésticas, não somente para realizar as 

tarefas da casa, mas também para mostrar uma posição social privilegiada. Ter uma 

doméstica a disposição da família significava conforto e status social (SANTOS, 2015). 

Algo longamente presente no ideário nacional é a crença social da superioridade da 

mulher branca e da inferioridade da mulher negra em uma sociedade colonial, conforme 

explica Gilberto Freyre (2003). Ele menciona que a ideia “desenvolveu-se patriarcal e 

aristocraticamente à sombra das grandes plantações de açúcar [...] em casas-grandes de 

taipa ou de pedra e cal” (FREYRE, 2003, p.39). Continua explicando que a colonização 

brasileira, com o domínio exercido pela família rural, promoveu a agricultura latifundiária 

e a escravidão, tornando possível, sobre tais alicerces, a fundação e o desenvolvimento 

uma grande colônia agrícola nos trópicos. 

O mesmo autor (FREYRE, 2003) ainda diz que a colonização na América Portuguesa 

foi estruturada sobre a instituição da família escravocrata latifundiária, da casa-grande e 

da família patriarcal. Ele diferencia a colônia brasileira da colônia da América do Norte 

pelas circunstâncias próprias que fizeram do povo colonizador inglês ser menos rural que 

os portugueses. A nossa verdadeira formação social se processa a partir de 1532, tendo a 

família rural ou semi rural como base. Nas suas próprias palavras,  

Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, a família colonial 

reuniu, sobre a base econômica da riqueza agrícola e do trabalho escravo, uma 

variedade de funções sociais e econômicas. Inclusive, como já insinuamos, a 

do mando político: o oligarquismo ou nepotismo, que aqui madrugou[...] 

(FREYRE, 2003, p.42). 

 Freyre (2003) explica que embora a base econômica da oligarquia colonial tenha 

se deslocado da cana-de-açúcar para o ouro, e mais tarde para o café, em todos os 

momentos manteve-se o instrumento de exploração: o trabalho escravo. Acrescenta ainda 

que os senhores de engenho procuravam obter do negro escravizado o máximo de esforço 

útil possível. Por esse motivo, a alimentação destinada ao negro era realizada tão somente 
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para que seus donos pudessem conservar no negro o seu capital, a sua máquina de 

trabalho. Logo, a formação social brasileira é marcada pela atividade econômica da 

monocultura. A exploração da mão de obra escrava foi a base para a construção de uma 

sociedade patriarcal, oligárquica, agrária e escravista. Uma conjuntura social que reflete, 

hoje, na conformação da relação de emprego doméstica. 

 Para compreender as origens da relação de trabalho em questão é importante 

entender a narrativa antropológica evolucionista mencionada por Freyre (2003). É uma 

teoria usada para legitimar e justificar a exploração econômica de povos não europeus 

por povos europeus. Essa foi, em regra, a justifica para a escravização do negro: a 

inferioridade humana que lhe seria natural. Ele menciona a explicação do antropólogo 

Franz Boas sobre a não inferioridade do negro em relação ao branco. Explica que é 

importante reconhecer de onde vieram os escravos, evitando-se o erro de vermos no 

africano uma só e indistinta figura, pois cada um tem uma nação, etnia e cultura 

diferentes.  

Nesse sentido, Freyre (2003) mostra que foram trazidos para o Brasil negros 

maometanos, de cultura islâmica, que tinham muito mais alfabetização e capacidade de 

comunicação que os colonizadores portugueses, pouco alfabetizados. Essa é uma das 

tantas demonstrações possíveis de que a narrativa da inferioridade do negro em relação 

ao branco é fundada no propósito de justificar a exploração econômica do trabalho negro 

num regime escravo. 

Para Freyre (2003), a história social da casa-grande é a história íntima da vida 

doméstica brasileira, fundada sob o patriarcalismo escravocrata. Ele menciona que 

A casa-grande fazia subir da senzala para o serviço mais íntimo e delicado dos 

senhores uma série de indivíduos - amas de criar, mucamas, irmãos de criação 

dos meninos brancos. Indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o de 

escravos, mas o de pessoas de casa. Espécie de parentes pobres nas famílias 

europeias. Crias. Malungos. Moleques de estimação. (FREYRE, 2003, p. 225). 

 No trecho acima precisamos lembrar do que foi explicado por Melo (2009), sobre 

a necessidade de compreender a presença da romantização e suavização da escravidão na 

obra de Freyre. Isto significa que, em que pese Freyre ter escrito, como acima, sobre o 

lugar na família não ser o de escravo, é fato que o lugar do negro sempre foi o de escravo. 

Contudo, de toda forma, é interessante resgatar esse trecho da obra que mostra como 

acontecia o recrutamento dos escravos domésticos. 
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O que é narrado por Freyre (2003) nos ajuda a visualizar as raízes do tratamento 

que é dispensado à empregada doméstica no Brasil hoje: uma ambivalência entre o 

suposto afeto com alguém que é “quase da família”, mas que na verdade é alguém que 

presta um trabalho para a família.  

Sobre a expressão acima mencionada, Donna Goldstein (2003) chama de 

ambiguidade afetiva. Ela refere-se à fala comumente reproduzida em lares onde há uma 

trabalhadora doméstica. Ao falar das empregadas domésticas, a empregadora, ou família 

empregadora, usa com frequência a expressão “como se fosse da família” ou “quase da 

família”. Essa expressão pode estar relacionada, entre outros elementos, ao fato de que, 

apesar da diversidade de tarefas relacionadas ao trabalho doméstico, essas trabalhadoras 

muitas vezes realizam atividades relacionadas aos cuidados de crianças e idosos que 

produzem os discursos afetivos. É óbvio que essa retórica de laços familiares e afeto não 

se traduz no acesso a direitos como aqueles devidos a um familiar e, tampouco, traduz-se 

em condições dignas de trabalho. A tênue linha que separa a vida profissional das relações 

pessoais, para essas trabalhadoras, produz inúmeras contradições no cotidiano de trabalho 

e de convivência, que é a chamada ambiguidade afetiva. 

Ainda relacionado à afetividade, Mori et al. (2011), no seu estudo sobre 

empregadas domésticas em Brasília e Salvador, indicam que mesmo entre as 

trabalhadoras que reconhecem a ausência de direitos que não lhe foram assegurados por 

seus empregadores, são raras aquelas que optam por reivindicá-los judicialmente, já que 

isto representaria um tipo de traição às relações estabelecidas. 

Sobre a percepção cultural do trabalho, Roberto DaMatta (1986) explica que no Brasil 

o trabalho é culturalmente tratado quase como um castigo, o que coincide com a origem 

latina do termo “tripaliare”, que quer dizer punir com o tripaliu, um objeto usado na 

Roma Antiga para punir escravos. Explica ele que a casa é o lugar que, culturalmente, 

“[...] não deve haver trabalho e, curiosa e erroneamente, não tomamos o trabalho 

doméstico como tal, mas como serviço ou até mesmo prazer ou favor [...]” (1986, p. 21). 

Numa ótima explicação, DaMatta (1997) mostra que a divisão de espaços e a 

mediação entre a casa e a rua pelo trabalho é muito complexa. Acrescenta que isso não 

poderia ser diferente numa sociedade em que até pouco tempo havia escravos e na qual 

as chamadas “pessoas decentes” não saíam à rua e tampouco podiam trabalhar com as 

mãos. No sistema social brasileiro, historicamente marcado pelo trabalho escravo, as 
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relações entre empregadores e empregados são confusas. A relação com o escravo não se 

tratava apenas de algo econômico, mas também de uma relação moral onde não só um 

tirava o trabalho do outro, mas era seu representante e dono perante a sociedade. Dessa 

forma, o patrão, num sistema escravocrata, é mais que um explorador do corpo e do 

trabalho alheio. Essas relações são muito difíceis de serem mantidas em nível produtivo, 

explica. Assim, a relação vai do econômico ao moral, atingindo muitas dimensões e 

diversas camadas sociais, conclui DaMatta (1997). 

 Para ele (DAMATTA, 1986), isso influenciou de tal forma as concepções brasileiras 

de trabalho e suas relações que até hoje misturamos uma relação puramente econômica 

com laços pessoais de simpatia e amizade, o que confunde o empregado e permite ao 

empregador exercer duplo controle da situação. O empregador, assim, pode governar o 

trabalho, pois é quem oferece o emprego, e pode controlar as reivindicações dos 

empregados, pois apela para a moralidade das relações pessoais que, em muitos casos, 

ofusca a verdadeira relação entre empregador e empregado.  

O caso mais típico e mais claro dessa problemática - muito complexa e a meu 

ver ainda pouco estudada - é o das chamadas “empregadas domésticas”, as 

quais são pessoas que, vivendo nas casas dos seus patrões, realizam aquilo que, 

em casa, está banido por definição: o trabalho. Nessa situação, elas repetem a 

mesma situação dos escravos da casa de antigamente, permitindo confundir 

relações morais de intimidade e simpatia com uma relação puramente 

econômica, quase sempre criando um conjunto de dramas que estão associados 

a esse tipo de relação de trabalho onde o econômico está subordinado ao 

político e ao moral, ou neles embebido (DAMATTA, 1986, p. 22). 

 As explicações do autor nos mostram que a relação empregatícia doméstica tem 

raízes na escravidão, o que reflete nos poucos direitos trabalhistas dessas empregadas, 

apesar da existência muito antiga dos serviços domésticos no Brasil. 

Conforme explica Donna Goldstein (2003), quando alguém tem uma empregada 

doméstica no Brasil isso é um sinal diferenciador na sociedade brasileira, que sinaliza a 

distância da pobreza. Indo de encontro ao que DaMatta (1986) menciona, ela mostra que 

existe uma ambiguidade afetiva na relação entre empregada doméstica e os 

empregadores, que se materializa nas negociações de pagamentos extra salariais, na 

realização de tarefas não estipuladas no contrato de trabalho, nas conversas entre 

mulheres e até mesmo na troca de carinho com as crianças. Há, nessa relação, uma forte 

carga de afetividade. Contudo, ela não impede também uma forte relação hierárquica, 

com a marcação clara entre chefe e subalterno, entre quem pode pagar pelos serviços 

domésticos e quem tem, na prestação dos seus serviços, uma das alternativas de 
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sobrevivência no Brasil. Trata-se, então, de um amplo e complexo processo de reprodução 

da desigualdade, que envolve diversas características. 

A mencionada distância social entre empregadores e as empregadas domésticas 

também é marcada por dizeres comuns relativos à disposição do espaço no ambiente 

doméstico. Jurema Brites (2007) mostra que termos como “quarto de empregada”, 

“banheiro de empregada” e “dependência de empregada” refletem espaços de segregação. 

A autora explica que os espaços destinados às empregadas na casa dos empregadores não 

respeitam a individualidade das primeiras. “Então, podem estar cheios de entulhos, 

vassouras, baldes e tudo que “não presta mais” ou que deve permanecer escondido para 

não perturbar a beleza e a ordem do lar” (BRITES, 2007, p.104). Ela explica que é 

interessante pensar nessa segregação de espaços nas casas como a didática de uma 

distância social entre a empregada e o empregador. 

Ao analisar, em seu estudo etnográfico sobre as domésticas do Rio de Janeiro, o 

“quartinho” e “banheiro da empregada”, Donna Goldstein (2003) diz que esse cômodo se 

trata de uma peça localizada atrás da cozinha e da lavanderia, onde, comumente, não cabe 

mais do que uma pequena cama. O banheiro, por sua vez, conclui, revela o verdadeiro 

status da empregada na casa, em que mal há lugar para um chuveiro e um vaso sanitário.  

Ainda sobre a residência da empregada doméstica no local de trabalho, Fontoura 

et al. (2019) explicam que a história do trabalho doméstico enquanto ocupação foi 

marcada pela migração de meninas jovens de cidades do interior, sobretudo do Nordeste, 

para morarem nas residências das famílias que, supostamente, as acolhiam nas grandes 

cidades, dentro de uma relação com fronteiras profissionais pouquíssimo definidas. Dessa 

forma, era comum que as trabalhadoras domésticas residissem na casa de seus 

empregadores, tornando ainda mais fluida a separação entre o espaço da casa e da 

profissão e, consequentemente, o espaço da sua intimidade e de seu descanso e o do 

trabalho, o que favoreceu a existência de práticas de exploração, que incluem longas 

jornadas de trabalho e frequentes assédios.  

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínua (PNAD 

Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada 

no final de 2019, mostra que atualmente essa é uma realidade pouco significativa no 

trabalho doméstico, correspondendo a menos de 1% das trabalhadoras. Mas, ainda assim, 

significa que aproximadamente 46 mil mulheres residiam no mesmo local em que 
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trabalhavam. Ou seja, o número ainda é bastante expressivo, principalmente se 

compararmos com os demais trabalhadores, que terminam suas jornadas de trabalho 

retornam para suas casas, suas famílias e sua vida privada, conforme explicam Fotoura et 

al. (2019). 

Como vimos até aqui, a divisão sexual do trabalho, tão presente no trabalho 

doméstico remunerado, marcada pelo machismo e o patriarcado, é uma das características 

inerentes à condição do trabalho doméstico no Brasil hoje, conforme podemos interpretar 

pelo estudo de Goldstein (2003), Brites (2007) e Carvalho e Valiati (2016). Além delas, 

Hildete Melo (2011) explica que o emprego doméstico, logo após o fim do trabalho 

escravo, foi assumido socialmente cada vez mais como uma atividade 

predominantemente feminina. Em outras palavras, o trabalho doméstico, remunerado ou 

não, desenhou-se historicamente como uma responsabilidade da mulher, definida 

culturalmente como dona de casa, mãe e/ou esposa, conclui Melo (2011). 

 

1.2 RAÇA, CLASSE E GÊNERO NO TRABALHO DOMÉSTICO: UMA 

NECESSÁRIA VISÃO INTERSECCIONAL DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 

DOMÉSTICA 

 

A Constituição de 1988 foi um marco definidor de novos direitos e princípios típicos 

de uma sociedade democrática e de um Estado de Direito, como explicam Assis (2013) e 

Delgado (2019). Roberta Assis (2013) mostra que a norma contida no inciso XXX do art. 

7º da Constituição de 1988, proibindo qualquer diferença de salários, de exercício de 

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, deixou 

para trás dispositivos infraconstitucionais que cerceavam o acesso da mulher ao mercado 

de trabalho, além de criar um espaço favorável e juridicamente garantido ao combate à 

discriminação de gênero no ambiente laboral. Assim, pelo disposto constitucionalmente, 

qualquer discriminação contra a mulher, inclusive no que diz respeito ao trabalho, viola 

os princípios constitucionais da igualdade de direitos e do respeito à dignidade da pessoa 

humana. Mesmo com as garantias constitucionalmente estabelecidas, a realidade da 

empregada doméstica brasileira é permeada por algumas características problemáticas 

muito específicas.  
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Inicialmente, é necessário traçar um perfil da empregada doméstica que atua nos 

lares brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

divulgada em 20202, nos mostra que o perfil da emprego doméstico é bem definido: é 

executado por mulher, negra e pobre. Neste ponto, trazer conceitos sociológicos para uma 

análise interdisciplinar dessa relação de trabalho é fundamental. Conceitos de raça, classe 

e gênero são indispensáveis quando tratamos da relação de trabalho doméstica no Brasil. 

Por isso, é necessário mobilizar conceitos sociológicos para auxiliar no entendimento de 

determinadas características presentes na relação de trabalho em questão. 

 Anthony Giddens (2008), professor da Universidade de Cambridge, explica que 

a Sociologia é uma ciência que nasceu com o desenvolvimento das sociedades modernas, 

e o estudo desse tipo de sociedades permanece sendo o seu principal objeto de estudo. A 

Sociologia ensina que o que consideramos natural, inevitável, na verdade é criado por 

forças históricas e sociais. Compreender as maneiras ao mesmo tempo sutis, complexas 

e profundas, pelas quais as nossas vidas individuais refletem os contextos da nossa 

experiência social é essencial à perspectiva sociológica. 

O trabalho sociológico, segundo Giddens (2008), depende do que Charles Wright 

Mills, numa frase famosa, denominou de imaginação sociológica. A imaginação 

sociológica implica, sobretudo, em abstrairmo-nos das rotinas familiares da vida 

cotidiana de maneira a poder olhá-las de forma diferente. A imaginação sociológica 

permite ver que muitos dos fenômenos que parecem dizer respeito apenas ao indivíduo 

na verdade refletem questões mais amplas. Aqui, então, reside a importância de observar 

a relação de trabalho que envolve a empregada doméstica como não naturalmente dada, 

mas sim analisá-la a partir dessa perspectiva mais complexa, oportunizada pela 

Sociologia, para que, adicionada ao estudo das leis, nos permita entender melhor como 

seus direitos se desenharam.  

Contudo, há diversas abordagens teóricas em Sociologia. Anthony Giddens 

(2008) explica que se as discussões teóricas já são difíceis de solucionar no caso das 

ciências naturais, na Sociologia estamos diante de dificuldades acrescidas, dados os 

 
2 Dados da PNAD Contínua, divulgada em 2020, elaborada pelo IBGE, referente aos dados do 4ª trimestre 

de 2019 e de 2020. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=emprego+dom%C3%A9stico+ . Acesso em: 15 dez 

2021. 

https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=emprego+dom%C3%A9stico
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problemas complexos envolvidos quando se trata de estudar o nosso próprio 

comportamento humano em sociedade. 

