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LEI ESPECIAL DO EMPREGADO DOMÉSTICO E A REFORMA TRABALHISTA 

 

 

Matheus Kenzo Nihsi Gomes 

 

RESUMO 

 

O presente artigo, realizado por meio de pesquisa pelo método teórico, tem por objetivo 

apresentar os novos direitos dos empregados domésticos trazidos pela Lei Complementar n. 

150, de 2015, que, por sua vez, regulamentou a Emenda Constitucional n. 72, de 2013. A 

referida Emenda Constitucional possibilitou a igualdade do empregado doméstico aos demais 

empregados urbanos, quando então a Constituição Federal foi alterada em seu artigo 7º, 

parágrafo único, para estender aos empregados domésticos diversos direitos que antes não 

lhes eram garantidos. Dentre estes direitos, podemos mencionar, por exemplo, seguro 

desemprego, obrigatoriedade do fundo de garantia do tempo de serviço, duração do trabalho 

normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, remuneração do serviço 

extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, remuneração do 

trabalho noturno superior à do diurno, intervalo mínimo intrajornada, entre outros direitos. 

Todavia, mesmo diante da emenda, alguns direitos não foram aplicáveis de imediato, mas tão 

somente depois da Lei Complementar n. 150/2015, que ainda definiu os requisitos necessários 

para se considerar empregado doméstico. Não obstante, com a aprovação da Lei n. 13.467, em 

13 de julho de 2017, novas mudanças foram trazidas aos contratos de trabalho, que gerarão, 

sem dúvida, reflexos aos contratos de trabalho do empregado doméstico. 
 

Palavras-chave: Empregado doméstico. Lei Complementar n. 150/2015. Lei n. 13.467/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECIAL LAW OF HOUSEKEEPER AND LABOR REFORM 

 

 

Matheus Kenzo Nihsi Gomes 

 

 

ABSTRACT 

 

This article, carried out by research using the theoretical method, aims to present the new 

rights of housekeepers brought by Complementary Law n. 150, of 2015, which, in turn, 

regulated Constitutional Amendment n. 72, 2013. This Constitutional Amendment made 

possible the equality of housekeepers to other urban employees, when the Federal 

Constitution was amended in its article 7th, single paragraph, to extend to the housekeepers 

several rights that were not previously guaranteed to them. Among these rights, it’s possible 

to mention, for example, unemployment insurance, compulsory service guarantee fund, 

normal working hours not exceeding eight hours per day and forty-four per week, 

remuneration for extraordinary service exceeding at least fifty per cent of normal work hours, 

remuneration for night work exceeding of the daytime, minimum interval intra-journey, 

among other rights. However, even before the amendment, some rights were not immediately 

applicable, but only after Complementary Law n. 150/2015, which further defined the 

requirements to consider as housekeeper. Nevertheless, with the approval of Law n. 13,467, 

on July 13, 2017, new changes were brought to the labor contracts, which will undoubtedly 

generate reflexes to the housekeepers work contracts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo de trabalho de conclusão de curso tem por finalidade apresentar na 

íntegra os 16 novos direitos que a efetivação da Lei Complementar n. 150, de 2015, criou aos 

trabalhadores domésticos. Sabe-se que a Lei Complementar n. 150, de 2015, criou esses 

novos direitos, que por sua vez, regulamentou a Emenda Constitucional n. 72, de 2103, que 

alterou o artigo 7º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988. Esse trabalho também 

tem por objetivo enfatizar na íntegra a análise dos direitos regulamentados pela Lei 

Complementar. 

Demonstrando de forma embasada através de pesquisa realizada por método teórico, 

verificou-se que os direitos a reconhecimento de vínculo, FGTS, seguro desemprego, a 

jornada de trabalho normal, adicionais salariais, que a Lei concretizou na existência da 

categoria e os direitos inerentes à ela, possibilitando a igualdade de direito previsto na 

Consolidação das Leis do Trabalho, haja vista não preencher os requisitos precisos, não era 

reconhecida a existência de vínculo e nem o empregado doméstico. 

A Emenda Constitucional 72, de 2013, alterando o artigo 7º CF/88, não foi aplicada de 

forma imediata, sendo aplicados os direito por ela conquistada com efetivação de uma Lei 

Complementar que regulamenta os direitos já conquistados pela categoria, mas não sendo 

aplicados por não serem Lei. 

A importância da Lei se dá por possibilitar a regulamentação de uma categoria já 

existente, com lei que possibilitava a assinatura do contrato de trabalho, mas não os direitos 

merecidos por empregado urbano, mesmo preenchendo o requisito para tal reconhecimento, 

que veio a ser mudado com lei especial. 

A aprovação da Lei 13.467, de 2017, que traz mudanças no contrato de trabalho, 

demonstrando que tal alteração tem impacto nas norma da lei especial, nos casos em que a lei 

não tem suas próprias diretrizes sobre o assunto, gerando reflexo na lei. Trazendo com que a 

reforma obrigue a pactuação de contrato trabalho, caso isso não ocorra gera-se multa. 