Quando tratamos da relação de trabalho doméstico, levando em conta o perfil da 

empregada doméstica brasileira, precisamos lembrar também de estrutura social. Como 

vimos no apanhado histórico, em subitem anterior, o trabalho doméstico tem origem no 

trabalho escravo e ainda é socialmente desvalorizado. Para Giddens (2008), estrutura 

social se refere ao fato de que os contextos sociais das nossas vidas não consistem apenas 

em acontecimentos e ações ordenados aleatoriamente. Eles estão estruturados, ou 

padronizados, de diferentes maneiras. Há regularidades no modo como nos comportamos 

ou nas relações que temos com outras pessoas. Assim, as sociedades humanas nunca 

deixam de estar em processo de estruturação, sendo reconstruídas a todo momento pelos 

vários blocos que as compõem: os indivíduos. Então, se compreendermos corretamente o 

modo como os outros vivem adquirimos uma melhor compreensão dos seus problemas. 

É nesse sentido que ele explica que as medidas políticas que não se baseiam numa 

consciência informada dos modos de vida das pessoas que afetam têm poucas hipóteses 

de sucesso. Ele explica num exemplo:  

Deste modo, um assistente social branco que trabalhe numa comunidade 

predominantemente negra não irá ganhar a confiança dos seus membros, a não 

ser que desenvolva uma sensibilidade face às diferenças de experiência social 

que frequentemente separam brancos e negros (GIDDENS, 2008, p. 21). 

Neste ponto, podemos trazer a questão da elaboração das leis que regulam a 

relação de trabalho entre empregadas domésticas e seus empregadores. Elas são 

formuladas e aprovadas por determinados agentes políticos que têm o poder de definir e 

mudar direitos, que afetam um contingente enorme de trabalhadores. O lugar que tais 

agentes ocupam na sociedade e a observação da história da aprovação de leis pode nos 

ajudar a entender o motivo de determinadas leis serem discutidas e aprovadas em 

determinados momentos e não em outros. 

Como explica o autor, a pesquisa sociológica fornece uma ajuda prática na 

avaliação dos resultados de iniciativas políticas. Elaborar leis é uma iniciativa política, 

tomada por agentes políticos (GIDDENS, 2008). Mais uma vez podemos ver o encontro 

entre Sociologia e Direito. Conforme ele explica, a Sociologia é uma disciplina com 

grandes implicações práticas. Pode contribuir de várias formas para a observação, crítica 

social e para a aplicação de reformas sociais. 
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No livro “A Estrutura de Classes das Sociedades Avançadas” (1975), Giddens 

apresentou as relações de classe como ativamente estruturadas, ao invés de considerá-las 

como dadas. Ao estudar a estrutura de classes ele explica que seu conceito de classe é: 

um agregado em grande escala de indivíduos, alicerçado em relações impessoais e 

nominalmente abertas. Entender a existência das classes implica em ver a estruturação de 

relações de classe, na medida em que classe pode ser vista como um aglomerado de 

formas de estruturação baseadas em níveis de possibilidades de mercado comumente 

compartilhadas. Assim, classe não é uma entidade específica e não pode ser mensurada. 

As relações e conflitos gerados pelo mercado capitalista permitem, sob a luz de sua teoria, 

identificar classes como formas estruturadas. A realidade social das classes implica na 

formação de padrões comuns de comportamentos e atitudes. Logo, a convergência das 

fontes de estruturação tende a incrementar estilos de vida comuns. 

Ele (GIDDENS, 1975) conclui que, mesmo que nas sociedades modernas a 

influência tradicional da classe esteja de certa forma enfraquecendo, particularmente em 

termos das identidades das pessoas, as divisões de classe permanecem no centro das 

desigualdades econômicas. As classes continuam a exercer uma grande influência nas 

nossas vidas, e a localização das pessoas em determinada classe está associada a uma 

série de desigualdades, desde desigualdades nas expectativas de vida e na saúde física até 

desigualdades no acesso à educação e a empregos bem remunerados. Contudo, salienta 

que nossas ações individuais nunca são completamente determinadas pelas divisões de 

classes, mas têm forte ligação com nossas identidades de classes. Aqui, ele chama atenção 

para o fato de a ocupação profissional ser frequentemente usada como um indicador de 

classe social. Isso significa que indivíduos com a mesma ocupação profissional tendem a 

experimentar graus similares de vantagem ou desvantagem social, e a usufruir de 

oportunidades de vida igualmente similares. Traçando um paralelo com a categoria 

estudada, podemos dizer que as empregadas domésticas se localizam em uma mesma 

classe. 

Giddens (1975) explica que os sociólogos tradicionalmente usam esquemas de 

classes ocupacionais para cartografar a estrutura da sociedade. Mas, embora os esquemas 

de classes sejam úteis para traçar padrões e desigualdades globais baseadas nas classes, 

são limitados em outros campos. Por exemplo, os esquemas de classes são difíceis de 

aplicar aos economicamente inativos. Com a mesma atenção, o autor explica que a 
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posição de classe de um indivíduo é, ao menos em parte, alcançada durante sua vida. Ou 

seja, ela não é simplesmente dada e determinada pelo seu nascimento. Feitas tais 

ressalvas, vemos a necessária observação da posição social da empregada doméstica a 

partir do conceito de classe, ou seja, precisamos olhar para essa trabalhadora como uma 

mulher pertencente a uma determinada classe, que é distinta, por exemplo, das classes 

médias ou altas as quais pertencem seus empregadores. 

Raça é outro conceito importante para podermos estudar a relação de trabalho que 

envolve uma empregada doméstica. A maioria delas são negras, segundo dados da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)3 e do IBGE4.  

Para Anthony Giddens (2008) o conceito de raça é um dos mais complexos da 

Sociologia, devido à contradição entre o seu uso cotidiano e a sua base científica ou 

biológica, ou melhor: a inexistência dela. Muitas pessoas acreditam erroneamente que os 

seres humanos podem ser separados com facilidade em raças biologicamente diferentes. 

Isso não é surpreendente, uma vez que muitos teóricos realizaram numerosas tentativas 

para estabelecer categorizações raciais da população mundial. Alguns autores 

distinguiram quatro ou cinco raças principais, enquanto outros reconheceram até três 

dúzias. Ele (GIDDENS, 2008) explica que em termos biológicos não existem raças 

definidas, somente uma ampla gama de variações físicas nos seres humanos. As 

diferenças de tipo físico entre grupos de seres humanos resultam da interação da 

população, que varia dependendo do grau de contato entre diferentes grupos sociais de 

características físicas parecidas ou não. Os grupos da população humana são um 

continuum. As chamadas diferenças raciais devem ser entendidas tão somente como 

variações físicas assinaladas por membros de uma comunidade ou sociedade como sendo 

socialmente relevantes.  

Para Giddens (2008) raça é um conjunto de relações sociais que permite situar os 

indivíduos e permite que os grupos sejam localizados, e lhes sejam atribuídos 

determinados atributos com base em características de natureza física. As distinções 

 
3 Dados divulgados no site da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 26 nov. 2021. 
4 Dados da PNAD Contínua, divulgada em 2020, elaborada pelo IBGE, referente aos dados do 4ª trimestre 

de 2019 e de 2020. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=emprego+dom%C3%A9stico+ . Acesso em: 15 dez. 

2021. Os números serão mostrados no subitem 1.3, através de gráficos. 

 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/lang--pt/index.htm
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=emprego+dom%C3%A9stico
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raciais, explica, são mais do que formas de descrever as diferenças físicas humanas. São 

também fatores importantes na reprodução de padrões de poder e de desigualdade na 

sociedade. Ele explica que o conceito de raça é fundamental para a existência do racismo, 

que é um preconceito baseado em distinções físicas com significado social. O racismo 

está impregnado na própria estrutura e funcionamento das sociedades modernas. 

Adotamos a percepção de Antônio Guimarães (1999), que explica que é 

necessário teorizar as "raças" como o que elas são, ou seja, construtos sociais. Em outras 

palavras, são formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz, 

socialmente, para construir, manter e reproduzir privilégios e diferenças. Se as raças não 

existem no sentido científico, ou seja, se não são um fato do mundo físico, são, contudo, 

plenamente existentes no mundo social, como produtos de formas de classificação e 

identificação que orientam as ações dos indivíduos. 

Segundo Guimarães (2003) foram a biologia e a antropologia evolucionista que 

criaram a ideia de raças humanas e de inferioridade e superioridade de raças. Ou seja, elas 

criaram a ideia de que a espécie humana poderia ser dividida em subespécies, como no 

mundo animal. O racismo não existiria sem essa ideia que divide os seres humanos em 

raças, em subespécies. Foi essa ideia, inclusive, que hierarquizou as sociedades e 

populações humanas e fundamentou o racismo. Resumindo, é impossível definir 

geneticamente raças humanas que correspondam às fronteiras edificadas pela noção 

vulgar de raça. Podemos dizer, então, que as raças são efeitos de discursos. 

Guimarães (1999) explica que as raças eram subdivisões da espécie humana, 

grosseiramente identificadas com as populações nativas dos diferentes continentes e 

caracterizadas por particularidades morfológicas, como cor da pele, forma do nariz e 

textura do cabelo. Juntavam-se a tais particularidades físicas características morais, 

psicológicas e intelectuais que, supostamente, definiam o potencial das raças para a 

civilização. 

É apoiado no discurso racista que o trabalho doméstico no Brasil, exercido pela 

mulher negra, teve sua funcionalidade fortemente arraigada nas relações de favor ou 

compadrio, que foram marcados por dominação de gênero e raça, e pela demarcação do 

trabalho doméstico como sendo “coisa de negra”, como explica Bergman Pereira (2011). 

Tais fatores agiram incisivamente no fortalecimento dos valores paternalistas e 

patriarcais. Desse modo, as relações se estabeleciam com forte apelo afetivo acrescido de 
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uma falsa ideia de pertencimento, que perpetuava práticas de subordinação e dependência 

sofridas pela mulher negra (antes escravizada). 

Por fim, o terceiro conceito que tomamos emprestado da Sociologia é o gênero. É 

um conceito fundamental para nos auxiliar no estudo proposto, quando vemos que 92% 

dos empregados domésticos são mulheres, segundo dados do IPEA5.  

Segundo Giddens (2008), as diferenças de gênero são objeto de grande interesse 

sociológico por se encontrarem ligadas a questões de desigualdade e poder nas 

sociedades. Explica ele (2008) que o gênero é um dos exemplos mais profundos de 

estratificação social e que em quase todas as sociedades os homens têm mais riqueza, 

maior estatuto e influência do que as mulheres. Ele mostra que há uma questão de se saber 

até que ponto podemos entender as desigualdades de gênero nos tempos modernos em 

termos também da divisão de classes. Ele explica que os homens detêm uma posição 

superior às mulheres mesmo nas sociedades de caça e coleta, por exemplo, em que não 

existem classes. 

Para Giddens (2008), gênero é um aglomerado de diferenças psicológicas, sociais 

e culturais entre indivíduos, elaboradas socialmente. O gênero, então, está associado a 

noções socialmente construídas, sobretudo, de masculinidade e feminilidade. Gênero não 

é determinado biologicamente, mas construído e imposto culturalmente.  

Adotamos a percepção de Joan Scott (1995), que explica que gênero é um conceito 

que rejeita o determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença 

sexual. O conceito de gênero é uma maneira de indicar as construções sociais, que são 

criações inteiramente sociais das ideias sobre os papéis típicos dos homens e das 

mulheres. Então, para Scott (1995), gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. Ele é construído socialmente, na 

economia, na organização política e em outros âmbitos da vida em sociedade.  

Dessa forma, Scott (1995) conclui que o gênero pode ser visto como um meio de 

compreender as relações complexas entre diversas formas de interação humana. Neste 

 
5 Dados apresentados no texto “Os desafios do passado no trabalho doméstico do século XXI: reflexões 

para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAD Contínua”, publicado no site do IPEA. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/pdfs/tds/td_2528.pdf. No subitem 1.3 trataremos 

especificamente das estatísticas. 

 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2528.pdf
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trabalho, essa ideia de gênero nos ajuda a compreender as especificidades de uma relação 

de trabalho que tem no gênero uma característica muito significativa. 

Voltando a Giddens (2008), ele conclui que, em quase todas as sociedades, seja 

ela tradicional ou moderna, no interior ou numa cidade grande, o gênero é uma forma 

muito significativa de estratificação social. Portanto, o gênero é um fator muito presente 

na estruturação dos tipos de oportunidade e nas hipóteses de vida dos indivíduos, segundo 

ele. 

Apesar da existência de igualdade formal6 em relação aos homens, as mulheres 

ainda sofrem com uma série de desigualdades no mercado de trabalho. Ele (GIDDENS, 

1975) cita duas principais desigualdades que as mulheres enfrentam no mundo do 

trabalho: a segregação ocupacional e a disparidade de remuneração. A segregação 

ocupacional relacionada ao gênero diz respeito ao fato de homens e mulheres estarem 

concentrados em diferentes tipos de trabalho, com fundamento na crença de que existem 

determinados empregos para homens e outros para mulheres. A segregação ocupacional, 

para Giddens (1975), possui componentes verticais e horizontais. A segregação vertical 

traduz-se na tendência de as mulheres se concentrarem em postos de trabalho com pouca 

autoridade e pouco espaço para ascensão profissional, ao passo que os homens ocupam 

posições de maior influência. Já a segregação horizontal se define na tendência de homens 

e mulheres ocuparem, tradicionalmente, categorias de trabalhos diferentes. Assim, 

exemplifica ele, que as mulheres são maioria em cargos administrativos e no trabalho 

doméstico, enquanto os homens se concentram em posições manuais qualificadas e 

semiqualificadas. Isso significa que a manutenção do estereótipo do papel feminino e 

masculino nas sociedades, ao longo do tempo, têm contribuído para a segregação no 

mundo do trabalho. 

Giddens (1975) também explica que as mulheres, apesar de representarem uma 

importante força de trabalho, ganham menos que os homens, fato que contribui para que 

a pobreza seja um problema que atinja um grande número de mulheres. 

Ainda sobre os estigmas de gênero, o autor fala sobre a divisão doméstica do 

trabalho, fator que também ajuda a entender o porquê escolhemos usar o termo 

 
6 A Constituição de 1988 garante, no inciso IV do art. 3º, que um dos seus objetivos é promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

(BRASIL, 1988). 
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empregadas domésticas e não empregados domésticos neste trabalho, além dos números 

que as estatísticas nos apresentam. Ele explica (GIDDENS, 1975) que o trabalho 

doméstico nas sociedades atuais nasceu a partir da separação entre a casa e o local de 

trabalho. Com a industrialização, a casa caracterizou-se como um lugar de consumo, em 

contrapartida aos locais de produção de bens. O trabalho doméstico tornou-se invisível, 

já que o “trabalho real” foi sendo gradualmente definido como aquele em que há um 

pagamento direto. O trabalho doméstico era tradicionalmente encarado como de domínio 

feminino, enquanto o domínio do “trabalho real”, fora de casa, era reservado aos homens. 

Nesse modelo convencional, a divisão doméstica do trabalho - a forma como as 

responsabilidades domésticas são partilhadas entre os membros do agregado familiar - 

era bastante clara: as mulheres dedicavam-se mais, as vezes exclusivamente, às tarefas 

domésticas, enquanto os homens sustentavam a família com o seu salário. Isso pode nos 

ajudar a compreender por que o trabalho doméstico remunerado, ainda hoje, é tido como 

uma ocupação para mulheres e por que é tão desvalorizado, mesmo que largamente 

presente, e necessário, em muitas casas brasileiras. 

Mesmo com um processo de relação mais igualitária entre mulheres e homens nas 

tarefas domésticas, na contemporaneidade, explica ele (GIDDENS, 1975), são as 

mulheres que continuam a assumir a responsabilidade pela maior parte do trabalho 

doméstico. No caso das empregadas domésticas, elas fazem isso na casa dos patrões, de 

forma remunerada, e em suas próprias casas, de forma não remunerada.  

O fato de as mulheres, mesmo trabalhando fora de casa, continuarem a serem 

largamente responsáveis pelo trabalho doméstico levou a socióloga Arlie Hochschild 

(HOCHSCHILD, 1989 apud GIDDENS, 1975) a falar em segundo turno. O termo é 

usado por ela para descrever as horas adicionais de trabalho doméstico que a maioria das 

mulheres empregadas executam, após um dia oficial de trabalho. Podemos dizer que, no 

caso das empregadas domésticas, a jornada além de ser dupla é de um trabalho 

socialmente desvalorizado, seja ele praticado de forma remunerada ou não. 

Sobre o conceito de ambiente doméstico dentro da discussão do emprego 

doméstico, Júlio Simões (2002) explica que ele pode ser pensado como  

um lugar estrutural onde se hibridizam relações familiares, íntimas, afetivas e 

relações de trabalho, em que interagem classes e grupos desiguais. Não se trata 

de conceber o doméstico como uma articulação dicotômica de “privado” e 

“público”, como se estes representassem dimensões nitidamente separadas, 
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embora complementares – mas, sim, vê-lo como lugar de articulação de dois 

modelos em tensão, que aparecem e operam concomitantemente: organização 

familiar, relações personalistas e reciprocidade combinados com trabalho 

assalariado, hierarquia racial e desigualdade de classes (SIIMÕES, 2002, p. 

150). 

 Outra questão necessária mencionar, quando falamos de emprego doméstico, é a 

chamada divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho não deve ser vista como 

uma forma de divisão das tarefas de modo que as tornam complementares, mas sim como 

uma relação de poder em que os homens têm mais poderes que as mulheres.  

Conforme explicam Hirata e Kergoat (2007), essa divisão tem base em dois 

princípios: hierarquização e separação. A hierarquização consiste no fato de considerar 

que o homem, ou o trabalho do homem, vale mais do que o da mulher. Portanto, o trabalho 

masculino teria mais importância que o feminino. Já a separação diz respeito a 

delimitação de qual o serviço ou trabalho pode ser realizado por mulheres. Em outras 

palavras, o que é trabalho de mulher e o que é trabalho de homem, como se houvesse um 

dado natural que impusesse à mulher determinadas tarefas que não poderiam ser exercidas 

pelo homem, ou o contrário. O fato de ainda hoje haver permanência na atribuição do 

trabalho doméstico às mulheres, mesmo num contexto de reconfiguração das relações 

sociais de gênero existentes, continua sendo um dos problemas mais importantes na 

análise das relações sociais de gênero, segundo as mesmas autoras (2007). 

Hirata e Kergoat (2020) explicam que colocar a divisão sexual do trabalho no 

centro da análise permite não apenas visualizar um grande número de fenômenos que 

passaria desapercebido, mas, também, dinamizar os conceitos de trabalho e de divisão 

social do trabalho. 

Uma vez que apresentamos os três conceitos fundamentais presentes na relação 

de emprego doméstica (raça, classe e gênero), agora é necessário falar sobre a 

interseccionalidade.  

Kimberlé Crenshaw (2004) explica que a intersecionalidade busca incluir 

questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos e incluir questões de gênero 

nos debates sobre raça e direitos humanos. Em outras palavras, um olhar interseccional 

procura entender que a discriminação racial que afeta mulheres e a discriminação de 

gênero que afeta mulheres negras sejam consideradas mutuamente e não de uma maneira 

excludente. Esse encontro entre discriminações existe nas relações de trabalho domésticas 
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apesar de mecanismos de proteção legal contra as discriminações racial e de gênero 

existirem no Brasil. 

Ela (CRENSHAW, 2004) segue explicando que a intersecionalidade sugere que 

nem sempre lidamos com grupos distintos de pessoas e sim com grupos sobrepostos. Já 

a visão tradicional afirma que a discriminação de gênero diz respeito às mulheres, a racial 

diz respeito à raça e a discriminação de classe diz respeito apenas a pessoas pobres. Essa 

é uma visão que, como percebemos, não serve para a abordagem proposta. 

 

1.3 O PERFIL DA EMPREGADA DOMÉSTICA BRASILEIRA: OS NÚMEROS 

 

Segundo a definição do IBGE, apresentada por Fontoura et al. (2019), o conceito 

de trabalho doméstico remunerado é o trabalho exercido pelas pessoas de forma 

remunerada, em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares. Então, 

quando se trata dessa categoria de trabalhador, os dados estatísticos do IBGE referem-se 

não somente a trabalhadoras domésticas mensalistas, mas também a diaristas, babás, 

cuidadoras, motoristas, jardineiros/as ou quaisquer outros/as profissionais contratados/as 

para cuidar continuamente dos domicílios de seus empregadores ou de suas famílias.  

Fontoura et al. (2019) mostram que no fim de 2019 o número total de empregados 

domésticos correspondia a 6,2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, e mais de 4 

milhões eram pessoas negras. Desse número, 3,9 milhões eram mulheres negras. Elas, 

portanto, correspondiam a 63% do total dos trabalhadores domésticos em 2019. 

As mesmas autoras mostram que o trabalho doméstico inclui um conjunto 

significativo de atividades e as trabalhadoras, em grande parte, executam diversas tarefas, 

mesmo que sejam contratadas apenas para algumas. Das mulheres classificadas como 

trabalhadoras domésticas na PNAD Contínua, publicada no fim de 2019, quase 80% eram 

trabalhadoras nos serviços domésticos gerais. Dessas, 10% se identificavam como 

cuidadoras de crianças, 9% como trabalhadoras de cuidados pessoais e 2% como 

cozinheiras. Assim, das ocupações exercidas por trabalhadoras domésticas, quase a 

totalidade se concentram nos serviços dentro dos lares. Enquanto isso, os homens, ainda 

que a maior parte deles também se identifique como trabalhadores dos serviços 

domésticos em geral (58%), estão mais presentes nas atividades externas, cuidando de 
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hortas, jardins e na condução de automóveis. Para eles, as atividades realizadas na parte 

externa do domicílio respondem por pouco mais de um terço dos empregos domésticos. 

Nesse sentido, explicam as autoras (FONTOURA et al, 2019), mesmo quando se 

considera apenas as atividades domésticas, é possível perceber a existência de uma 

divisão sexual do trabalho que, de certa forma, ainda separa homens e mulheres segundo 

a clássica divisão do mundo público (deles) e do mundo privado (delas). Em outras 

palavras, do espaço dentro e fora das casas. 

Neste ponto, podemos traçar um paralelo com a explicação de Roberto DaMatta 

(1997) sobre as diferenças entre a casa e a rua e entre o privado e o público. Ele explica 

a simbólica divisão entre casa e rua no Brasil, mostrando que sem entender a sociedade 

com suas redes de relações sociais e valores não é possível interpretar a forma como o 

espaço é concebido. A divisão entre espaço privado e público é um ponto muito 

interessante quando se estuda a relação de trabalho que ocorre dentro das casas (espaço 

privado), ao contrário das demais relações de trabalho, que se desenvolvem, sobretudo, 

em lugares públicos.  

Voltando aos números, os dados da PNAD Contínua7, do IBGE, mostram que, 

entre o 4º trimestre de 2019 e o 4º trimestre de 2020, o número de ocupados no Brasil 

diminuiu de 94,5 milhões para 86,2 milhões. No mesmo período, a população ocupada 

em trabalhos domésticos também viu as oportunidades diminuírem, de 6,4 milhões, em 

2019, para 4,9 milhões, em 2020. Desse número, as mulheres correspondem a mais de 

92% das pessoas ocupadas em trabalho doméstico, das quais mais de 65% são negras8, 

como representado, respectivamente, nos gráficos9 1 e 2, abaixo. 

Gráfico 1 - Trabalho Doméstico e Gênero em 2020 

 
7 Segundo gráfico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

Disponível em: https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/trabalhoDomestico.html. Acesso em: 15 

dez 2021. Os dados do DIEESE foram extraídos de pesquisa realizada pelo IBGE, a PNAD Contínua, e 

refere-se aos 4º trimestres de 2019 e 2020.  

8 Com relação à raça, o DIEESE considerou negras as mulheres identificadas como pretas e pardas, 

enquanto as não-negras aquelas identificadas como brancas, amarelas e indígenas. 
9 Todos os gráficos foram elaborados pela autora deste trabalho com base nos dados da PNAD Contínua do 

quarto trimestre de 2019 e de 2020. 

https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/trabalhoDomestico.html
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Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

 

Gráfico 2 - Trabalho doméstico e raça em 2020 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

Com relação à informalidade, houve redução do trabalho com e sem carteira 

assinada. Em 2020, 75% das trabalhadoras não possuíam carteira de trabalho assinada. 

Isso significa que apenas 25% trabalhavam com carteira de trabalho assinada. Também 

houve diminuição da contribuição previdenciária. Enquanto em 2019 37,5% delas 

92%

8%

Trabalho Doméstico e Gênero

Mulheres Homens

65%

35%

Trabalho Doméstico e Raça

Mulheres negras Mulheres não negras
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contribua para a previdência, em 2020 eram apenas 35,6%. Ambos os anos são 

representados no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3 - Trabalho doméstico e previdência em 2019 e 2020 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

Com relação à média de horas trabalhadas, no 4º trimestre de 2019 a jornada média 

semanal das domésticas no Brasil foi de 52 horas. Já sobre a faixa etária da categoria, a 

idade média era de 44 anos, em ambos os anos, sendo que a maioria delas tinham entre 

30 e 59 anos. 

Já sobre o rendimento médio mensal, a média nacional caiu de R$ 924, em 2019, 

para R$ 876, em 2020. Em 2020 as trabalhadoras informalizadas ganhavam 40% a menos 

que as formalizadas. Já as trabalhadoras negras recebiam, no mesmo ano, em média 15% 

menos que as não negras. Enquanto em 2019 a média salarial nacional da empregada 

doméstica sem carteira assinada era de R$ 748, em 2020 esse valor passou para R$ 783, 

conforme gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 4 - Trabalhadoras domésticas sem carteira assinada em 2019 e 2020 

Contribuía para a previdência Não contribuía com a previdência

2019 37,5% 62,5%

2020 35,6% 64,4%

Contribuição previdenciária
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Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

Já com relação às trabalhadoras com carteira de trabalho assinada, vemos que no 

quarto trimestre de 2019 a remuneração era de R$ 1.262, em média, enquanto que no 

quarto trimestre de 2020 a remuneração era de R$ 1.308 em média, conforme ilustrado 

no gráfico abaixo. Conclui-se, então, que a remuneração de quem trabalhava com carteira 

assinada aumentou, mesmo que muito pouco, de um ano para o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Trabalhadoras domésticas com carteira assinada em 2019 e 2020 

R$783 
R$748 

Trabalhadoras sem carteira
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Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

 Especificamente com relação à remuneração das domésticas negras, vemos que a 

média da remuneração passou de R$ 1.251 em 2019 para R$ 1.289 em 2020. Embora 

tenha havido aumento salarial, vemos que a remuneração média da empregada negra 

ainda é menor que a remuneração média das domésticas em geral (negras e não negras) 

nos dois anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Trabalhadoras negras com carteira assinada em 2019 e 2020 

R$1.308 R$1.262 

Trabalhadoras com carteira
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Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

 Sobre a remuneração das domésticas não negras, vemos que elas 

ganhavam mais do que as negras, tanto em 2019 quanto em 2020. Além disso, o aumento 

da remuneração foi maior entre empregadas não negras do que entre as negras, entre 2019 

e 2020. 

Gráfico 7 - Trabalhadoras não negras com carteira assinada em 2019 e 2020 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 
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Com relação ao cruzamento de dados de informalidade e remuneração, as 

domésticas negras sem carteira assinada recebiam, em média, R$ 743 mensais em 2019 

e R$ 703 em 2020. 

 

Gráfico 8: Trabalhadoras negras sem carteira assinada em 2019 e 2020 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

Enquanto isso, com relação à informalidade e remuneração, as domésticas não 

negras sem carteira assinada recebiam, em média, R$ 866 mensais em 2019 e R$ 836 em 

2020.  
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Gráfico 9: Trabalhadoras não negras sem carteira assinada em 2019 e 2020 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora (2022). 

 

Comparando os dois últimos gráficos vimos que, apesar da remuneração dos dois 

grupos terem diminuído entre 2019 e 2020, as empregadas domésticas negras 

continuavam a ganhar menos que as não negras nos dois cenários. 

Entre 2019 e 2020, em todas as regiões do país, com exceção do Sul, houve um 

aumento no número de domésticas chefes de família, ou seja, mulheres que são 

responsáveis pela maior renda da família ou são as únicas que trabalham num grupo 

familiar, ainda segundo os dados da mesma PNAD Contínua. 

Por fim, com relação à permanência no mesmo trabalho, em 2020 cerca de 30% 

das domésticas tinham menos de um ano de trabalho. O número de 2019 também se 

aproxima de 30%. Já as domésticas que trabalhavam há mais de 10 anos na profissão 

aumentou de 21,6%, em 2019, para 22,9%, em 2020. 

Retomando a discussão sobre a diversidade de tarefas executadas por uma 

empregada doméstica, numa análise etnográfica sobre essa categoria de trabalhadoras 

brasileiras, Jurema Brites (2007) explica que, nas famílias de classe média que 

compuseram sua amostra, espera-se da empregada doméstica o cumprimento das tarefas 

de limpeza e cuidado da casa, das crianças, dos idosos e até dos animais, tudo de forma 

discreta e afetiva. Dessa forma, os empregadores podem se dedicar a atividades 

R$ 866R$ 836

Trabalhadoras não negras sem carteira

2019 2020
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remuneradas fora do lar. A quantidade e diversidade dessas tarefas executadas por uma 

mesma pessoa, como se vê na pesquisa de Brites (2007), somada à realidade dos números 

anteriormente mencionados, nos leva à conclusão de que essas trabalhadoras não são 

remuneradas justamente, haja vista a remuneração média das domésticas, inclusive, ser 

menor que o salário mínimo nacional. 

Conforme explicam Fontoura et al. (2019), a relevância do trabalho doméstico e 

de cuidados exercidos de forma remunerada evidencia a intersecção de três características 

da sociedade brasileira, que são: a) primeiro, as heranças escravocratas de um passado 

muito recente, em que cabia à população negra o lugar da servidão e às mulheres negras 

cabia a servidão no espaço doméstico e fora dele; b) segundo, nossa formação enquanto 

uma sociedade tradicionalmente patriarcal; e c) terceiro, a grande desigualdade de renda 

que permite que trabalhadores assalariados contratem outros trabalhadores por uma 

remuneração muito baixa. 

O trabalho doméstico remunerado é expressivo em termos quantitativos e 

importante no sentido de contribuir para a solução de dinâmicas de conciliação entre 

trabalho no mercado e responsabilidades domésticas das famílias, segundo Fontoura et 

al. (2019). Ao mesmo tempo, elas explicam que continua sendo uma atividade precária, 

com baixa remuneração, baixa proteção social e permeada por práticas violentas de 

discriminação e assédio. Questões como o envelhecimento da categoria e o crescimento 

do número de diaristas são estudadas por pesquisadores do tema e acompanhadas pelas 

próprias domésticas que, organizadas em sindicatos e federações, manifestam os desafios 

nesse novo cenário, concluem as autoras (FONTOURA, et al., 2019). 

A falta de valorização do trabalho doméstico remunerado – que se expressa 

também, mas não somente, através dos baixos salários das trabalhadoras – e o estigma 

que marca a ocupação são alguns dos fatores que contribuem para que aquelas mulheres 

com melhores oportunidades fujam para outros postos de trabalho menos estigmatizados 

(mas não necessariamente menos precários), ainda de acordo com Fontoura et al. (2019). 

Outro ponto importante e necessário mencionar é a informalidade que ainda 

persiste no trabalho doméstico. Uma das maiores marcas do trabalho doméstico no Brasil 

reside na sua informalidade e, mais ainda, na permanência dessa informalidade 

historicamente. É fato que as transformações da categoria foram significativas ao longo 

das últimas décadas, e que o número de trabalhadoras que exercem suas atividades sob a 
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proteção da carteira de trabalho assinada se ampliou de forma importante. Mesmo assim, 

em 2020, apenas 25% das trabalhadoras mensalistas possuíam carteira de trabalho 

assinada, segundo mostram dados do IBGE10.  

No cenário de crise econômica, pode acontecer, por um lado, uma maior oferta de 

mão de obra para o emprego doméstico e, por outro, maiores dificuldades para famílias 

de estratos sociais médios contratarem trabalhadoras domésticas formalmente, com os 

custos sociais que essa contratação traz, segundo Fontoura et al. (2019). Ainda sobre a 

escassez de formalização da profissão, elas reforçam a ideia de inúmeros “Brasis” dentro 

de um único Brasil. Por exemplo, quando comparam os níveis de cobertura previdenciária 

das domésticas com aquelas existentes de outras categorias ocupacionais, vê-se que a 

cobertura relativa às domésticas ainda é muito baixa. Nesse ponto, elas afirmam que as 

políticas tradicionais de incentivo à formalização ou de fiscalização do emprego 

doméstico são, então, absolutamente insuficientes para garantir a proteção social da 

categoria. 

Outra questão importante quando se trata de trabalho doméstico remunerado é a 

jornada. Para as autoras (FONTOURA, et al., 2019), três aspectos que merecem atenção 

são: a jornada produtiva (que compreende o trabalho exercido no domicílio dos 

empregadores, em troca da remuneração); a jornada reprodutiva (que compreende o 

trabalho doméstico e de cuidados não remunerado, realizado no domicílio das próprias 

trabalhadoras); e a jornada total de trabalho (obtida pela soma das duas primeiras). O que 

torna essa análise ainda mais importante para as trabalhadoras domésticas é que o 

acúmulo dessas duas jornadas de trabalho, nas duas casas, é, para elas, o acúmulo de duas 

jornadas do mesmo trabalho. Assim, a dupla jornada da trabalhadora doméstica é ainda 

mais repetitiva e exaustiva, física e emocionalmente, com média que ultrapassam as 50 

horas semanais, dedicadas apenas a atividades de trabalho doméstico e de cuidados. 

Significa que é uma categoria de trabalhadoras cuja rotina praticamente exclui qualquer 

possibilidade de lazer e descanso. Isso é comprovado pelos dados da PNAD Contínua de 

 
10 Dados publicados pelo IBGE, a partir dos resultados da PNAD Contínua de 2020 (4º trimestre). 

Disponível em: https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/trabalhoDomestico.html. Acesso em: 15 

dez 2021. 
 

https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/trabalhoDomestico.html
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201911, em que um quarto das trabalhadoras domésticas possuía jornadas de trabalho 

remunerado superiores a 40 horas semanais. Dessas, 12% ultrapassavam as 44 horas 

semanais de trabalho previstas em lei, no art. 2º da LC 150/2015.  

É sobre o trabalho reprodutivo exercido pelas mulheres, mencionado acima, que 

Silvia Federici (2019) refere-se ao papel absolutamente essencial desse tipo de trabalho. 

Essencial no sentido de que há uma íntima relação do trabalho reprodutivo com o trabalho 

produtivo. Nesse ponto, Silvia Federici (2019) relativiza a relação trabalho-salário, tão 

característica do pensamento moderno e capitalista. Ela explica que a relação trabalho-

salário criou, a partir de uma espécie de “patriarcado do salário”, um cenário em que a 

autoridade masculina é vinculada ao status de trabalhador e provedor. O trabalho 

doméstico executado pelas mulheres se estabeleceu como condição primeira da 

acumulação primitiva para que fosse possível o desenvolvimento do capital. Isso fez com 

que o trabalho reprodutivo fosse, ao mesmo tempo, pressuposto e ocultado, conclui ela 

(FEDERICI, 2019). 