Tem por objetivo do trabalho apresentar que a Lei Regulamentadora do empregado 

doméstico não existe apenas com a finalidade de novos direitos, mas sim de igualdade. 
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2 O EMPREGADO DOMÉSTICO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 

150/2015  

 

A regulamentação do trabalho doméstico no Brasil previsto pela Lei n 5.859/1972, que 

regulamentou por vários anos a categoria de emprego doméstico, mesmo de forma parcial 

sem uma definição concreta e com poucas regras a favor da categoria, sendo a lei que 

reconheceu o contrato de emprego e a possibilidade de carteira assinada nesse vínculo de 

emprego. 

Verifica-se que, em meados de 2015, com a aprovação da Lei complementar 

150/2015, que veio para regulamentar novos direitos trazidos pela Emenda Constitucional n 

72/2013, que veio com a finalidade de prolongar os direitos previstos pelo Artigo 7º da 

Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos dos demais tipos de vínculos de emprego. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE EMPREGADO DOMÉSTICO 

 

O termo doméstico, tem uma definição bem relevante, definida por Sérgio Pinto 

Martins: 

A palavra doméstico provém do latim domesticus, da casa, da família, 

domus, lar. Lar é a parte da cozinha onde se acende o fogo, mas em sentido 

amplo compreende qualquer habitação. O doméstico será qualquer pessoa 

que trabalha para a família, na habitação desta. (MARTINS, 2009, p.6) 

 

A definição de empregado doméstico encontra-se no artigo 1º da Lei Complementar n. 

150/2015, segundo a qual, empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma 

contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no 

âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, que pode ser enfatizado de 

forma bem clara por Mauricio Godinho Delgado: 

é a pessoa física que presta, com pessoalidade, onerosidade e 

subordinadamente, serviços de natureza contínua e de finalidade não 

lucrativa à pessoa ou à família, em função do âmbito residencial 

destas.(DELGADO, 2015, p. 394) 

 

O tratamento do empregado previsto pelo Artigo 3º da Consolidação das Leis 

Trabalhistas do empregado doméstico, definidoa pela Lei Complementar 150/2015, se 

diferencia por empregado doméstico trabalhar em um lar realizando trabalho com 

remuneração em um lugar sem qualquer finalidade lucrativa, por ambiente de trabalho e 
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residencial, ao contrário da CLT que define vínculo de emprego quando o ambiente de labor 

tem total finalidade lucrativa. 

 

2.2 REQUISITO DE EXISTÊNCIA DO EMPREGADO DOMÉSTICO 

 

Para a existência do vínculo empregatício doméstico é necessário o preenchimento de 

requisitos essenciais para que possa existir a relação de emprego. Sendo necessário a 

existência de Pessoa Física no polo ativo da relação do emprego doméstico que tenha a idade 

mínima de 18 anos, algo trazido pela LC 150/2015, que vedou a contração de pessoa que não 

preencha o requisito de idade do Artigo 1º, parágrafo único, que concretizou a acordo previsto 

pela Convenção nº 182, de 1999 da OIT, e trazendo pessoalidade, onerosidade e a 

subordinação do polo ativo ao polo passivo, como enfatiza Mauricio Godinho Delgado: 

O Direito do Trabalho somente considera relação empregatícia aquela que 

ostenta, no polo ativo da prestação de serviços, uma pessoa física natural, um 

ser humano. É que toda a lógica de princípios, institutos e regras desse 

campo especializado da ordem jurídica somente se justifica em vista da 

presença de uma pessoa humana nessa relação social (DELGADO, 2016, p. 

30) 

 

Assim, entendendo que todo empregado doméstico é pessoa física que labora perante 

um ambiente residencial sem qualquer finalidade de lucro, sendo o polo passivo uma outra 

Pessoa Física, conforme abordado por Mauricio Godinho Delgado: 

Emprego doméstico desponta relativa pessoalidade da figura do tomador de 

serviços, que tem de ser, obrigatoriamente, uma pessoa natural ou um 

conjunto específico de pessoas naturais, como família. Não existe, conforme 

enfatizado, relação de emprego doméstico tendo como empregador pessoa 

jurídica. (DELGADO, 2016, p.32) 

 

Sendo a onerosidade do empregado doméstico a existência de remuneração pelas 

horas de prestações de serviço de forma contínua durante o contrato de trabalho reconhecido 

pela Lei 5.859/1972, onde o empregado fica à disposição do empregador, recebendo salário 

no final do mês. Indiferente no caso em que o empregado presta o serviço de forma gratuita, 

sem qualquer remuneração, não se encaixando nos requisitos previstos na Lei Complementar 

150/2015. 

O termo Subordinação é o elemento de extrema importância para existir a relação de 

emprego, trazido por Mauricio Godinho Delgado: 

Subordinação deriva de sub (baixo) e ordinare (ordenar), traduzindo a noção 

etimológica de estado de dependência ou obediência em relação de 

hierarquia de posição ou valores. Nessa mesma linha etimológica, 
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transparece na subordinação uma ideia básica de “submetimento, sujeição ao 

poder de outros, às ordens de terceiros uma posição de dependência.  

 

A subordinação corresponde ao polo antitético e combinado do poder de 

direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na 

situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado 

compromete-se a acolher o poder de direção empresarial no modo de 

realização de sua prestação de serviço. Traduz-se em suma, “situação em 

que se encontra o trabalhador, decorrente de limitação contratual da 

autonomia da vontade, para fim de transferir ao empregador o poder de 

direção sobre a atividade que desempenhará”. (DELGADO, 2016, p 36) 

 
Como se percebe, no Direito do trabalho a subordinação se encara sob um 

prisma objetivo: ela atua sobre o modo de realização da prestação e não 

sobre a pessoa do trabalhador”. (DELGADO, 2015, p.311)  

 

Concretizando que a se subordinação constitui com uma pessoa dando ordem e outra 

cumprindo a ordem que lhe foi dada, sendo obrigada a cumprir. 

 

2.3 RECONHECIMENTO DO VÍNCULO: EMPREGADO DOMÉSTICO X 

DIARISTA 

 

A Lei Complementar 150/2015 concretizou alguns entendimentos, para que possa ser 

reconhecido o vínculo. A lei concretizou o entendimento já utilizado nos tribunais, que a 

partir de 2 (dois) dias ou mais semanais de prestação de serviço contínuo em ambiente sem 

qualquer finalidade de lucro, sendo necessário a sua realização no âmbito residencial de uma 

família ou de convivência de várias pessoas, mesmo sem qualquer vínculo de parentesco entre 

as pessoas, conforme enfatiza Vólia Bonfim Cassar: o conceito de família deve ser entendido 

como reunião espontânea de pessoas para habitação em conjunto. (CASSAR, 2014, p.346) 

O elemento continuidade é de extrema importância para o vínculo empregatício de um 

empregado doméstico, por ser elemento jurídico que reconhece a existência do emprego 

doméstico, entendendo-se que a pessoa física labora de forma não esporádica e sim definitiva 

subordinadamente, mesmo que o labor não seja todos os dias da semana, sendo previsto em 

lei, que a partir de 2 (dois) dias semanais apresente a continuidade no serviço realizado, 

concretiza-se o vínculo determinante para ser reconhecido o trabalho doméstico.  

A Lei Complementar 150/2015 definiu regras sobre a carga horária de labor de 220 

(duzentos e vinte) horas com duração normal de trabalho de 8 (oito) horas diárias, totalizando 

44 (quarenta e quatro) horas semanais previstos no Artigo 2º e § 2º regulamenta a jornada de 

trabalho. 
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O emprego doméstico pode ser confundido muitas vezes com o diarista que presta o 

mesmo serviço que o empregado doméstico, com onerosidade e subordinação, em meio sem 

lucratividade em ambiente residencial e familiar recebendo no final do dia a remuneração 

pelos serviços prestados e acordados de forma verbal sem qualquer contrato escrito.  

A Lei complementar 150/2015, como visto, conferiu solução técnica, simples e 

objetiva na diferenciação às vezes tormentosa entre trabalhador doméstico contínuo (este, 

usualmente, correspondendo ao emprego doméstico, caso apresente os demais elementos 

fático-jurídicos integrantes da figura jurídica) e o trabalhador doméstico descontínuo – este 

comumente designado como o diarista doméstico.  

Conforme Mauricio Godinho Delgado afirma: 

A distinção é juridicamente relevante, uma vez que ao empregado doméstico 

aplicavam-se regras da Lei n. 5.859, de 1972 (com alterações e acréscimos 

posteriores), assim como se aplicam a regra da Lei Complementar n. 150, de 

2015. Ao trabalhador descontínuo doméstico, entretanto, o chamado diarista 

doméstico, não se aplica qualquer dessas regras e diplomas legais. 

(DELGADO,2016, p. 43) 

 

Entende-se que a pessoa física que labora de forma contínua é empregado doméstico e 

protegido pela Lei Complementar 150, de 2015, já o descontínuo, mesmo existindo elemento 

jurídico de onerosidade nesse labor, não caracteriza doméstico mas sim diarista. Conforme 

decisões do TST: 

 

RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO DOMÉSTICO. 

DIARISTA QUE TRABALHA POR TRÊS DIAS NA SEMANA. 