As trabalhadoras domésticas realizam atividades exaustivas e necessárias, que se 

mostram da maior relevância para as famílias empregadoras, uma vez que através do 

trabalho da empregada doméstica lhes é garantido maior tempo livre, conforto, qualidade 

de vida, e até mesmo permite que os empregadores possam se inserir no mercado de 

trabalho porque contratam pessoas que cuidam das suas casas e dos membros da família 

em situação de dependência, explicam Fontoura et al. (2019). 

Nesse ponto, Anthony Giddens (2008) explica que nas sociedades 

contemporâneas uma das principais características é a grande interdependência 

econômica. Todos dependemos de muitos trabalhadores para a obtenção dos produtos e 

serviços necessários ao cotidiano. Então, podemos ver que tanto quanto a empregada 

precisa prestar um serviço para sobreviver, o empregador precisa que ela cuide de sua 

casa para que ele possa trabalhar fora do lar. Contudo, a própria empregada doméstica 

não tem quem cuide de seu lar além dela mesma. 

Já com relação à remuneração dos serviços prestados pela empregada doméstica, 

elas explicam (FONTOURA et al. 2019) ser uma ocupação em que os salários são 

 
11 Os dados da PNAD Contínua de 2019 estão presentes no texto “Os desafios do passado no trabalho 

doméstico do século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAD Contínua”, de autoria 

FONTOURA et al. (2019). 
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baseados no salário mínimo. Assim, a política de valorização do salário mínimo no Brasil, 

a partir da segunda metade dos anos 2000, provocou importantes impactos sobre a renda 

da categoria. Contudo, os valores pagos a elas permanecem baixos. No ano de 2018, por 

exemplo, elas recebiam, em média, apenas 92% do valor do salário mínimo nacional, 

concluem. 

Ainda sobre a remuneração, as mesmas autoras explicam que as trabalhadoras 

domésticas que têm carteiras de trabalho assinadas auferem rendimentos em torno de 80% 

a mais do que aquelas que trabalham na informalidade. Isso nos mostra que a 

formalização do trabalho através da carteira assinada soa como uma possibilidade de 

melhores rendimentos. 

Por fim, na sua análise, afirmam (FONTOURA et al. 2019) que as trabalhadoras 

domésticas são o segundo maior grupo ocupacional de mulheres no Brasil, ficando atrás 

somente do comércio, categoria que, na PNAD Contínua, engloba um conjunto de 

atividades muito mais heterogêneas que o trabalho doméstico.  

Elas (FONTOURA et al. 2019) chamam atenção também para o envelhecimento 

das trabalhadoras da categoria, com aumento proporcional do grupo com 45 anos ou mais. 

Isso pode representar, futuramente, uma redução na oferta desse tipo de trabalho sem que, 

necessariamente, exista uma redução na demanda dos serviços por parte das famílias. 

Garantem que esse é um movimento ocasionado pela menor procura da profissão por 

mulheres jovens que têm a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho em outras 

ocupações, o que coincide com o processo do aumento da escolaridade dos mais jovens 

no Brasil. 

Patrícia Pinho (2015) mostra que o legado da escravidão se manifesta no setor do 

trabalho doméstico no Brasil influenciando a forma como as trabalhadoras domésticas 

são retratadas, marcadas pela sujeira. Assim, ela afirma que existem três componentes 

principais da política cultural brasileira que atuam no processo de subordinação das 

empregadas domésticas. Primeiro: o desprezo pelo trabalho braçal. Segundo: o 

autoritarismo generalizado dirigido aos pobres. Terceiro: a repulsa pelo corpo negro.  

Para ela (PINHO, 2015), a aversão aos corpos negros foi desenvolvida durante a 

escravidão, e, na imagem da empregada doméstica, é atrelada às tarefas diárias de 

eliminação da sujeira. Ela mostra que o paternalismo afetivo da relação empregador e 
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empregada (com a oferta de presentes, na demanda dos patrões por trabalho emocional, 

e pela utilização frequente da expressão “como se fosse da família” ou “quase da família”) 

funciona como um eufemismo que mascara relações de poder, utilizado para manter as 

fronteiras de classe nos tradicionais lugares. O lugar que cada um ocupa nessas fronteiras 

de classe é determinado, nas palavras dela, pela cor da pele, gênero, idade, linguagem 

corporal, vestimenta e habilidade para usar as regras da gramática portuguesa.   

Madeleine Roberts (2018), ao mencionar o livro Muchachas no More, de Elsa 

Chaney e Maria Garcia Castro, mostra que as trabalhadoras domésticas, enquanto setor 

da mão de obra, são especialmente vulneráveis à exclusão devido a determinados fatores 

que as destituem dos seus direitos, tais como: a) os serviços que elas prestam são 

socialmente subvalorizados; b) elas são recrutadas entre as mulheres mais pobres, com 

pouca educação formal; e c) elas trabalham de forma isolada, ou solitária, nos domicílios, 

sem tempo livre ou férias, o que faz com que tenham mais dificuldade em se organizar 

para reivindicar direitos, somado ao fato de ainda terem pouca proteção legal. 

Ainda atrelada à questão da exclusão, Noemia Cruz (2020) explica que há muita 

disparidade quando se analisa o mercado de trabalho a partir das diferenças de gênero, e, 

mais ainda, quando agregada a isso se coloca a questão da cor da pele. 

Merike Blofield (BLOFIELD, 2012 apud ROBERTS, 2018) defende que, em toda 

a América Latina, os Estados têm imposto mais horas e menos benefícios para o setor do 

trabalho doméstico. Ela argumenta que isso é resultado de visões de classe e do Estado 

sobre o que é o “trabalho das mulheres”. Blofield detalhou que os atores políticos têm 

relutado em empreender uma reforma legal significativa por três razões. Primeiro, a 

elevação do status das trabalhadoras domésticas implicaria em declínio na posição dos 

empregadores. Segundo, o trabalho feminino doméstico não é visto como um trabalho de 

verdade pelas elites, capaz de agregar valor à economia. Terceiro, os sentimentos racistas 

compartilhados por parte das elites impedem que elas vejam as domésticas de pele escura 

como suas semelhantes sociais, impedindo então uma reforma política significativa. 

Nesta primeira parte, conhecendo o cenário do surgimento do trabalho doméstico 

na escravidão, traçando um perfil do trabalho doméstico atual e cruzando com os 

conceitos emprestados da Sociologia vimos que o trabalho doméstico no Brasil tem 

gênero, cor e classe. As empregadas domésticas têm alta média semanal de horas 

trabalhadas, correspondem a uma faixa etária não tão jovem e que tem remuneração 
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média abaixo do salário mínimo. Conhecer essa realidade é fundamental, então, para 

passarmos para um segundo ponto: a trajetória da legislação referente ao trabalho 

doméstico. 
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2 O PERCURSO LEGISLATIVO REFERENTE À LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA DAS DOMÉSTICAS 

 

2.1 OS DIREITOS DAS EMPREGADAS DOMÉSTICAS ANTES DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Maria Betânia de Melo Ávila (2009) sustenta que a história da escravidão criou 

um legado para o trabalho doméstico atual, que é muitas vezes, ainda, visto como um 

trabalho escravo. Por isso, ela explica que historicamente o Estado não via como 

necessário regular o trabalho doméstico da mesma maneira que fazia com as demais 

categorias trabalhistas. 

O direito de ter um escravo como propriedade há muito tempo já não faz parte do 

ordenamento jurídico brasileiro, o que não impede que ainda perdure a situação de 

trabalhadores e trabalhadoras submetidos/as a condições de escravidão. É nesse sentido 

que Villatore e Peron (2016) se referem a adultos, crianças e adolescentes que são 

retirados de suas famílias por outras mais abastadas financeiramente, com a promessa de 

melhores condições de vida, estudos e tratamento igual ao de um membro da família, mas 

que recebem somente serviços domésticos a serem realizados em troca de comida, roupas 

e um lugar para morar.  

Os direitos fundamentais, explicam Villatore e Wülfing (2017), nascidos para 

garantir a dignidade da pessoa humana, conquistaram espaços e honrarias na 

contemporaneidade, mas a efetivação dessas garantias também deve chegar aqueles 

historicamente marginalizados e excluídos socialmente.  Os direitos humanos, ao serem 

positivados pelo ordenamento jurídico interno, chamados de direitos fundamentais, 

constituem-se em direitos internalizados pelo Estado com a finalidade de consagrar 

valores já reconhecidos internacionalmente como essenciais para promover a dignidade 

humana.  

Antes da Constituição de 1988, e antes mesmo da CLT, o trabalho doméstico 

aparecia no Código Civil de 1916 através da chamada locação de serviço. Sem lei 

específica para os trabalhadores domésticos, aplicou-se o Código Civil, a partir de 1916, 

com relação à locação de serviços domésticos e ao aviso-prévio. O artigo 1.216 do 

referido Código previa que “toda a espécie de serviços ou trabalho lícito, material ou 
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imaterial, pode ser contratado mediante retribuição”, que se estendia também ao trabalho 

doméstico. Com relação à retribuição pecuniária, ela só poderia ser exigida após a 

conclusão do serviço ou paga em prestações, sem qualquer obrigatoriedade de que o 

pagamento fosse feito em uma só parcela ou logo após a conclusão dos serviços. 

 Na década seguinte, o Decreto nº 16.107, de 30 de julho de 1923, explica Bosi 

(2011), limitou-se a identificar quais eram os locadores de serviços domésticos, sem 

especificar quais seriam ou como deveriam ser as relações e o contrato de trabalho. O 

artigo 2º especificava como locadores de serviços domésticos:  cozinheiros e ajudantes, 

copeiros, arrumadores, lavadeiras, engomadeiras, jardineiros, hortelões, porteiros ou 

serventes, enceradores, amas secas ou de leite, costureiras, damas de companhia e, de 

forma geral, todos que se empregam, em quaisquer outros serviços de natureza idêntica, 

em hotéis, restaurantes ou casas de pasto, pensões, bar, escritórios ou consultórios e casas 

particulares.  

O autor (BOSI, 2011) explica que, ante a ausência de determinações legais 

específicas referentes a relação de trabalho doméstica, a tendência era a predominância 

do velho padrão de relação herdado da escravidão. Era essa, então, a perspectiva das 

classes dominantes, mesmo que agora vivendo num cenário de mercado de trabalho livre, 

ao menos oficialmente. 

Somente quase duas décadas depois é que houve a publicação de novo instrumento 

legal destinado ao trabalho doméstico, o Decreto-Lei nº 3.078 de 1941. Contudo, no seu 

artigo 1º a definição era pouco explicativa sobre quem eram os empregados domésticos: 

“São considerados empregados domésticos todos aqueles que, de qualquer profissão ou 

mister, mediante remuneração, prestem serviços em residências particulares ou a 

benefício destas” (BRASIL, 1941). O Decreto em questão, ressalta-se, ainda mantinha o 

contrato de trabalho doméstico sob o termo contrato de locação. 

Não demorou muito para que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) fosse 

elaborada. O Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 aprovou a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), que passou a vigorar em 10 de novembro daquele ano. Embora 

muito importante para reger os direitos e relações trabalhistas em geral, a CLT é somente 

aplicada subsidiariamente às relações de emprego doméstico, já que dispõe 

expressamente que 

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

cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:  
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a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que 

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

residencial destas; (BRASIL, 1943). 

 

Significa que, mesmo com o advento da CLT, as empregadas domésticas 

permaneciam na margem da legislação trabalhista. 

Décadas depois, a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 197212, com apenas 8 artigos, 

apresentava no seu artigo 1º a definição de empregado doméstico como aquele que presta 

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

residencial destas. A referida lei só foi revogada pela LC 150/2015. 

Numa rápida retrospectiva da legislação, vemos que o primeiro importante marco 

da história da normatização do trabalho no Brasil está no ano de 1888, com a extinção da 

escravidão, segundo Roberta Assis (2013). Ela explica que após 1888 começou-se a 

utilizar a mão de obra de uma forma revolucionária: através da relação de emprego. O 

período entre 1888 a 1930 se caracterizou pelo surgimento de uma legislação 

assistemática e dispersa que, timidamente, começou a tratar das relações de trabalho. O 

maior sinalizador posterior a essa data deu-se somente com a elaboração da CLT, o mais 

importante instrumento normativo para o Direito do Trabalho no país, conclui ela. Após, 

a tímida Lei nº 5.859/1972 passou a reger a categoria doméstica, até ser revogada em 

2015. 

 

2.1.1. O trabalho doméstico após a CLT 

 

Maurício Godinho Delgado (2019) traça uma linha do tempo com as leis relativas 

aos empregados domésticos, começando pelo período que antecede a Constituição de 

1988. Ele separa a trajetória dos direitos dos empregados domésticos em fase de exclusão 

jurídica e fase de inclusão jurídica. A fase de exclusão jurídica diz respeito ao período em 

que a categoria doméstica não tinha qualquer proteção jurídica do Direito do Trabalho. 

Isso corresponde à fase clássica de institucionalização desse campo jurídico, a partir de 

1930. Por décadas a categoria permaneceu excluída de qualquer cidadania trabalhista, 

previdenciária e institucional, explica ele. 

 
12 A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972 dispunha sobre a profissão de empregado doméstico. 
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 A própria CLT excluiu os empregados domésticos do âmbito de suas normas 

protetivas, de forma expressa, no art. 7º, alínea a13. A categoria permaneceu, assim, por 

um grande período, no que ele chama de um constrangedor limbo jurídico, sem direito 

sequer ao salário mínimo e ao reconhecimento previdenciário do tempo de serviço.  

Já a fase de inclusão jurídica aponta para a, ainda, existente discrepância entre os 

direitos das empregadas domésticas e os direitos das demais categorias de trabalhadores. 

Nessa fase ele inclui a EC nº 72/2013, que trouxe 16 novos direitos. Alguns desses direitos 

têm o que o autor chama de um impressionante caráter multidimensional. São, por 

exemplo, a regularização da duração do trabalho, a tutela à saúde e segurança no trabalho, 

o seguro contra acidentes de trabalho (a cargo do empregador, sem excluir a indenização), 

e a negociação coletiva trabalhista (DELGADO, 2019). 

Ele explica que a fase de inclusão jurídica, iniciada com a Lei nº 5.859 de 1972, 

ainda está acontecendo, e ocorre há mais de 40 anos. A Lei nº 5.859/1972 deu o que 

Delgado chama de um mínimo de cidadania jurídica para a trabalhadora doméstica. 

Cidadania mínima já que só formalizava a exclusão, ao não estender os muitos direitos 

trabalhistas clássicos à categoria doméstica. A Lei trouxe apenas três direitos: férias 

anuais remuneradas de 20 dias úteis, após cada 12 meses de trabalho, anotação de CTPS 

e inscrição do empregado como segurado obrigatório na Previdência.  

Já a legislação do vale-transporte, surgida na segunda metade da década de 1980, 

também contemplou o empregado doméstico. Ele foi instituído com a Lei nº 7.418/1985, 

alterado pela Lei nº 7.619/1987 e regulamentado pelo Decreto nº 95.247/198714. Somente 

o Decreto nº 95.24719/1987, que regulamentou os diplomas mencionados, é que garantiu 

o vale-transporte à categoria doméstica, no seu art. 1º, II: 

Art. 1º São beneficiários do Vale-Transporte, nos termos da Lei nº 7.418, de 

16 de dezembro de 1985, os trabalhadores em geral, tais como:     

[...] 

II - os empregados domésticos, assim definidos na Lei n° 5.859, de 11 de 

dezembro de 1972. (BRASIL, 1987). 

 
13

 “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. ” 

14 O Decreto nº 95.247/1987 foi revogado pelo Decreto nº 10.854/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7418.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7418.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10854.htm#art187
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 No capítulo posterior, inclusive, veremos que há um tratamento muito díspar entre 

o direito ao vale-transporte para a empregada doméstica e para os demais trabalhadores.  

 Podemos ver que os direitos assegurados à categoria doméstica entre a 

promulgação da CLT e o ano de 1988, com a Constituição, foram adicionados muito 

vagarosamente e incluindo poucos direitos. 

 

2.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O TRABALHO DOMÉSTICO 

 

Para o Direito e a democracia brasileira existe um marco de extrema importância: 

a promulgação da Constituição de 1988. Precisamos entender a importância da 

Constituição de 1988 para os princípios do Direito do Trabalho que estudamos hoje, bem 

como para todas as leis que tratam das relações trabalhistas. É nesse sentido que Roberta 

Assis (2013) mostra que a promulgação da Constituição de 1988 trouxe a renovação na 

cultura jurídica brasileira, possibilitando uma abordagem coletiva das questões, em 

contraposição à visão individualista que dominava o contexto jurídico até então. 

Somente em 1988, com a promulgação da Constituição, é que a categoria voltou 

a ver mais direitos. Delgado (2019) explica que a Constituição de 1988 garantiu à 

categoria doméstica mais direitos do que as conquistas anteriormente alcançadas. O rol 

constitucional trouxe os seguintes direitos, que figuram no art. 7º, parágrafo único: salário 

mínimo, irredutibilidade de salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos, gozo de férias anuais remuneradas (com, pelo menos, 

1/3 (um terço) a mais do que o salário normal), licença à gestante (sem prejuízo do 

emprego e do salário, com duração de 120 dias), licença-paternidade15 (nos termos 

fixados em lei), aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço (no mínimo 30 dias) e 

aposentadoria. 