REQUISITO DA CONTINUIDADE. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. Nos termos do art. 1º, da Lei 

5859/72, aplicável ao caso concreto, a caracterização do vínculo de emprego 

doméstico exige a continuidade na prestação de serviços, requisito que não 

se evidencia no caso da diarista que trabalha na residência por apenas dois 

ou três dias da semana. Desse modo, consignado pelo Tribunal Regional, o 

trabalho da Autora como diarista em três dias da semana, inviável o 

reconhecimento da relação de emprego. Precedentes. Recurso de revista 

conhecido e não provido. (TST - RR: 2717620125240072, Relator: Douglas 

Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 25/11/2015, 7ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 04/12/2015) 

 

“RELAÇÃO DE EMPREGO. TRABALHADOR DOMÉSTICO. 

AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE. VIOLAÇÃO LEGAL AO ART. 3º DA 

CLT. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INVÁLIDO. O Tribunal Regional 

registra a ausência da continuidade necessária para a configuração do 

vínculo de emprego doméstico, indicando que a prova revela que a autora 

não trabalhava diariamente, sem especificar a quantidade de dias de labor, 

apenas consignando que o ‘trabalho era desempenhado em número reduzido 

de dias por semana’. O recurso funda-se em violação ao art. 3º da CLT, 

preceptivo que não incide na espécie, considerando que a matéria se rege 
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pelo art. 1º da Lei nº 5.859/72. Inviável o apelo por dissenso jurisprudencial, 

eis que os arestos transcritos não indicam o órgão prolator da decisão, como 

exige a Súmula nº 337/TST. Agravo de instrumento desprovido.” (TST, 7ª 

T., AIRR – 2436-24.2012.5.02.0003, Rel. Des. Conv. Arnaldo Boson Paes, 

DEJT 20.03.2015). 

 

Caracterizando que mesmo existindo todos os demais elementos fático-jurídicos para 

preencher os requisitos para concretizar o vínculo empregatício de uma empregado 

doméstico, mesmo a continuidade da relação sendo os dois dias conforme previsto na Lei 

Complementar 150, de 2015 especificamente no artigo 1º, em alguns casoss como ficou 

demonstrado no recurso de revista do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a 

continuidade pode ser evidente a existência do elemento fático-jurídico preenchendo os 

requisitos da Lei, mas não sendo. 

 

2.4 APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 150/2015 QUE EFETIVOU A 

EMENDA CONSTITUCIONAL 72/2013 

 

A Emenda Constitucional n. 72/2013, promulgada em 02 de abril de 2013, trouxe um 

grande avanço aos direitos da categoria do trabalhador doméstico com a alteração do Artigo 

7º da Constituição Federal de 1988, trazendo no parágrafo único do artigo o rol de direito da 

classe. 

Eis que, a Emenda Constitucional alterou o direito da constituição, não todos que eram 

precisos para o doméstico. Isso ocorreu através da regulamentação da mora legislativa de 2 

anos ou mais com a chegada da edição da Lei Complementar 150, de 2015, que foi aprovada 

no 1º de junho de 2015, com vacatio legis de 120 dias para poder vigorar e dar novos direitos 

a uma categoria  que se encaixa na  Consolidação das Lei do Trabalho mas que não era 

defendida por ela em nenhum momento, por se entender que só existe emprego quando o 

empregador é pessoa jurídica e o ambiente de trabalho não é ambiente familiar, existindo a 

finalidade de lucro no ambiente de trabalho. Tornando-se controverso com o emprego 

doméstico, que exerce atividade em ambiente doméstico. 

 

3 CONTRATO DE TRABALHO DOMÉSTICO 

 

A Lei complementar 150, de 2015, trouxe novas regras de contrato de trabalho, que 

antes de sua entrada em vigor não existia e não era possível ser usada, o entendimento usual 

prevalecia sobre o contrato de trabalho por tempo indeterminado, não sendo aceito tempo 



11 

 

determinado, por não existir regulamentação e aplicabilidade do que está sendo abordado. O 

Artigo 4º, I, Lei Complementar 150, de 2015, prevê as regras que permite o Contrato de 

Experiência de até 90 dias não podendo ultrapassar esse tempo, regulamentação prevista no 

Artigo 445 da Consolidação das Leis do trabalho, que foi trazido para o empregado 

doméstico. 

A lei regulamenta a possibilidade da existência de prazo para cumprimento da 

atividade que levou a contratação do empregado doméstico, podendo ser prorrogado com 

prazo de até 2 (dois) anos, ou ao término de evento que gerou a contratação; enfatizado por 

Mauricio Godinho Delgado: 

 

A mesma lei permitiu a celebração de contrato a termo, desde que para 

atender às necessidades familiares de natureza transitória e para substituição 

temporária de empregado doméstico que esteja com contrato de trabalho 

interrompido ou suspenso (art. 4º, II, LC n. 150). O prazo máximo dos 

contratos a termo é de dois anos; contudo sua duração ficará limitada ao 

término do evento que motivou a contratação, caso ele seja anterior ao 

cumprimento dos dois anos (parágrafo único do art.4º da LC 

n.150).(DELGADO, 2016, p. 54) 

 

A Lei também regulamenta a idade mínima de 18(dezoito) anos, com finalidade de 

proteger as crianças e adolescentes e entrar nos padrões internacionais, já previsto pela 

Organização Internacional do Trabalho que enfatiza isso em detrimento ao sistema de 

exploração do trabalho infantil presente no Brasil. 

 

3.1 JORNADA DE TRABALHO 

 

A Lei regulamentou a jornada de trabalho limitando o labor de 8 (oito) horas diárias 

normais, 44 (quarenta e quatro) horas semanais e totalizando 220 (duzentas e vinte) horas 

mensais. Além de possibilitar ao empregado doméstico o regime parcial de trabalho, não 

podendo exceder a jornada de 25 horas semanais. 

Enfatizado pela Lei Complementar 150, de 2015, possibilitou a pactuação do 

empregado com empregador por forma escrita no âmbito doméstico, a possibilidade de labor 

de 12X36 que trata-se de regime de plantão previsto no Artigo 10º, caput, e parágrafo único, 

usado nos casos especiais previstos em lei, não sendo abrangida as variação de emprego 

doméstico. 
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A lei trouxe para o empregado doméstico a regulamentação de intervalo para refeição 

e descanso no tempo mínimo de uma hora e no máximo de duas horas, podendo a vir ser 

reduzido para 30 minutos por acordo bilateral, conforme art. 13, caput, LC 150/2015. 

Prevê-se ainda a possibilidade de divisão de intervalo, enfatizado de forma clara por 

Mauricio Godinho Delgado: 

 

No tocante aos Empregados que residem no próprio local de trabalho, a Lei 

especial Domestica prevê a possibilidade de o mesmo intervalo intrajornada 

ser desmembrado em dois períodos, desde que cada um deles tenha, no 

mínimo, uma hora, até o limite de 4 horas ao dia (§ 1º do art. 13). O silêncio 

legal quanto à exigência de prévio ajuste escrito entre as partes sugere que o 

desmembramento do intervalo constitui mera prerrogativa do empregador. 

(DELGADO, 2016, p. 55) 

 

As Horas Extraordinárias do doméstico foram mantidas como estava o adicional de 

50% na hora normal laborada, no caso de ultrapassar as 8 horas de labor diárias. 

A própria Lei Complementar 150, de 2015, regulamentou o banco de horas e a 

compensação de horas, em que as horas extras laboradas em um dia anterior, poderão ser 

compensadas em uma dia posterior, e não serão pagas as horas laboradas, conforme o artigo 

2º, § 4º, só podendo ser adotado o regime de compensação de horas através de acordo escrito. 

 O regime de compensação, disposto no parágrafo 5º, só vale para as 40 primeiras 

horas excedentes da jornada de trabalho normal que será paga com adicional de 50% sob o 

valor da hora normal, o excedente além das 40 primeiras horas que serão pagas, poderá ser 

compensada até o prazo de limite de 1 ano, após sua realização. Não sendo compensada essa 

hora extra laborada pela empregado, deve ser levada em consideração e paga como hora extra. 

 

3.2 ADICIONAL NOTURNO 

 

A Lei Fixou o percentual de 20% na hora normal de trabalho, assim, a hora ficta 

noturna é de 52 minutos e 30 segundos, sendo considerada hora noturna a partir das 22 horas 

até as 5 horas da manhã, conforme artigo 14, caput e §§ 1º a 4º, LC 150/15. 

Ademais, o adicional noturno trouxe o direito já determinado para os demais 

trabalhadores, que regulamentou um direito constitucional que aborda a “remuneração do 

trabalho noturno superior à do diurno” (art. 7º, IX, CF/88), que só foi trazido para a categoria 

com a EC 72/2013 e definição da Lei Complementar 150, de 2015. 
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3.3 ADICIONAL DE VIAGEM 

 

A lei criou a regra de adicional de viagem no percentual mínimo de 25% sobre o 

salário-hora normal laborada ao empregado doméstico que acompanhar o empregador em 

viagem, sendo acrescido esse percentual na hora normal devidamente laborada. Nos casos de 

hora extra configurada, o acréscimo será de 50% conforme previsto pela constitucional de 

forma legal. 

Ficando estabelecido a possibilidade de converter o acréscimo de adicional em banco 

de hora, sendo tal conversão um acordo prévio entre as partes de forma escrita, utilizando esse 

banco de hora a critério do empregado, não a critério do empregador, previsto no artigo 11º, 

parágrafo 3º Lei complementar 150, de 2015. 

 

3.4 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 

 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mesmo sendo previsto pela Lei 5.107, de 

1966, criado pelo Instituto que prevê todos os empregados urbanos, desde que realizassem a 

opção por escrito para fazer parte do sistema de FGTS, não sendo aplicado para o empregado 

doméstico. 

Conforme abordado por Mauricio Godinho Delgado: 

 

Apenas com a Emenda Constitucional n. 72/2013 é que o sistema do FGTS 

passou a ser direito obrigatório para os domésticos. No entanto, a EC n. 