Segundo Roberta Assis (2013), a própria Constituição de 1988, especificamente 

sobre o mundo do trabalho, estampa o maior e mais significativo rol de direitos que o 

Brasil já teve, consagrando uma vasta gama de direitos individuais, ampliando garantias 

 
15 Em que pese já explicado no Capítulo 1 a opção por usar o termo empregadas domésticas e não 

empregados domésticos, ao longo desse trabalho, é fundamental lembrar que, mesmo que bem menor, o 

percentual de homens nos empregados domésticos também tem os mesmos direitos trabalhistas da 

categoria, com a especificidade da licença-paternidade. 
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já existentes e criando outras, novas no panorama jurídico pátrio, e que fundamentam 

desde 1988 todas as leis criadas posteriormente.  

Os direitos constitucionalmente inscritos passam a ser, após 1988, o patamar 

mínimo civilizatório admitido nas relações de trabalho no Brasil, conforme determinação 

constante no caput do art. 7º16. Assim, a legislação infraconstitucional somente pode 

acrescer o que ali está assegurado, jamais suprimir. O trabalho, então, passa a integrar os 

fundamentos da República Brasileira, juntamente com a soberania, cidadania, dignidade 

da pessoa humana e da livre iniciativa (ASSIS, 2013). Mais do que isso, o artigo 6º elenca, 

ao lado de outros direitos, o trabalho como um direito social: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Em termos de importância para as relações de trabalho, especificamente no 

Capítulo II, intitulado Dos Direitos Sociais, é que estão elencadas as normas referentes à 

proteção do trabalhador e também aquelas referentes à representação sindical, negociação 

coletiva e ao direito de greve. Os artigos 6º ao 11º trazem os principais preceitos relativos 

à matéria trabalhista na Constituição de 1988, conforme explica Assis (2013). 

A Constituição de 1988 alterou profundamente a forma de pensar o trabalho. 

Inaugurou novas práticas no mundo do trabalho ao fundar suas bases nos princípios da 

igualdade e da dignidade humana, segundo Assis (2013). 

Após a 1988, a Lei nº 10.208/2001 permitiu ao empregador, por ato voluntário, 

estender o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao empregado doméstico. 

Nesse ponto, Delgado (2019) chama atenção para o fato de ser uma lei dispositiva, pouco 

comum dentro do Direito do Trabalho. Ele explica que com a inserção no FGTS a 

categoria doméstica também passou a ser contemplada com o seguro-desemprego, no 

caso de dispensa injusta. Contudo, a seguridade social foi concedida com restrições, com 

relação ao valor (somente o do salário mínimo) e ao número de parcelas (somente três). 

 A Lei nº 11.324/2006 trouxe quatro novos direitos trabalhistas à categoria 

doméstica: descanso remunerado em feriados (artigo 9º); 30 dias de férias (artigos 4º e 

5º) e garantia de emprego à gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o 

 
16 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social[..]” (BRASIL, 1988). 
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parto. O quarto direito diz respeito à proibição do empregador doméstico efetuar 

descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene 

ou moradia. 

A partir da vigência da Lei nº 11.324/2006, o prazo dos novos períodos de férias 

estendeu-se para 30 dias, nos artigos 4º e 5º. O § 2º do artigo 4º confirma que o empregado 

doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias com, ao menos, 1/3 (um 

terço) a mais que o salário normal, após cada período de 12 meses de trabalho, prestado 

à mesma pessoa ou família. 

 

2.3 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72/2013 

 

Num grande lapso temporal, somente em 2013 que, por ocasião da Emenda 

Constitucional nº 72, de 2 de abril de 2013, chegou-se ao que Maurício Delgado (2019) 

chama de maturidade da fase de inclusão jurídica da categoria doméstica, com 16 novos 

direitos.  

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 72 de 2013 (EC 72/2013), houve 

o reconhecimento à categoria doméstica de direitos iguais aos dos trabalhadores urbanos 

e rurais. Com um primeiro olhar, a EC 72/2013 parecia simples: a alteração de poucas 

palavras no artigo 7º da Constituição de 1988, que antes limitava o setor do trabalho 

doméstico a apenas nove dos trinta e quatro direitos trabalhistas garantidos a todas as 

outras categorias de trabalhadores brasileiros.  

Madeleine Roberts (2018) explica que o percurso para se chegar até a chamada 

PEC das Domésticas, em 2012, começou ainda em 2010, com a PEC nº 478/2010. A PEC 

nº 478/2010 dizia em sua ementa: “Revoga o parágrafo único do art. 7º da Constituição 

Federal, para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados 

domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais”. 

Como Roberts mostra (2018), a EC nº 72/2013 surgiu a partir da promulgação da 

chamada PEC das Domésticas, a PEC nº 66/2012. A proposta alterou a redação do 

parágrafo único do art. 7º da Constituição de 1988 para estabelecer a igualdade de direitos 

trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais. 
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O projeto de lei que se tornou a PEC das Domésticas, em 2012, foi apresentado 

como PEC n º 478/2010. A primeira rodada de votação da PEC nº 478/2010 aconteceu 

em 21 de novembro de 2012, e a segunda em 4 de dezembro de 2012. Após isso, a PEC 

nº 66/2012 foi enviada ao Senado, com aprovação unânime nas duas rodadas de votação. 

Em 26 de março de 2013 ocorreu a votação final no Senado. 

Assim que aprovada, a PEC nº 66/2012 garantiu a aplicação imediata de nove 

novos direitos, garantidos constitucionalmente às trabalhadoras domésticas, que são: 

VII - garantia de salário, nunca menor que o salário mínimo, para aqueles que 

recebem remuneração variável; 

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 

e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinquenta por cento à do normal;  

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança;  

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério 

de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;  

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência;  

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos; (BRASIL, 1988). 

 

Contudo, sete artigos ainda precisavam ser regulamentados por meio de uma lei 

complementar, como explica Roberts (2018). Assim, em 11 de julho de 2013 foi 

apresentado o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 224/2013. Uma vez aprovada a PLS nº 

224/2013, após negociações que perduraram quase dois anos, foi sancionada a Lei 

Complementar nº 150/2015 (LC 150/2015). Assim, os direitos concedidos aos 

trabalhadores domésticos pela LC 150/2015 foram: 

 

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

nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 

dentre outros direitos;  

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
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III – fundo de garantia do tempo de serviço;  

[...]  

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  

[...] 

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

renda nos termos da lei;  

[...] 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 

(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;  

[...] 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 

excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 

culpa; 

Contudo, ficaram de fora os seguintes direitos: 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

 XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em 

lei; 

 XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 

de revezamento, salvo negociação coletiva;  

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei;  

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei;  

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;  

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 

prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 

entre os profissionais respectivos;  

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 

permanente e o trabalhador avulso. 

 

Em que pese os direitos conquistados, o custo dos novos direitos trabalhistas 

recaiu sobre os empregadores domésticos, fazendo com que muitos evitassem assinar a 

carteira de trabalho, contratassem diaristas ou substituíssem o trabalho doméstico, explica 

Roberts (2018). Foi, portanto, uma imediata reação patronal aos novos direitos. 

Roberts (2018) ainda mostra que a EC 72/2013 era idealista e de longo alcance. 

Na verdade, ela apenas revisou uma disposição da Constituição de 1988 para revogar o 

status de segunda classe que era reservado às trabalhadoras domésticas. Além disso, 
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passaram-se dois anos entre a aprovação da EC 72/2013 e sua LC 150/2015, limitando, 

portanto, o impacto imediato dos novos direitos. 

Também é referindo-se ao lapso temporal que Maurício Delgado (2019) explica 

que a categoria doméstica teve uma inclusão trabalhista bastante lenta. Somente com a 

EC 72/2013 é que se aprofundou essa inclusão, alargando-se um pouco mais com a LC 

150/2015. Mesmo com esse processo inclusivo, ainda são trabalhadores que tem uma 

normatividade jurídica própria, muito específica e restrita, hoje concentrada sobretudo no 

parágrafo único do art. 7º. da Constituição de 1988 (em sua nova redação de 2013) e na 

LC 150/2015. A essa categoria “especial” aplicam-se também outros diplomas legais 

trabalhistas esparsos, além da própria CLT (subsidiariamente), conforme explicitado no 

art. 1917 da LC 150/2015. 

A EC 72/2013, alterou a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição de 

1988 para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores 

domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Para Delgado (2019), a reforma 

constitucional de 2013 preferiu manter como especial a categoria profissional doméstica, 

sempre submetida a uma normatização jurídica específica. A escolha, segundo ele, 

aconteceu em função da visão de que se trata de um segmento do mundo do trabalho no 

qual não existe a lógica empresarial de custos, benefícios e preços, sendo o empregador 

doméstico pessoa física ou uma família, que se valem do trabalho humano como simples 

valor de uso, ao invés de valor de troca. 

Assim, a nova redação do artigo 7º da Constituição de 1988, dada pela EC 

72/2013, assegura à categoria dos trabalhadores domésticos os mesmos direitos previstos 

aos demais trabalhadores, dispostos 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 

 
17 “Art. 19.  Observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se aplicam as Leis nº 605, 

de 5 de janeiro de 1949, no 4.090, de 13 de julho de 1962, no 4.749, de 12 de agosto de 1965, e no 7.418, 

de 16 de dezembro de 1985, e, subsidiariamente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943” (BRASIL,2015). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0605.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0605.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4090.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4749.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7418.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7418.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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integração à previdência social. Então, os novos direitos dos trabalhadores domésticos 

dados pela EC 72/2013 são, resumidamente:  

 (I) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa;  

(II) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  

(III) fundo de garantia do tempo de serviço;  

(IV) salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo;  

(VI) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo;  

(VII) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável;  

(VIII) 13º salário;  

(IX) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  

(X) proteção do salário;  

(XII) salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda;   

(XIII) duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, 

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

coletiva de trabalho;  

(XV) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

(XVI) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do 

normal;  

(XVII) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais 

do que o salário normal;  

(XVIII) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração 

de 120 dias;  

(XIX) licença-paternidade, nos termos fixados em lei;  
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(XXI) aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 

dias;  

(XXII) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança;  

(XXIV) aposentadoria;  

(XXV) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos 

de idade em creches e pré-escolas;  

(XXVI) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  

(XXVIII) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir 

a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;  

(XXX) proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;  

(XXXI) proibição de qualquer discriminação salarial e critérios de admissão do 

trabalhador portador de deficiência; 

(XXXIII) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e 

de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos. 

 Embora estejamos tratando das empregadas domésticas brasileiras, a pouca 

proteção legislativa é um problema crítico enfrentado pelos trabalhadores domésticos em 

nível global. De acordo com a OIT18, estima-se que haja 67 milhões de trabalhadores 

domésticos em todo o mundo e que 8 a cada 10 sejam mulheres. Além disso, estima-se 

que cerca de 90% dos trabalhadores domésticos são excluídos de segurança ou proteção 

social. 

 Ainda com relação à OIT, é interessante ver que o impulso político para a 

aprovação da PEC nº 66, de 2012, ou PEC das Domésticas, veio da “Convenção sobre 

Trabalho Digno para Trabalhadores Domésticos” (C189), da OIT, de 2011, e da própria 

 
18 SOCIAL PROTECTION POLICY PAPERS. Social protection for domestic workers: key policy trends 

and statistics. Paper 16. International Labor Organization, Geneva, 2016. Disponível em: 

https://www.socialprotection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53511. Acesso 

em: 05 dez. 2021. 
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influência institucional da OIT, de quem os proponentes da PEC aproveitaram o poderoso 

simbolismo político, de acordo com Roberts (2018). 

 Villatore e Peron (2016) explicam que, antes dessa nova conquista de direitos, a 

categoria doméstica contava com um grande número de trabalhadoras que laborava de 

maneira informal e agora, diante de uma legislação mais rígida, o temor era de que o 

número de trabalhadoras informais aumentasse muito. Contudo, a mudança legislativa se 

faz necessária para a valorização dessa categoria marginalizada socialmente, sendo, 

muitas vezes, submetidas ao trabalho análogo ao escravo. Por fim, sustentam que, 

especificamente, a promulgação da EC 72/2013, que igualou parte dos direitos dos 

trabalhadores domésticos aos direitos dos urbanos e rurais, se trata de um avanço no 

reconhecimento dos direitos dessa categoria. 

 

2.4 A LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2015 

 

A Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, regulamentou a Emenda 

Constitucional nº 72 de 2013. Com a promulgação da Lei de 2015, a CLT passou a ter 

aplicação subsidiária às relações empregatícias domésticas também estipulada pelo art. 

19, caput, da LC 150/2015. 

A LC 150/2015 corresponde ao que Delgado (2019) chama da regulação de um 

novo patamar jurídico. Composta de 47 artigos, publicada em 02 de junho de 2015, 

estruturada em cinco grandes capítulos, ela regulou amplamente o contrato de trabalho 

doméstico. Aqui serão mencionados alguns itens, que envolvem as maiores inovações, 

mas que serão mais especificados no Capítulo 3.  

Segundo o mesmo autor (DELGADO, 2019), na regulação do contrato de trabalho 

doméstico, no Capítulo I, a nova lei define os elementos fático-jurídicos integrantes da 

relação de emprego doméstico, no art. 1º, pacificando, assim, uma antiga controvérsia 

sobre o elemento especial da continuidade, relativo ao trabalho por mais de dois dias na 

semana. Regulou de maneira minuciosa e específica a duração do trabalho nos contratos 

domésticos, tratando da jornada (art. 2, caput e §§ 1 até 8; art. 3º; artigos 10, 11 e 12), dos 

intervalos intrajornadas (art. 13) e interjornadas (art. 15) e também do trabalho noturno 
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(art. 14). Regulou o dia de descanso semanal remunerado, preferencialmente aos 

domingos, e o descanso em feriados (art. 16). Regulou ainda o instituto das férias anuais 

remuneradas (art. 17). Em mais um avanço, determinou a inclusão obrigatória do 

empregado doméstico no FGTS (arts. 21 e 22).  

Na regulação do Simples Doméstico (Capítulo II), nos artigos 31 ao 35, 

determinou-se a estruturação de um programa oficial computadorizado para registrar os 

dados contratuais iniciais e também os periódicos, relativamente ao empregador, ao 

empregado e ao contrato doméstico de trabalho, em sua celebração e em seu 

desenvolvimento. 

 Delgado (2019) explica que a Lei em questão é um diploma normativo de grande 

amplitude e minúcia, responsável por fixar novo patamar de regência legal sobre os 

contratos de trabalho doméstico. Contudo, acrescenta, a Constituição de 1988, tanto no 

seu texto original (parágrafo único do art. 7º), quanto no seu texto dado pela EC 72/2013 

(na nova redação), igualmente preserva a natureza especial da normatização do contrato 

de trabalho doméstico. 

Se não bastasse, o art. 19 da LC 150/2015 determina a aplicação somente 

subsidiária da CLT aos contratos de trabalho domésticos. A aplicação subsidiária, como 

se sabe, realiza-se na medida da existência da compatibilidade de regras jurídicas, critério 

enfatizado pelo próprio art. 19, que usa a expressão “observadas as peculiaridades do 

trabalho doméstico [...]” em seu caput (BRASIL, 2015). Nesse ponto, é importante 

lembrar que, no campo jurídico trabalhista, é fundamental não afastar a aplicação 

subsidiária para diminuir a esfera de proteção trabalhista sobre certa categoria 

profissional, conclui ele (DELGADO, 2019). 

A Lei 5.859/1972, revogada pela LC 150/2015, definia, no seu artigo 1º, 

empregado doméstico como “aquele que presta serviços de natureza contínua e de 

finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas”. Delgado 

(2019) explica que nessa definição legal o diploma omite três dos cinco elementos fático-

jurídicos genéricos à figura do empregado (a pessoalidade, a subordinação e a 

onerosidade). A LC 150/2015 aperfeiçoou a definição, fazendo referência expressa 

também aos elementos da subordinação, onerosidade e pessoalidade. Agora, o novo texto 

legal, em seu artigo 1º., estabelece que 
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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, grifo nosso) 

Já se uma trabalhadora atua em apenas um domicílio, o que a faria ser classificada 

como mensalista, mas o faz menos de três dias por semana, o vínculo empregatício não 

se configura e seus empregadores não têm obrigação legal de assinar a carteira de 

trabalho. Nesse sentido, segundo explicam Fontoura et al. (2019), essas mulheres se 

aproximam mais do conceito de diaristas, na medida em que trabalham sem 

estabelecimento de vínculo, ainda que prestem serviços em apenas em um domicílio.  

 

2.5 OIT E O TRABALHO DOMÉSTICO: CONVENÇÃO Nº 189 E 

RECOMENDAÇÃO Nº 201  

 

Do ponto de vista internacional, explica Flavia Souza (2015), problemas e 

especificidades relacionados ao trabalho doméstico remunerado são, frequentemente, 

apontados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Isso se deve ao constante 

desrespeito aos direitos fundamentais do trabalho e, até mesmo, aos direitos humanos no 

que se refere à grande categoria das domésticas em vários países, principalmente naqueles 

classificados como “emergentes”. 

Em 2010 e 2011, respectivamente na 99ª e 100ª Conferências Internacionais do 

Trabalho (CIT), ocorreu uma série de discussões sobre o tema “trabalho decente para 

as/os trabalhadora(es) domésticas(os)”, com o objetivo de elaborar um instrumento 

internacional de proteção ao trabalho doméstico no formato de uma convenção, 

acrescenta Souza (2015). O referido documento foi elaborado em 2011, sob o título 

Convenção sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores 

Domésticos nº 189, acompanhada de uma Recomendação19, nº 201, com o mesmo título. 

Ambas apresentam normas mínimas para orientar futuras modificações nas legislações e 

políticas relacionadas aos trabalhadores domésticos remunerados ao redor do mundo.  

 
19 OIT. “Convenção e Recomendação sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores 

Domésticos, 2011”. Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/iles/topic/gender/pub/ 

trabalho_ domestico_nota_5_565_739.pdf. Acesso em: 06 dez 2021. 
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Apesar de datarem de 2010 e 2011, Delgado (2019) explica que, somente em 2017 

é que os mencionados instrumentos normativos foram ratificados pelo Brasil. Assim, 

através do Decreto Legislativo nº 17220, de 2017, o Congresso Nacional ratificou os textos 

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

Domésticos e da Recomendação sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os 

Trabalhadores Domésticos, que passaram a vigorar no país somente em 2019, conclui ele. 

Segundo Gunther e Mandalozzo (2013), a Convenção nº 189 e a Recomendação 

nº 201 são instrumentos legais essenciais para a proteção efetiva dos direitos dos 

trabalhadores domésticos.  

Delgado (2019) explica que, entre os dois diplomas, a Convenção nº 189 da OIT 

é o que pode gerar direitos e obrigações entre os sujeitos da relação empregatícia 

doméstica, por ter a natureza de real fonte normativa. Já a Recomendação nº 201 não 

ostenta a natureza de fonte de normas jurídicas, uma vez que as disposições da 

recomendação complementam as da Convenção nº 189 e devem ser consideradas 

conjuntamente com ela21. No entanto, sendo importante documento vinculante do Estado 

brasileiro, pode, assim, motivar a realização de condutas e políticas relativas ao trabalho 

doméstico. 

O aperfeiçoamento da ordem jurídica trabalhista brasileira, com a aprovação da 

EC 72/2013 e da LC 150/2015, faz com que o novo documento normativo internacional, 

a Convenção nº 189, não encontre um cenário jurídico descampado relativo à categoria 

doméstica, em face das dezenas de direitos que lhe foram estendidos pelos dois diplomas 

normativos internos, de 2013 e 2015. Contudo, a Convenção nº 189 toca em assunto não 

abordado por esses diplomas internos, como o estabelecimento de garantias e proteções 

aos trabalhadores domésticos migrantes, nos artigos 8 e 15, argumenta Delgado (2019). 

 
20  “O Congresso Nacional decreta: Art. 1º Ficam aprovados os textos da Convenção sobre o Trabalho 

Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (nº 189) e da Recomendação sobre o 

Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (nº 201), da 

Organização Internacional do Trabalho. ” 
21 OIT. “Convenção e Recomendação sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores 

Domésticos, 2011”. Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/iles/topic/gender/pub/ 

trabalho_ domestico_nota_5_565_739.pdf. Acesso em: 06 dez. 2021. 

 



61 
 

A configuração da relação de trabalho doméstica sob a vigência da LC 150/2015, 

as diferenças e semelhanças com alguns direitos da CLT e o fenômeno da diarização serão 

tratados no capítulo a seguir. 
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3 PÓS LC 150/2015: UM TRAÇADO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS  

 

3.1 A CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO DOMÉSTICA APÓS 2015 

 

 Delgado (2019) mostra que a LC nº 150/2015 estabeleceu um novo patamar 

jurídico, através dos seus 47 artigos, regulando amplamente o contrato de trabalho 

doméstico, estruturando-se em 5 capítulos.  

O Capítulo I, talvez o mais importante da lei, porque regula o contrato de trabalho 

doméstico e suas especificidades, define dos elementos fático-jurídicos da relação de 

emprego doméstico (art. 1º), pacificando antiga discussão sobre o elemento especial da 

continuidade (referente ao trabalho por mais de dois dias na semana). Ou seja, é 

considerada empregada doméstica aquela que trabalha mais de dois dias durante a semana 

numa mesma residência. O mesmo artigo ratificou a proibição de trabalho doméstico por 

pessoa com menos de 18 anos, com base na Convenção no 182, de 1999, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

Ainda no primeiro capítulo, deixa-se explícita a possibilidade de celebração de 

contrato de experiência e de contrato a termo no trabalho doméstico (arts. 4 até 9). 

Regulou de forma detalhada a duração do trabalho, tratando da jornada (art. 2, caput e §§ 

1 até 8; art. 3, 10, 11 e 12), dos intervalos intrajornadas (art. 13) e interjornadas (art. 15) 

e também do trabalho noturno (art. 14). Regulou o dia de descanso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos, o descanso em feriados (art. 16) e o instituto das férias 

anuais remuneradas (art. 17).  

 Além disso, a referida lei trata do critério para descontos no salário, com suas 

vedações e permissões (art. 18, caput e §§ 1º até 4º, e art. 19, parágrafo único). Também 

regula a inserção obrigatória do empregado doméstico no FGTS (arts. 21 e 22). Aqui, a 

lei criou o depósito especial compensatório dos 40% rescisórios do FGTS, com base de 

recolhimento de 3,2% ao mês (art. 22, caput), que se somam aos 8% que também são 

aplicáveis aos demais empregados.  

Já o seguro-desemprego para o empregado doméstico passou a ter duração 

máxima de 3 meses e valor de um salário mínimo (art. 26, caput, § 1º e § 2º, incisos I até 
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IV; arts. 28, caput e incisos I até IV, 29 e 30). Também reafirmou a licença-maternidade 

de 120 dias e a estabilidade provisória de até 5 meses após o parto (art. 25, caput e 

parágrafo único).  

No Capítulo II estão as disposições referentes ao Simples Doméstico. Conforme 

Delgado explica (2019), o Simples Doméstico é um programa oficial computadorizado 

que recebe os dados contratuais relativos ao contrato doméstico de trabalho, para fins 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e administrativos. O empregador deve providenciar 

sua inscrição no Simples Doméstico, através do eSocial Doméstico, incluindo o contrato 

de trabalho e os dados do empregado. Ao atualizar mensalmente o sistema com os dados 

salariais, o empregador obtém o documento único de arrecadação (DAe — Documento 

de Arrecadação do eSocial), com o valor das parcelas indicadas, com a finalidade de 

realizar o pagamento na rede bancária credenciada até o dia 7 do mês seguinte ao de 

referência das verbas (art. 34 e caput do art. 35). O objetivo seria unificar todos os 

recolhimentos relacionados ao contrato de trabalho doméstico (art. 34, caput e § 7º). 

No Capítulo III, a LC 150/2015 trata das mudanças previdenciárias, com a 

instituição do salário-família ao empregado doméstico, nas hipóteses legais de incidência, 

e também da instituição das regras do benefício do auxílio-acidente. Delgado (2019) 

explica que o intuito é a inserção mais ampla e uniforme ao empregado doméstico dos 

direitos previdenciários e de seguridade social. O mesmo capítulo ainda faz a adequação 

na Lei Tributária 11.196/2005, passando os recolhimentos previdenciários, de FGTS e 

tributários, se houverem, para o dia 7 do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos 

geradores, ou seja, ao mês subsequente ao trabalhado. 

No Capítulo IV institui-se o Programa de Recuperação Previdenciária dos 

Empregadores Domésticos (REDOM), no artigo 39. Trata-se de um programa de 

parcelamento dos débitos dos empregadores com o INSS, relativos às contribuições 

previdenciárias com vencimento até 30 de abril de 2013 (art. 40). 

Por fim, no último capítulo, o V, trata-se da prescrição e responsabilidade do 

empregador na guarda dos documentos trabalhistas, previdenciários e fiscais relativos aos 

contratos de trabalho doméstico. Regula também a fiscalização do cumprimento das 

normas que disciplinam o trabalho do empregado doméstico, no âmbito do domicílio do 

empregador, a cargo da Auditoria-Fiscal do Trabalho (art. 44).  
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Como regula o contrato de trabalho, o mesmo capítulo dispõe sobre as regras 

relativas ao término do contrato de trabalho, com o instituto do aviso-prévio de 30 dias e 

o aviso proporcional (art. 23, caput e §§ 1º ao o 5, e art. 24), especifica as hipóteses de 

dispensa por justa causa (art. 27, caput e incisos I ao XII) e as hipóteses de rescisão 

indireta do contrato de trabalho (art. 27, parágrafo único, incisos I ao VII). Aqui, é muito 

importante observar as hipóteses em que o contrato de trabalho poderá ser rescindido por 

culpa do empregador, sobretudo os incisos II e IV. O inciso II refere-se à hipótese de o 

empregado doméstico ser tratado pelo empregador ou por sua família com rigor excessivo 

ou de forma degradante. Nesse ponto, a lei visa impedir o trabalho precário e o tratamento 

desumano. Lembramos, logo, do histórico de escravidão que o trabalho doméstico tem. 

Já o inciso IV insta o empregador a cumprir estritamente as obrigações do contrato de 

trabalho, como deve ocorrer em contrato de qualquer outra natureza. Aqui, vemos um 

intuito da Lei em consolidar a força do contrato de trabalho. 

É importante perceber que em vários artigos da LC 150/2015 há a expressão 

“mediante acordo escrito entre as partes”. A lei dispõe de determinadas regras que devem 

ser obedecidas de forma estrita, podendo ser flexibilizadas segundo determinados 

critérios quando houver concordância entre empregada e empregador. Ou seja, é 

“facultado às partes” - outra expressão usada – determinadas opções apenas nos casos em 

que os dispositivos expressam que pode haver acordo escrito entre as partes. 

É válido mencionar que após 2015 outra mudança legislativa teve muito impacto 

na área trabalhista: a Lei nº 13.467/2017, popularmente chamada de Reforma Trabalhista. 

Apresentada como uma lei necessária para adequar a legislação às novas relações de 

trabalho, ela na verdade modificou a CLT, de forma a desregulamentar, flexibilizar e 

diminuir direitos e garantias trabalhistas, segundo explica Roberts (2018). Contudo, as 

mudanças na CLT, causadas pela chamada Reforma Trabalhista, de 2017, não afetaram 

especificamente a legislação relativa ao trabalho doméstico. 

A Constituição de 1988, desde a redação original até o texto modificado pela EC 

72/2013, sempre manteve a relação de emprego doméstica como uma relação 

sociojurídica especial, regulada por legislação especial. Todos os avanços normativos 

relativos à categoria aconteceram por meio de diplomas e regras especiais, acrescentando 

direitos aos trabalhadores domésticos, tendo como ápice a LC 150/2015. É nesse sentido 

que Delgado (2019) explica que prevalece na Teoria Geral do Direito o critério da não 
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aplicação da regra geral ao campo jurídico especial. Na Constituição de 1988, tanto no 

texto original (parágrafo único do art. 7º), quanto no texto introduzido pela EC nº 72/2013 

(nova redação do parágrafo único do art. 7º), há a preservação da natureza especial da 

normatização do contrato de trabalho doméstico.  

O art. 19º da LC 150/2015 determina a aplicação somente subsidiária da CLT aos 

contratos de trabalho domésticos. A aplicação subsidiária somente acontece na medida 

da existência da compatibilidade de regras jurídicas, critério enfatizado pelo próprio art. 

19º da LC 150/2015, que usa a expressão “observadas as peculiaridades do trabalho 

doméstico [...]”. Isso mostra que não é cabível, no Direito do Trabalho, realizar aplicação 

subsidiária para diminuir o leque normativo de proteção trabalhista sobre a categoria 

profissional. 

Homero Silva (2016) explica que existe um item que pode passar despercebido 

entre a aprovação da EC 72/2013 e a LC 150/2015: a idade mínima para o trabalho 

doméstico. Ele mostra que o tema da idade mínima aparece de forma bastante sutil na EC 

72/2013, que mantém a idade mínima de dezesseis anos, já que o art. 7º, parágrafo único, 

da Constituição de 1988, inciso XXXIII, veda o trabalho abaixo dessa idade. Foi somente 

a LC 150/201 que, no art. 1º, proibiu a contratação de menor de dezoito anos para o 

trabalho doméstico, referenciando a Convenção nº 182, de 1999, da OIT. 

Isso mostra que existe uma norma mais favorável, em termos de saúde, higiene e 

segurança do trabalho, que elevou a idade mínima para dezoito anos, uma vez que o Brasil 

ratificou a Convenção nº 182, destinada a eliminar as piores formas de trabalho infantil. 

A percepção assumida, então, é a de que o trabalho doméstico é um exemplo concreto de 

degradação da infância e adolescência, segundo Silva (2016).  

O Brasil incorporou a Convenção nº 182 através do Decreto 3.596, de 12 de 

outubro de 2000, e elaborou um quadro com ocupações a serem banidas da infância e 

adolescência. Dessa forma, Silva (2006) explica que para o trabalho doméstico, no item 

76 da lista, aprovada pelo Decreto 6.481, de 12 de junho de 2008, consideraram-se os 

seguintes riscos: esforços físicos intensos, isolamento, abuso físico, psicológico, sexual, 

longas jornadas de trabalho, trabalho noturno, calor, exposição ao fogo, posições 

antiergonômicas, movimentos repetitivos, tracionamento da coluna vertebral, sobrecarga 

muscular e queda de nível.  
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Como podemos perceber, o art. 1º, parágrafo único, da LC 150/2015, evolui ao 

fixar a idade mínima em dezoito anos, apoiando-se na Convenção nº 182 da OIT e não 

nos termos da Emenda 72/2013. Nesse sentido, podemos mencionar a aplicação do 

princípio da norma mais favorável que, segundo Américo Plá Rodriguez (2000), opera 

como o princípio solar do Direito do Trabalho contemporâneo, capaz de movimentar toda 

a imensa estrutura social. Não se aplica a norma correspondente dentro de uma ordem 

hierárquica predeterminada, mas se aplicará, em cada caso, a norma que for mais 

favorável ao trabalhador. 

Há uma importante omissão da LC 150/2015 em relação à compensação de 

jornada, constante no art. 2º. A referida Lei é silente sobre a limitação do número de horas 

que podem ser prorrogadas num dia, para descanso nos dias ou nos meses seguintes. No 

artigo referido não existe menção ao teto máximo de horas extras no mesmo dia, abrindo 

espaço, por exemplo, para que alguma família exija jornada de dezesseis horas de uma 

doméstica. Assim, Delgado (2019) explica que o bom senso exige a aplicação do art. 19 

da LC 150/2015 e, consequentemente, a aplicação subsidiária da CLT, art. 59, limitando 

as horas prorrogadas a duas por dia, como ocorre para trabalhadores urbanos e rurais.  

A referida omissão, na opinião dele (DELGADO, 2019), reforça ainda mais a 

necessidade de limitação a duas horas prorrogadas por dia quando vemos que o art. 2, §§ 

4 e 5, da LC 150/2015, juntou a compensação semanal de jornada com a compensação 

anual, conhecida como “banco de horas”. Dessa forma, a doméstica pode ter banco de 

horas negociado individualmente, ao contrário dos demais trabalhadores, para os quais 

existe a garantia do banco de horas negociado coletivamente. Por último, é interessante 

lembrar que a LC 150/2015 ainda apresenta outra forma de compensação, chamada de 

12x36, no art. 10, em que para cada 12 horas seguidas de trabalho existem 36 horas de 

descanso: 

Art. 10.  É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer 

horário de trabalho de 12 (doze) horas seguidas por 36 (trinta e seis) horas 

ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para 

repouso e alimentação.   

§ 1o  A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste 

artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e 

pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as 

prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 

5º do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, e o art. 9o da Lei no 605, de 5 de 

janeiro de 1949. (BRASIL, 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0605.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0605.htm#art9
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Sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos feriados civis 

e religiosos, o art. 9 da Lei nº 605 de 1949 diz que “nas atividades em que não for possível, 

em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias 

feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador 

determinar outro dia de folga” (BRASIL, 1949). Neste ponto, é interessante ressalvar que 

o emprego doméstico não acontece no ambiente empresarial, mas sim no âmbito 

residencial de uma pessoa ou uma família. Apesar disso, o artigo pode ser aplicado às 

domésticas que trabalham no esquema 12x36 horas. 

Almeida e Severo (2003) explicam que a compensação é somente o 

reconhecimento de uma necessária limitação do tempo que a doméstica está a disposição 

do empregador, uma vez que, como qualquer outra categoria de trabalhadores, também 

tem família, amigos, ou seja, uma vida além do ambiente laboral. 

Uma vez que percorremos as principais novidades trazidas para o emprego 

doméstico, com a LC 150/2015, é interessante comparar alguns dos direitos próprios das 

empregadas domésticas com aqueles dos demais trabalhadores, estabelecidos na CLT. 

 

3.2. COMPARAÇÕES ENTRE OS DIREITOS DAS EMPREGADAS DOMÉSTICAS 

E DOS EMPREGADOS CELETISTAS: LC 150/2015 X CLT 

 

Maurício Godinho Delgado (2019) explica que na definição jurídica de 

empregado doméstico estão presentes os cinco elementos fático-jurídicos de qualquer 

relação empregatícia: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não 

eventualidade. Nela se encontram discriminados os quatro elementos fático-jurídicos 

comuns a qualquer empregado, que não são específicos da relação empregatícia 

doméstica: pessoa física do prestador, pessoalidade, onerosidade e subordinação. 

Contudo, encontra-se na definição também um elemento fático-jurídico comum aos 

demais empregados, mas que recebe, no caso da doméstica, significado jurídico 

relativamente distinto: a continuidade. Encontram-se ainda na definição de empregado 

doméstico os elementos fático-jurídicos específicos apenas à relação de emprego 



68 
 

doméstico: a finalidade não lucrativa dos serviços, a apropriação dos serviços apenas por 

pessoa física ou família e a efetuação dos serviços no âmbito residencial dos tomadores. 