72/2013 condicionou essa inovação ao surgimento de lei reguladora explícita 

do novo texto do parágrafo único do art.7º da Constituição. (DELGADO, 

2016, p. 134) 

 

 Empregado Doméstico deveria ser inscrito no sistema de Fundo de Garantia, sendo 

regulamentada essa aplicação com o surgimento da Lei Complementar 150, de Junho, 

determinando o Artigo 21, e 34, IV, o valor de 8% (oito por cento) de recolhimento para 

FGTS, usando o salário base do empregado para o cálculo da contribuição. Além de terminar 

o recolhimento de 3,2%, título de antecipação e caso de dispensa sem justa causa prevista e 

que determine a dispensa o pagamento de 40% do valor da rescisória. 
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3.5 FÉRIAS 

 

As férias regulamentadas pela Lei Complementar 150, de 2015, no Artigo 17º, prevê 

que as férias correspondem ao período de 12 meses de contrato. Assim, adquirindo o direito 

de férias de 30 dias ou parcelado em dois prazos, sendo um deles de, no mínimo de 14 dias 

corridos (art. 17, §2º). Sendo proibido ao empregado que reside no local de trabalho nele 

permanecer durante as férias (art. 17, ª§5º) 

A Lei complementar revolucionou essa questão, trazendo o direito previsto aos demais 

trabalhadores ao empregado doméstico, inovando com novos direitos como as férias de 30 

dias e, no caso de tempo parcial de trabalho, prazo de férias diferente pelos prazos de 

trabalho. Além de permitir a conversão pecuniária de um terço do período de férias, em valor 

em dinheiro usando o salário base de cálculo para conversão. 

 

3.6 VALE-TRANSPORTE 

 

A despesa com transporte da residência ao trabalho e vice-versa, já consagrado na 

jurisprudência da Consolidação da Leis do Trabalhador, é abordado pela Lei Complementar 

150, de 2015, para os empregados domésticos, possibilitando o desconto de 6% do salário 

mensal do empregado, pelo empregador, valendo relembrar que o desconto é sob o salário 

base do empregado e não o com desconto dos reflexos, enfatizado por Mauricio Godinho 

Delgado: 

A Lei Complementar n. 150, de 2015, manteve o direito de vantagem 

trabalhista, porém aperfeiçoou o instituto: é que ratificou interpretação 

jurisprudencial já existente no sentido de poder o empregador substituir o 

vale-transporte formal pelo simples custeio de das despesas decorrentes dos 

deslocamentos residência-trabalho-residência, considerados os valores 

necessários para a aquisição das respectivas passagens de transporte urbano. 

(DELGADO, 2016, p. 60) 

 

3.7 REGISTRO DE HORÁRIO 

 

O registro de horário iniciou em abril de 2013 para aplicação ao trabalho doméstico, 

mas não havia nenhuma regulamentação jurídica que normatiza-se a jornada no âmbito 

familiar. Entendendo que, sem regra formal e jurídica não haveria qualquer obrigatoriedade 

em se ter o registro de ponto de horário de trabalho de empregado doméstico. Algo também 

modificado com a Lei Complementar 150, de 2015. 
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O Artigo 12º, traz na íntegra a obrigação de registro da jornada de trabalho doméstico, 

possibilitando o uso de meio manual, mecânico ou eletrônico, sendo claro que esse meio deve 

ser idôneo a sua utilização, o empregador tem ônus da prova para tal controle no caso de 

juízo. 

O registro de horário de jornada de trabalho regulamentado pela Lei complementar 

150, de 2015, traz uma segurança ao empregado doméstico pela marcação de horário de 

entrada e saída. Sendo controverso a Consolidação das Leis do Trabalhador, precisamente no 

Artigo 74, § 2º, conforme disposto in verbis: 

Art. 74. §2º: Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será 

obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, 

mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 

Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de 

repouso. (DECRETO-LEI, 5.452/1943) 

 

Por outro lado, a regulamentação da Lei complementar trouxe forma de regularizar o 

repouso semanal remunerado e de controlar o intervalo para poder aplicar o descanso e a 

refeição do empregado. 

  

3.8 JUSTA CAUSA E RESCISÃO INDIRETA 

 

Lei Complementar 150, de 2015, trouxe em seu contexto de forma mais específica os 

fatores de grande abrangência nos contratos de Empregado Doméstico, sendo a dispensa por 

justa causa do trabalhador doméstico (artigo 27, caput e os seus incisos), e ruptura contratual, 

onde o empregador toma iniciativa, chamado de rescisão indireta (artigo 27, parágrafo único 

e incisos). 

 Justa Causa deve estar tipificada na lei, para configurar o motivo que termine o 

empregador a romper o contrato de trabalho doméstico. Sendo esse romper de contrato, que 

leve justa causa preciso que tipifique o que ocorreu e o que levou a gerar gravidade da 

situação, gerou a conduta faltosa para se acabar o contrato. 