A Lei nº 5.859 de 1972, revogada pela LC 150/2015, definia empregado 

doméstico como “aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não 

lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas” (BRASIL, 1972). Nessa 

definição, existe a omissão de três dos cinco elementos fático-jurídicos genéricos à figura 

do empregado, que são: pessoalidade, subordinação e onerosidade. Nesse sentido, a LC 

150/2015 aperfeiçoou a definição, de modo a referir-se expressamente também aos 

elementos da subordinação, onerosidade e pessoalidade. Assim, o novo texto legal 

anuncia que empregado doméstico é 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 dias por semana. 

Conforme explica Homero Silva (2016), uma questão que chama atenção trata-se 

do conceito de empregado. No ambiente doméstico, ele segue os parâmetros consagrados 

pela CLT, mas com a peculiaridade de ser exigido a constância de mais de dois dias por 

semana numa mesma residência para a caracterização da figura de empregado doméstico. 

Explica que não existe base teórica ou jurídica para exigir essa frequência para justificar 

a continuidade. Várias outras profissões conseguem o vínculo de emprego, mesmo com 

frequência de um ou dois dias por semana, por exemplo. Os exemplos do professor e do 

médico são os mais fáceis para explicar, segundo ele (SILVA, 2016). Em muitos casos, 

eles comparecem um ou dois dias por semana a uma escola ou ao plantão hospitalar, mas 

nem por isso deixam de preencher o requisito da habitualidade. Para o autor, ser habitual 

é ser razoavelmente esperado, o que não significa preencher necessariamente 44 horas 

semanais de trabalho. Para as domésticas, os usos e costumes desenvolveram o conceito 

de “diarista-habitual”, retirando seus direitos trabalhistas, mostrando um caminho sem 

volta, agora que a própria lei complementar parece ter absorvido tal máxima.  

 Outra questão abordada por ele é a tão falada compensação na modalidade 12x36 

horas em ambiente doméstico, prevista na LC 150/2015. Repleta de controvérsias, a 

discussão em torno da jornada 12x36 cada vez mais recorrente foi referendada pelo TST 

por meio da Súmula 44422. Silva (2016) explica que a jornada de 12 horas é desgastante 

 
22 TST. Súmula n. 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 
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e deveria ser evitada em qualquer circunstância, mas foi aprovada a partir da insistência 

de argumentos como a maior economia de deslocamento do trabalhador até o trabalho, a 

menor carga horária semanal e a possibilidade de o trabalhador se dedicar a outros 

afazeres em seus dias de folga. Contudo, numa primeira impressão, esse não é um tema 

que figuraria na lei relativa ao trabalho doméstico, por não se tratar de atividade 

econômica e não haver necessidade de adequação a algum ambiente de produção 

industrial. É muito provável que o legislador não tenha tratado do regime 12x36 horas 

levando em conta a arrumação e limpeza da casa, atividades que podem ser feitas ao longo 

do dia, mas, sim, as atividades de cuidador de idoso, acompanhante e babá, que 

demandam serviços noturnos. Seriam nesses casos que uma residência se aproximaria da 

atividade com operação 24h, explica (SILVA, 2016). 

Outro ponto de destaque trazido em 2015 é o contrato de trabalho doméstico a 

tempo parcial. O art. 3 da LC 150/2015 dispõe sobre o contrato doméstico a tempo parcial, 

definindo como aquele com o máximo de 25 horas semanais. E a duração normal do 

trabalho do empregado em regime de tempo parcial pode ser acrescida de horas 

suplementares, no máximo de 1 hora diária, através de acordo escrito entre empregador e 

empregado, com o limite máximo de 6 horas semanais.  Já a CLT, no art. 59-A, define 

como contrato de trabalho a tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas 

semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele que a 

duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas 

suplementares semanais. Vemos, aqui, que o contrato a tempo parcial dos trabalhadores 

celetistas prevê menos horas de trabalho do que o mesmo contrato para as domésticas. 

Com relação às férias devidas dentro do contrato de trabalho a tempo parcial, a 

LC 150/2015 segue os mesmos parâmetros que a CLT, concedendo apenas de 8 a 18 dias 

 
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. Disponível em: 

<https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-444> 

Acesso em: 03 jan 2022. 

 

 

https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-444
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de férias anuais (§ 3o do art. 3), e não de 12 a 30 dias como no caso dos trabalhadores a 

tempo integral. 

O contrato de trabalho doméstico por prazo determinado é disciplinado dos artigos 

4 a 8 da LC 150/2015. O artigo 4 dispõe que é facultada a contratação, por prazo 

determinado, do empregado doméstico em duas modalidades. Uma é o contrato de 

experiência (inciso I), com prazo máximo de 90 dias. A segunda espécie é aquele contrato 

feito para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição 

temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso 

(inciso II), com duração máxima de 2 anos.  

Excluiu-se do trabalho doméstico o contrato temporário, que pressupõe a 

intermediação por agência de colocação de mão de obra, como uma terceirização 

“obrigatória”, segundo disposto na Lei 6.019/1974. O contrato temporário é incompatível 

no ambiente doméstico por duas razões. A primeira é que as empresas temporárias são 

destinadas ao trabalho urbano (segundo o art. 4 da Lei 6.019/1974). A segunda é porque 

os destinatários deste tipo de contrato são empresas, explica Silva (2016). 

Já os artigos 4 a 8 da LC 150/2015 estão em sintonia com a CLT no tocante ao 

tempo máximo de duração dos contratos a termo (dois anos) e do contrato de experiência 

(90 dias), bem como a possibilidade de uma única prorrogação, desde que a soma dos 

dois períodos não exceda o prazo máximo. A Lei de 2015 também dispõe sobre a 

conversão em contrato indeterminado daqueles contratos temporários que excederem o 

prazo máximo, for prorrogado por mais de uma vez ou simplesmente prosseguirem sem 

manifestação em contrário. Silva (2016) explica que é um caso da aplicação do princípio 

da continuidade da relação de emprego, tal como consta no art. 451 da CLT23. 

Sobre o trabalho noturno, a LC 150/2015 disciplina, no artigo 14, que o 

empregado doméstico tem direito ao adicional noturno, de 20% sobre o valor da hora 

diurna, preservando, assim, intacto o conceito de trabalho noturno tal como é adotado 

para os trabalhadores urbanos na CLT: das 22h00 às 05h00, segundo art. 73, § 2 da CLT.   

Um ponto extremamente importante quando se fala em trabalho doméstico é o 

chamado tempo à disposição da família. Silva (2016) explica que numa tentativa de 

 
23 O artigo Art. 451, da CLT, diz que: “O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou 

expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo”.(BRASIL, 

1943).         



71 
 

suavizar o assunto delicado que é o tempo em que o empregado está com a família, mas 

não está em atividade plena, a nova lei assume uma espécie de hora intermediária,  

Que não se trata de jornada normal de trabalho, assim entendida aquela que 

seria praticada nos dias comuns dentro do lar, nem se trata de hora extra, que 

seria praticada em dias de repouso ou após a carga de 8h diárias. Trata-se de 

um período à disposição do empregador, aguardando a execução de ordens. A 

solução encontrada foi adicionar 25% à remuneração quando em viagem com 

a família, mesmo nas primeiras horas do dia ou durante a jornada regular de 

8h. (SILVA, 2016, p. 55). 

O artigo 11 da LC 150/2015 é claro ao dispor, no § 1, que deve haver prévio 

acordo escrito entre empregada e empregador para haver o acompanhamento do 

empregador pela empregada em viagem. O § 3 permite que, mediante acordo, o acréscimo 

de 25% à remuneração por hora de trabalho em viagem possa ser convertido em 

acréscimo no banco de horas, para ser usado a critério do empregado. O mesmo artigo 

define que são excluídas da contagem de horas aquelas não efetivamente trabalhadas no 

período. Isso significa que não são computadas, tampouco remuneradas, as horas gastas 

com deslocamento, pernoite e o lazer da empregada durante as viagens em que 

acompanha a família. Nas palavras do autor,  

 

O caso é realmente complexo. O deslocamento pode ser longo, para o litoral, 

o interior, outros Estados ou outros países – e nada disso será computado. O 

tempo de descanso e de lazer, de fato, podem ser interessantes para alguns 

empregados domésticos, mas restringe a liberdade, o convívio familiar e 

demais representações de sua esfera privada. Por outro lado, tudo o que for 

feito no destino terá o acréscimo de 25%, “encarecendo” a mão de obra 

(SILVA, 2016, p. 55). 

 

 Se houverem horas extras trabalhadas durante a viagem, a empregada deve receber 

as horas extras calculadas com o acréscimo de 50% sobre a remuneração já acrescida de 

25%. O autor explica que embora a conta ou raciocínio possa soar estranho, em função 

da pouca clareza da norma sobre isso, o valor é harmônico com o desgaste em executar 

uma jornada superior a oito horas fora do local habitual de trabalho, ou seja, fora da 

residência em que a empregada presta seus serviços. Ponto esclarecedor trazido pelo autor 

é que antes de combater esse raciocínio, é bom lembrar que o trabalhador urbano, 

momentaneamente transferido para outra localidade e que faça horas extras no destino da 

transferência, fará jus às horas acrescidas de 50% sobre o salário acrescido do adicional 

de transferência – que, a propósito, também é de 25%. Ou seja, estariam em igualdade. 
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 Sobre a comprovação das horas extras trabalhadas, Silva (2016) explica que ela é 

mais difícil de ser feita no ambiente doméstico, já que o lar é naturalmente um lugar 

privado, de recato e de menor circulação de pessoas do que o ambiente de uma fábrica ou 

de um escritório, por exemplo. Assim, a probabilidade é de que haja pouca ou nenhuma 

testemunha presencial. Reforça ainda mais essa percepção a complexidade da atuação dos 

auditores fiscais para acessar residências, constantes no artigo 44 da LC 150/2015. O 

auditor para adentrar o local de trabalho de uma empregada doméstica precisa 

previamente agendar o horário com o empregador e ser acompanhado deste ou de outro 

membro da família, diferente do que ocorre em outros locais de trabalho. 

De toda forma, aplicam-se subsidiariamente aos domésticos (art. 19 da LC 

150/2015) o mesmo regramento de cartões de ponto referente aos empregados urbanos, 

condensados na Súmula 366 do TST24. 

Outro ponto da LC 150/2015 que permaneceu igual ao disposto pela CLT é o 

intervalo interjornada. Isso significa que a empregada doméstica deve ter a pausa de 11 

horas como intervalo mínimo entre duas jornadas, como disciplina o artigo 15.  

Precisamos mencionar que a LC 150/2015, no art. 2, anuncia que a duração 

normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 horas semanais. A CLT, 

no art. 58, diz que a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer 

atividade privada, não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente 

outro limite. A Constituição de 1988 garante, no artigo 7, inciso XIII, a duração do 

trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação 

de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

Vemos que a regra, então, seria de 8 horas de trabalho por dia. Contudo, a legislação dá 

espaço para negociações. Relembrando a jornada real praticada pelas empregadas 

 
24 Súmula nº 366 do TST. CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE 

ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO (nova redação) - Res. 197/2015 - DEJT 

divulgado em 14, 15 e 18.05.2015. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária 

as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo 

de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que 

exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as 

atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene 

pessoal, etc). 
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domésticas, mostrada pelos dados no primeiro capítulo, vimos que elas trabalham em 

média 52 horas por semana, ou seja, bem mais do que 8 horas por dia. 

Outro fato sem grande diferença entre a LC 150/2015 e a CLT foi o direito ao 

descanso semanal, disposto no artigo 16 da Lei de 2015. O intervalo semanal de 24 horas 

é o repouso semanal remunerado, já disposto no art. 7, XV, da Constituição de 1988, 

assegurado também aos trabalhadores urbanos e rurais. Se a empregada trabalhar em 

domingos e feriados pode compensar com folga na mesma semana, que é a chamada folga 

compensatória. Se a folga compensatória não for concedida, as horas extras são devidas, 

pagas em dobro, conforme disposto no art. 2, § 8. 

Com relação às férias anuais da doméstica, o art. 17 da LC 150/2015 definiu o 

período aquisitivo como 12 meses a contar da admissão da empregada e o período 

concessivo a ser realizado dentro dos doze meses subsequentes. Previu o direito a “venda” 

de até 1/3 das férias pela empregada e a possibilidade de fracionamento em duas etapas. 

Já para os celetistas, o art. 134, § 1 dispõe que, desde que haja concordância do 

empregado, as férias podem ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não 

poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco 

dias corridos. Ou seja, a empregada doméstica pode fracionar as férias em duas etapas 

enquanto o celetista pode fracioná-las em até três.          

Uma novidade da Lei de 2015 foi a obrigatoriedade da inclusão da empregada 

doméstica no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através do artigo 21. Na 

regra anterior, que vigorou desde a Lei 10.208/2001 até a promulgação da LC 150/2015, 

a adesão ao FGTS era uma opção do empregador doméstico, assim como o acesso ao 

seguro-desemprego. Hoje, se o empregado pedir demissão, falecer ou for desligado por 

justa causa, é o empregador que deve ir à Caixa Econômica Federal e sacar o dinheiro em 

estorno do que ele compulsoriamente teve de adiantar ao longo do contrato de trabalho, 

conforme art. 22 da LC 150/2015. Da mesma forma, o FGTS também é devido aos 

celetistas. 

Assim como o FGTS, a empregada doméstica teve somente direito ao seguro-

desemprego a partir de 2015, com o artigo 26. Contudo, o seguro-desemprego dos 

domésticos é um direito mais enxuto do que dos trabalhadores celetistas. Ele estará 

sempre limitado a três parcelas e a um salário mínimo, não importando se o contrato de 

trabalho tenha sido de longa duração ou o salário contratual seja maior. Já aos celetistas 
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aplica-se a Lei 13.134/2015, que prevê seguro-desemprego de três a cinco parcelas, no 

art. 4, e o valor do benefício é variável, dependendo da média dos salários do trabalhador 

dos últimos três meses anteriores à dispensa.  

 Sobre o aviso-prévio, vemos que os arts. 23 e 24 da LC 150/2015 estão em sintonia 

com os arts. 487 e seguintes da CLT. Em outras palavras, nas duas leis funciona a regra 

de aviso-prévio de 30 dias para 12 meses trabalhados.  

 A rescisão por justa causa, seja por parte do empregado, seja por parte do 

empregador, no caso do trabalho doméstico, é prevista no art. 27 da LC 150/2015. É muito 

semelhante ao art. 482, que trata da justa causa do empregado, e do art. 483, que disciplina 

a justa causa do empregador, a rescisão indireta, da CLT.  Contudo, a Lei de 2015 trouxe 

itens próprios da rotina doméstica. O art. 27, I, da LC 150/2015 menciona a possibilidade 

de haver maus tratos a idosos, enfermos ou crianças, praticados pelos empregados 

domésticos. Já o inciso VII trata do caso em que o empregador pratica qualquer forma de 

violência doméstica ou familiar contra mulheres, seja ela a empregada ou qualquer outra 

mulher na residência. 

Se falamos em empregadas domésticas, é importante mencionar o que a legislação 

específica diz sobre a gestação e a licença-gestante. O emprego da gestante é 

constitucionalmente garantido no parágrafo único do art. 7, inciso XVIII.  É o direito da 

gestante em ser afastada por 120 dias sem prejuízo de sua renda, a ser paga pela 

Previdência Social. Já na LC 150/2015, é especificado no artigo 25 que a empregada 

doméstica gestante tem direito a licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do 

emprego e do salário, nos termos da Seção V do Capítulo III do Título III da CLT. 

Além do já mencionado Simples Doméstico, a nova lei instituiu o Redom 

(Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos), nos artigos 

39 ao 41 da LC 150/2015. É um sistema de parcelamento de débitos existentes em nome 

do empregado e do empregador, até 30 de abril de 2013, na condição de contribuinte.  

Outro ponto inovador da LC 150/2015 é o disposto no art. 43, que versa sobre o 

direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, que prescreve em 

cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato. Para os trabalhadores 

celetistas a regra é a mesma, disposta no art. 11. 
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A revogação da exceção da impenhorabilidade do bem de família do empregador 

doméstico também foi fruto da LC 150/2015. A Lei 8.009/1990, ao regulamentar os bens 

de família impenhoráveis, ressalvou que a alegação de impenhorabilidade da moradia não 

poderia ser feita nos casos de dívida com os salários dos empregados domésticos que 

naquela residência trabalhavam. O inciso I do artigo 3º dessa lei dizia que  

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução 

civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 

I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das 

respectivas contribuições previdenciárias; (BRASIL, 1990). 

 

Isso significa que o artigo 46 da LC 150/2015 permite que a pessoa ou família 

empregadora invoque o bem de família para não pagar os direitos dos empregados 

domésticos. 

Outra grande diferença entre as domésticas e os celetistas diz respeito ao direito 

ao vale-transporte. O artigo 110 do Decreto nº 10.854/2021 veda ao empregador substituir 

o vale-transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, 

exceto quanto ao empregador doméstico. Isso significa que os demais trabalhadores não 

podem ter seu vale-transporte trocado por outra forma de pagamento, mas a empregada 

doméstica pode. Mais uma lei que explicita o tratamento diferenciado entre empregadas 

domésticas e trabalhadores das demais categorias. 