Vale relembrar que o empregador tem o poder disciplinar e de liderança sobre o 

empregado. Podendo aplicar sanções leves ao empregado caso ocorra um descumprimento, 

caso precise punição mais pesada, se concretiza com ordenamento regulamentado considerado 

dispensa por justa causa. 

A possibilidade de Rescisão de contrato possibilitado pela rescisão indireta, quando o 

empregador comete falta grave contra o empregado eis que essa possibilidade é necessário 
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ajuizamento de processo para requerer apreciação da falta grave que levou o pedido de 

rescisão indireta e baixa da CTPS. 

Sendo aplicado nessa situação da relação de empregado doméstico, no caso de 

rescisão do contrato e todas as verbas rescisórias já previsto pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, regulamentado pela Lei Complementar 150, de 2015, com aplicação ao empregado 

doméstico. 

 

3.9 SIMPLES DOMÉSTICO 

 

A Emenda Constitucional veio regrar novos direitos, no total de 16 novos direitos para 

beneficiar o empregado doméstico. Vindo ser efetivado em meados de 2105 com a Lei 

Complementar 150, de 2015, que concretizou direito já existente para os demais empregados, 

criando regulamentos e benefícios ao empregado doméstico, que ao mesmo tempo de ajudar 

acabou complicando os direito e benefícios. 

A própria Lei trouxe facilidades com o artigo 31º, que regulamenta o regime de 

pagamentos dos tributos devido a empregado de forma única e simples, sem qualquer 

complexidade, que a Lei trouxe para o âmbito familiar o sistema de recolhimento trabalhista, 

previdenciários e tributários de um empregado comum. Enfatizando com a criação do sistema 

Simples doméstico, que regimenta o recolhimento dos valores devidos a empregado 

doméstico pelo empregador doméstico de forma fácil e simples sem precisar de qualquer 

ajuda de contador. 

No artigo 34 da lei, menciona os direitos que devem ser recolhidos mensalmente em 

único documento que pode ser retirado via internet com determinados descontos: 

 

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

documento único de arrecadação, dos seguintes valores: 
I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária, 

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

8.212, de 24 de julho de 1991;  
II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a 

seguridade social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do art. 24 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;  

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

financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;  
IV - 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS;  
V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 

desta Lei; e  
VI - imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do 

art. 7o da  Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se incidente. (LEI 

COMPLEMENTAR 150/2015) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art7i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art7i
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4 LEI COMPLEMENTAR 150, DE 2015 E MUDANÇA DA REFORMA 

TRABALHISTA LEI 13.467, DE 2017 

 

A reforma trabalhista aprovada no dia 13 de julho de 2013, por meio da Lei n. 13.467, 

com vacatios legis de 120 (cento e vinte) dias, trouxe profundas alterações à Consolidação das 

Leis do Trabalhador, que eram necessárias para adequação aos cenários atuais, eis que a 

Consolidação das Leis do Trabalhador que aplicada atualmente e foi efetivada em 1940, 

sendo uma lei concreta e rígida não havendo qualquer compatibilidade com os tempos 

modernos, que necessitava de mobilidade de emprego por nos tempos atuais necessitar de 

produtividade. 

A Lei Complementar 150, de 2015, regulamentou o emprego doméstico não tendo 

vínculo direto com a Consolidação das Leis do Trabalho de forma direta, sofre alterações em 

alguns direitos previstos pela lei, em outros não e mantida sem alteração. 

Com a reforma mudando muitos aspectos da Consolidação das Leis do Trabalho, 

alguns direitos regulamentados pela Lei Complementar 150, de 2015, mencionados na lei de 

forma clara não sofrem qualquer alteração perante a Reforma Trabalhista prevista na Lei 

13.467. 

Ademais entende que não sofre alteração por ser regulamentado em Lei especifica e 

não Consolidação das Leis do Trabalho. 

Conforme já mencionado, a reforma trabalhista trouxe diversas alterações na norma e 

nos processos, sendo que a aplicação da Consolidação da Leis do Trabalho é aplicada de 

forma subsidiária, quando Lei Especifica não regulamenta. Tendo com novidade do emprego 

doméstico a possibilidade de contrato de trabalho intermitente, sendo realizado de por tempo 

determinado existindo subordinação, mas não continuidade, um dos requisitos necessários 

para existir o labor do empregado doméstico, entendo que poderá ser contratado por tempo 

determinado recebendo o que é de direito na proporcionalidade do tempo laborado. Por tanto, 

a reforma prevê a possibilidade de contrato de empregado doméstico folguista. 

A reforma prevê a possibilidade de acordo entre as partes com finalidade de laborar 2 

(duas) horas extra diária que não exceda o limite semanal em caso excepcional por motivo de 

força maior por parte do empregador. 