 Aqui é necessário explicar que o Decreto nº 10.854/2021, mencionado acima, 

institui o chamado Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e 

Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais. Ou seja, mais um 

empreendimento legal que visa simplificar leis trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10854.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10854.htm#art187
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3.3 O FENÔMENO DA DIARIZAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO: DE 

MENSALISTAS À DIARISTAS 

 

 Como explicado no primeiro capítulo, a maior parte das empregadas domésticas 

ainda trabalha sem carteira assinada e recebe, em média, valor abaixo do salário mínimo 

nacional. Relacionado a essa realidade, Fraga (2010) diz que há um processo de mudança 

no trabalho doméstico nas últimas três décadas, que é o crescimento do número de 

trabalhadoras domésticas diaristas. Ou seja, são trabalhadoras que prestam serviço, 

normalmente de limpeza, em várias casas, ou em mais de uma, recebendo uma 

remuneração diária pelo serviço realizado. 

A Lei Complementar nº 150 de 2015 não traz uma definição de diarista, mas de 

empregado doméstico (artigo 1), que é aquele que presta serviços por mais de 2 dias por 

semana. A partir de então, de forma clara pela determinação da quantidade de dias 

trabalhados por semana, a condição de trabalhadora diarista recebeu um parâmetro 

objetivo para sua categorização. Em outras palavras, se uma pessoa trabalha em uma 

mesma residência por até duas vezes na semana, ela é considerada diarista. Uma vez que 

não se caracteriza a relação de emprego, não se aplica a LC 150/2015 para a diarista, 

conforme explicam Costa e Costa (2009). Logo, os direitos dessa lei não alcançam essa 

trabalhadora. 

É importante pensar que o termo diarista refere-se ao dia, ao contrário do que se 

pode denominar como mensalista, explicam Almeida e Severo (2013). Assim, quando a 

trabalhadora recebe o salário não por mês ou quinzena, por exemplo, mas por dia, 

popularmente é conhecida como diarista. 

Nesse sentido, continuam Costa e Costa (2009), a trabalhadora doméstica diarista 

recebeu do legislador a característica da autonomia. O trabalhador autônomo é aquele que 

presta serviço por conta própria e assume os riscos da atividade que exerce, afastando a 

configuração de relação de trabalho. O 442-B, da CLT, diz que “a contratação do 

autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, 

de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado”, prevista no art. 3 da mesma 

lei. Esse artigo foi incluindo pela Lei nº 13.467, de 2017, a chamada Reforma Trabalhista. 

Contudo, é importante mencionar o que Almeida e Severo (2013) explicam: o fato de não 
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haver previsão legal para o trabalho de diarista enquanto uma espécie de trabalhadora 

autônoma. 

Paulo Bento (2016) explica que termos como “modernidade”, “racionalidade”, 

“impessoalidade” são constantemente evocados para abordar essa vertente dos serviços 

domésticos. A partir de uma série de entrevistas com diaristas, ele mostra que elas podem 

executar um grande número de serviços em um só dia, mais do que seria executado num 

mesmo dia por empregadas mensalistas. Uma família pode acumular todos os trabalhos 

de casa a serem feitos na semana inteira para que a diarista execute todo o trabalho num 

único dia em que presta serviço em uma residência.  

Para ele (BENTO, 2016), a difusão do trabalho regularizado e direitos garantidos 

leva à diminuição da desigualdade social, que é a situação contrária daquela que leva ao 

aumento do trabalho doméstico. Em outras palavras, o trabalho doméstico é mais comum 

quanto maior é a concentração de renda, já que, em princípio, se funda na diferença de 

poder aquisitivo entre empregador e empregada.  

A questão do fenômeno da diarização tem direta relação com o avanço do contexto 

neoliberal. Conforme explica Heinen (2020), enquanto teoria política, o neoliberalismo 

congrega políticas governamentais e modelos de Estado. E, enquanto Estado, o 

neoliberalismo é um modelo político e econômico de nosso tempo. Como um modelo de 

Estado, o neoliberalismo não se trata de um Estado reduzido, mas de sua verdadeira 

reengenharia, o que, por óbvio, repercute nas leis.  

É ainda sobre o cenário neoliberal que Di Cesare (2019) fala sobre a necessária 

captação do pano de fundo do neoliberalismo. Ela explica que a ideologia 

neoliberal desempenha um papel decisivo na sociedade, porque contribui para a 

precarização e instabilidade, promovendo a “desregulamentação” da economia de 

mercado ou favorecendo uma liberdade individual abstrata.  

Especificamente sobre a desregulamentação das relações de trabalho, David 

Harvey (2008) explica que, em um processo de neoliberalização, quanto mais curtos os 

períodos de tempo dos contratos de trabalho, melhor. 

https://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/570979-neoliberalismo-a-grande-ideia-que-engoliu-o-mundo
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Como vimos, o trabalho das domésticas diaristas é encarado legalmente como 

autônomo, sem vínculo de emprego. Nesse ponto podemos perceber a ética neoliberal de 

responsabilização individual. O Estado típico do neoliberalismo não é um Estado menor 

ou com menos gastos, mas ele se reconfigura no que diz respeito, por exemplo, ao 

provimento dos direitos sociais, em que o próprio modo de prestação muda de direito para 

um direito condicionado ao cumprimento de uma série de obrigações, segundo podemos 

concluir de Heinen (2020). 

Trabalhador autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem 

vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A 

prestação de serviços acontece de forma eventual e não habitual. Conforme disposto na 

CLT, após a chamada Reforma Trabalhista de 2017, o trabalhador autônomo não é sujeito 

de relação de emprego. 

Art. 442-B.  A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as 

formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, 

afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3o desta 

Consolidação.              (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). (BRASIL, 1943, 

grifo nosso) 

Assim, um empregador ou uma família que opte por contratar uma diarista 

economiza com encargos sociais, férias, 13º salário e outras garantias já consagradas à 

empregada doméstica pela Constituição de 1988 e pela LC 150/2015, ao mesmo tempo 

em que há mais facilidade em romper a relação de prestação de serviços.  

Vemos que a diarista, mesmo enquanto profissional que exerce os mesmos 

serviços que uma empregada doméstica mensalista, não é contemplada por nenhuma lei 

em específico. O que existe é uma realidade de saída de mensalistas para trabalhar como 

diaristas, sem, no entanto, haver uma definição legal ou qualquer proteção específica para 

o número de trabalhadoras diaristas, que vem aumentando.  

Por não estarem vinculadas ao sistema de previdência social, a não ser que 

contribuam de forma individual, a categoria detém menos direitos, não usufruindo de 

licenças remuneradas em caso de acidente de trabalho, de gestação ou problemas de 

saúde. Também não tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), às 

férias remuneradas e ao recebimento de 13º salário, por exemplo. Normalmente, a diarista 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/ferias.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/13_inss.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Lei-complementar-150-2015.htm
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atua em mais de um domicílio e, na maior parte dos casos, não tem vínculo empregatício 

com qualquer um deles, conforme explicam Fontoura et al. (2019). 

Para elas (FONTOURA et al, 2019), é muito provável a hipótese de que a crise 

econômica e a necessidade de ajuste dos orçamentos domésticos não só provocaram uma 

transição do emprego doméstico das mensalistas em direção às diaristas, mas também 

parecem ter sido responsáveis por reduzir a formalização das primeiras. 

O processo de diarização, reforçamos, acontece num cenário de flexibilização de 

leis trabalhistas, sobretudo após 2017, e de aumento em iniciativas tipicamente 

neoliberais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Quase como num passe de mágica, são as mulheres que são responsabilizadas, e 

se responsabilizam, pela execução cotidiana de atividades domésticas, como cozinhar, 

lavar, limpar a casa, cuidar de crianças, idosos e doentes. Mas não há nada de mágico 

nesse fenômeno. Pelo contrário, o que há é uma exploração e sobrecarga de trabalho. E 

também não há nada de natural, no sentido de um dom ou capacidade inerente que 

supostamente nasce com as mulheres. Há, na verdade, uma construção social que produz 

e reproduz, a partir de valores, ideias e convenções tradicionais de gênero, a associação 

entre as mulheres e o cuidado com o lar, ao mesmo tempo que desassocia dos homens 

tais habilidades. 

Ainda hoje, século XXI, muitas casas e apartamentos no Brasil possuem o 

chamado “quarto de empregada”, um cômodo pequeno e mal ventilado, ao lado da 

cozinha e da lavanderia. É necessário pensar nisso como algo sintomático e carregado de 

significado. É herança da escravidão oficial que moldou o nosso país e que, como vemos, 

reflete numa das relações de trabalho mais comuns. Nesse ponto, é de extrema 

importância que, para além da análise da legislação específica tardia aplicada à relação 

de trabalho doméstica, analisemos a questão também por outra óptica, que veja mais de 

perto as estruturas, relações de poder e discriminações históricas impregnadas nela. Por 

isso, a Sociologia aliada ao Direito soma enquanto possibilidade de entender essa 

complexa relação de trabalho. 

Podemos observar o quão importante é a mobilização dos conceitos de raça, classe 

e gênero, a partir da Sociologia, para compreender a relação trabalhista em questão para 

além das leis, uma vez que nos possibilita entender porque há um determinado perfil dessa 

trabalhadora hoje e porque ele tem se perpetuado por tanto tempo. 

Para tanto, no Capítulo 1 apresentamos algumas incursões na história do trabalho 

doméstico no contexto brasileiro, recuperando alguns aspectos, apontando o legado do 

regime escravista desenvolvido no Brasil Colônia que modelou as relações de trabalho 

entre as mulheres escravizadas e os senhores e senhoras de escravos e, 

contemporaneamente, ainda repercute na relação entre trabalhadoras domésticas e seus 



81 
 

empregadores. Depois, tratamos do perfil da empregada doméstica brasileira hoje e como 

os conceitos de raça, classe e gênero são fundamentais para compreendermos como 

funcionam as relações de trabalho entre uma empregada doméstica e seu empregador. 

No Capítulo 2 buscou-se traçar o percurso legislativo referente à legislação das 

domésticas, sobretudo após a Constituição de 1988. Falamos da importância do advento 

da CLT, em que pese a quase exclusão das empregadas domésticas desse diploma 

normativo. Outro ponto representativo da trajetória foi a Emenda Constitucional nº 72 de 

2013, que fez terreno para a Lei Complementar nº 150 de 2015, ponto de virada na 

legislação sobre as relações de trabalho doméstico. Por fim, sinalizamos a importância da 

OIT e da Convenção nº 189 e Recomendação nº 201 para a assimilação de maiores 

garantias e proteção para a categoria doméstica. 

Já no Capítulo 3 tentamos mostrar o cenário jurídico após a LC 150/2015, de 

forma a tratar da configuração da relação de trabalho doméstico após essa data. Num 

segundo momento, fizemos algumas comparações entre os direitos das empregadas 

domésticas e dos empregados celetistas. Nesse momento, um dos pontos que mais 

chamam atenção tem relação com a dificuldade da comprovação das horas trabalhadas e 

das horas extras pelas domésticas, uma vez que o ambiente de trabalho doméstico, 

diferente dos demais locais de trabalho em que atuam outros trabalhadores, é um local 

reservado, com um número restrito de pessoas circulando. Isso torna mais difícil à 

empregada doméstica comprovar fatos ou recrutar testemunhas em eventuais 

necessidades. 

Na parte final do último Capítulo apontamos o fenômeno da diarização do trabalho 

doméstico, que é a saída de empregadas domésticas da ocupação mensal para trabalharem 

como diaristas. Mostramos que a diarista, enquanto autônoma, não tem os direitos 

assegurados às domésticas mensalistas, garantidos pela LC 150/2015. Logo, é uma 

categoria desprotegida, mais vulnerável, que cresce sob um cenário neoliberal, de 

reestruturação do Estado e flexibilização de leis trabalhistas. 

Mesmo com os avanços mostrados, ainda hoje as domésticas constituem uma 

categoria de trabalhadoras que tem uma normatividade jurídica muito específica e restrita, 

concentrada no parágrafo único do art. 7 da Constituição de 1988 (em sua nova redação 

dada com a EC 72/2013) e na LC 150/2015. E mesmo na lei destinada a reger essa relação 

de trabalho existem direitos que ainda são menores que os da CLT, como a limitação do 
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valor do seguro-desemprego e a impenhorabilidade do bem de família para adimplir 

débitos trabalhistas. 

O cenário em que ocorrem as relações de trabalho doméstico, geralmente, envolve 

um grande abismo social, mão de obra barata e disponível para serviços e horários que 

muitas vezes extrapolam o compactuado entre as partes. Não significa que deve existir a 

diminuição ou fim das empregadas domésticas enquanto categoria de trabalhadora, mas 

que deve haver, sim, valorização, quebra de preconceitos históricos e respeito aos direitos. 

Comparando os números trazidos, vimos que há uma clara relação entre raça e 

remuneração e entre informalidade e remuneração. Em outras palavras, mulheres negras 

recebem menos que as não negras e empregadas informalizadas recebem menos que as 

formalizadas. Cruzando raça e informalidade, vemos ainda que empregadas negras que 

trabalham sem carteira de trabalho assinada ganham menos que empregadas não negras 

que trabalham informalizadas. Há, portanto, na raça um ponto determinante para a 

remuneração auferida por essas mulheres. Logo, entende-se que a raça, e o racismo, são 

conceitos fundamentais para compreender, inclusive, porque empregadas negras ganham 

menos, em média, que as não negras.  

Também é fundamental enxergar a ambiguidade afetiva por trás de determinados 

discursos repetidos por empregadores e seus familiares que são dirigidos para e sobre as 

empregadas domésticas. Discursos, esses, que formam um cenário ainda mais turvo que 

atrapalha a solidificação dos direitos das domésticas e ofusca a verdadeira relação entre 

empregador e empregado: uma relação de emprego. O termo “quase da família” ofusca 

direitos, retirando a formalidade de uma relação de trabalho, afastando sua conotação 

profissional. Nesse ponto, entendemos que a relação de trabalho é a que ocorre entre a 

doméstica e seu empregador e outra relação, completamente diversa, é aquela relação 

entre membros de uma família. Em outras palavras, a empregada doméstica é uma 

profissional dentro de uma relação de emprego. E não um “quase” membro da família 

empregadora. 

Vimos que, se ainda persistem práticas de exploração e violência contra essas 

mulheres, a clara separação entre o espaço da casa, da vida privada, da família própria e 

o espaço do trabalho, da vida e da família do empregador, é um importante movimento 

na direção de uma maior profissionalização e, certamente, solidificação de espaços de 

privacidade e intimidade para essas trabalhadoras. O que deveria existir é uma relação de 
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trabalho na qual uma trabalhadora cobra um valor justo por um trabalho executado, 

observando os direitos e obrigações estabelecidos legalmente. 

A relação de trabalho doméstica é especialmente complexa por acontecer num 

ambiente privado, ao contrário dos demais locais de trabalho, que são, em regra, públicos. 

Uma casa é um local destinado à vida privada, à intimidade. É nesse sentido que a 

presença de uma relação de trabalho no ambiente doméstico deve ser especialmente 

observada, sobretudo em relação ao cumprimento dos direitos trabalhistas que são 

devidos, afastando terreno para flexibilização de direitos e garantias já tardiamente 

adquiridas. O ambiente doméstico, então, enquanto local de trabalho doméstico 

remunerado, é um lugar em que existem tensões entre organização familiar e relações 

pessoais combinadas com trabalho assalariado e desigualdade econômica. 

O empregador gerencia o trabalho, pois é quem oferece o emprego, e por meio do 

discurso de afetividade e familiaridade, ambíguo, pode também controlar as 

reivindicações das empregadas, já que constantemente há um apelo para a moralidade das 

relações pessoais que, em muitos casos, ofusca a verdadeira relação, a de empregador e 

empregada. Há, nessa relação, um constante discurso de afetividade. Contudo, ela não 

impede que haja, simultaneamente, uma forte relação hierárquica, com a diferenciação 

clara entre empregador e empregada. 

Importante lembrar que há um processo de aumento da escolaridade de mulheres 

jovens, que reflete em maiores possibilidades de se inserir no mercado de trabalho em 

outras ocupações, mais valorizas socialmente e mais bem remuneradas do que o trabalho 

doméstico. 

Além disso, o trabalho feminino doméstico muitas vezes não é visto como um 

trabalho de fato pelas classes empregadoras. Ou seja, não é percebido como um trabalho 

capaz de agregar valor à economia.  

Assim, resgatando nossa hipótese inicial, a confirmamos ao perceber que a relação 

trabalhista entre empregada e empregador, ou família empregadora, é sim marcada por 

uma relação de poder e discriminação forjada num passado escravocrata, perpetuando-se 

com marcadores de raça, gênero e classe muito específicos, o que pode explicar a 

diferença substancial entre a relação em questão e as demais relações de trabalho. Vimos, 
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também, que o regime estabelecido na escravidão fundamentou a relação de emprego 

doméstica que existe hoje, refletindo na aprovação tão demorada de leis específicas 

destinadas a reger essa relação de trabalho, em especial a Lei Complementar nº 150 de 

2015.  

Por fim, podemos apontar que as políticas tradicionais de incentivo à 

formalização, de fiscalização do emprego doméstico e até as leis específicas que regem a 

categoria ainda se mostram insuficientes para garantir a proteção social e uma relação de 

trabalho justa. Lembramos, também, para a existência de trabalho doméstico análogo ao 

escravo ainda hoje, ponto que sinaliza uma continuidade do passado dessa relação de 

trabalho, e que merece ser estudado. 

Sabemos que existem outros pontos que seriam importantes a serem 

desenvolvidos de forma mais profunda e, então, percebemos a necessidade da 

continuidade e aprofundamento de estudos em torno da relação de trabalho doméstica, da 

percepção das características dela, do perfil dessa trabalhadora e dos motivos que 

retardaram a aprovação de legislação específica. Sobretudo, mais estudos que unem 

Direito e Sociologia seriam interessantes, por alargar o campo de visão sobre um 

contingente tão importante e numeroso de trabalhadoras. 
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