A Lei nos casos administrativos, regulamenta a possibilidade de multa, no caso de 

ausência de registro na CTPS, sendo a multa regulamentada no artigo 47 da Consolidação das 
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Leis do Trabalho. Tornando um risco ao empregador que não registra o empregado 

doméstico, num eventual processo poderá ser condenado a pagar multa por não cumprimento 

dos regimentos para se existir vínculo empregatício. 

Com efetivação da reforma, possibilitou a justa causa de dispensa do empregado que 

por algum motivo não preenche os requisitos necessários para labor da função que foi 

contratado, tendo como exemplo fático empregado doméstico que é motorista, mas por 

alguma consequência não tem habilitação. 

Outra novidade que foi concretizada pela reforma que impactará a classe do 

empregado doméstico e concretização de algo já realizado entre empregado e patrão, a 

possibilidade de rescisão contratual de trabalho, que pode ser realizada de forma mais simples 

e rápida com impetração de um acordo comum entre as partes do contrato, tendo redução das 

verbas rescisórias de multa de FGTS e tendo as demais verbas rescisórias mantidas na íntegra 

do valor. Disponibilizando ao empregado a possibilidade de receber até 80% do FGTS, caso 

abra mão do seguro desemprego. 

O benefício da justiça gratuita sofreu alterações com a reforma que estabeleceu 

parâmetros mais definitivos para concessão do benefício do autor no processo, que só será 

concedido a empregado que ganhar no máximo até 40% do teto da previdência social do ano 

vigente da concessão do benefício. 

Com a reforma, Honorários de sucumbência serão aplicados em todos os casos. Por 

existir entendimento que na Justiça do Trabalho, em razão da existência do jus postulandi, 

não se tinha previsão de condenação em honorários advocatícios por mera sucumbência. Ao 

contrário, a condenação em honorários, conforme disposto da Súmula 219 do TST, não 

decorriam pura e simplesmente da sucumbência, sendo necessário que a parte estivesse 

assistida por sindicato da categoria profissional e, concomitantemente, comprovasse a 

percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva 

família. Além disso, a referida Súmula traz a previsão de condenação na ação rescisória, nas 

causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem 

da relação de emprego. 

No Artigo 791-A, honorários de sucumbência, fixados entre 5% (cinco por cento) e 

15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Segundo o § 3º 

do citado artigo, na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de 

sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Enquanto, o § 4º dispõe 

que, se vencido o beneficiário da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade da condenação 
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somente ocorrerá quando o vencido não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, 

créditos capazes de suportar a despesa. 

Caso seja aplicado a sucumbência recíproca a empregado doméstico que vier a perder 

a causa, mesmo detento dos requisitos necessário para ter justiça gratuita, será condenado a 

pagar sucumbência que for condenado. 

A reforma mesmo que de forma pouco nítida, com aplicação sucumbencial, caso não 

ganhe alguns dos pedidos da inicial, sendo total ou parcial, leva a gerar nitidez nas petições 

iniciais e a clareza na aplicação da Lei Complementar 150, de 2015, por regulamentar uma 

categoria de empregado como qualquer um outra, mas por um simples conflito de Leis não 

detentora dos mesmos direitos dos empregados da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo cientifico buscou abordar de forma sucinta a situação jurídica que a Lei 

Complementar 150, de 2015, regulamentou, como os vínculos empregatícios dos empregados 

domésticos no Brasil, a igualdade da classe dos trabalhadores que o direito só foi 

regulamentado com efetivação da Lei Complementar, mesmo já existindo a Lei 5.859/ de 

1972, que efetivou a existência do vínculo de trabalho do empregado que exercia o emprego 

em ambiente sem qualquer finalidade lucrativa, mesmo preenchendo os requisitos previstos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. 

A regulamentação do emprego doméstico da Emenda Constitucional 73, de 2013, 

acrescentou na constituição o reconhecimento do vínculo de emprego no âmbito familiar que 

trouxe 16 novos direitos que foram efetivados com a Lei Complementar que trouxe direitos já 

previstos aos trabalhadores. 

O artigo traz de forma rápida as consequências que a reforma trabalhista através da 

Lei 13.467, de 2017, mudou no aspecto sobre o contrato com prazo determinado, aplicação de 

honorário de sucumbências nos processos que a justiça gratuita foi concedida no início mas 

no decorrer do processo algum pedido foi perdido, mas em outros aspectos não haverá 

mudança com a reforma, por constar na própria lei artigos que regulamentam de forma clara e 

definitiva, e aplicando à Consolidação das Leis do Trabalho de forma pecuniária, no caso 

onde a lei específica não regulamenta sobre o tema. 

Concluindo, a Lei específica trouxe a igualdade dos empregados de âmbito 

empresarial e âmbito familiar que não existia antes da Lei Complementar 150, de 2015, eis 
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que o empregado doméstico não era empregado protegido pela Constituição Federal por não 

estar presente em nenhum artigo seu reconhecimento. 
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