
Aniversário de 5 anos da Lei de Complementar 150 do emprego doméstico 

  

A Lei Complementar 150 de 01/06/2015, completou cinco anos na data de hoje, 

atravessando uma grande crise econômica, Reforma Trabalhista, Reforma da 

Previdência Social, e com tudo isso, houve aumento no número de empregados 

domésticos com a carteira de trabalho assinada, apesar do aumento da 

informalidade. 

Infelizmente, neste momento crítico no mundo e no Brasil, com os efeitos da 

COVID-19, haverá uma redução em todo mercado de trabalho, como também 

no emprego e trabalho doméstico. De acordo com a PNAD Avançada do IBGE 

do último trimestre, houve uma diminuição de 11,8% no número de 

trabalhadores, apesar de ações do governo para manter os empregos, como as 

Medidas Provisórias 927 e 936, além da Portaria 139. 

  

Melhorias no emprego doméstico nos últimos 5 anos 

Neste período (06/2015 a 05/2020), houve muitas melhorias no emprego 

doméstico, a destacar: 

1 – O aumento de empregados domésticos com a carteira de trabalho assinada. 

Em agosto/2015 de acordo com dados da Previdência Social, eram 1.190.000 e 

os últimos dados do eSocial, já estimando as perdas nos meses de março abril 

e maio de 2020 está em 1.450.000, ou seja, houve um aumento de 260 mil 

empregados, equivalente a 17,93%. Este número em setembro de 2019 era de 

1.550.000. 

2 – O sistema do eSocial, onde os empregadores domésticos são obrigados a 

cadastrarem seus empregados domésticos formais para poderem emitir a DAE 

(Documento de Arrecadação do eSocial para recolher o INSS, FGTS e Imposto 

de Renda), teve muitas melhorias. Uma das últimas melhorias, foi a transferência 

de titularidade, permitindo que em caso de morte do empregador doméstico e a 

família quiser continuar com a empregada doméstica, possa haver uma 

transferência para um novo empregador da família, sem a necessidade de 

demitir o empregado para readmiti-lo, o que gerava um custo desnecessária. 

Esta implementação, atende também a casais que se separam, e a empregada 

vai continuar trabalhando para a família. 



3 – Aprovação da Lei 13.467, em 13 de julho de 2017,, que sancionou a Reforma 

Trabalhista, que também impactou no emprego doméstico de forma positiva, 

dando maior segurança jurídica para quem contrata: 

3.1 – Criação da Demissão por Acordo; 

3.2 – Opção da Contribuição Sindical patronal e laboral; 

3.3 – Diminuição das ações trabalhistas injustas ou de valores acima do devido, 

pois se o empregado perder a ação terá de pagar as custas e despesas judiciais 

gastas pelo empregador; 

3.4 – Permitiu que empregados domésticos com idade a partir de 50 anos 

tenham férias parceladas em até dois períodos de gozo; 

3.5 – Além de outros benefícios para o emprego doméstico.; 

4 – A Reforma da Previdência Social, diminuiu em média de 8,33% do valor de 

contribuição do INSS da maioria dos empregados domésticos, que ganham até 

R$ 2.089,60. 

  

Pontos Negativos no emprego doméstico nestes 5 anos 

Apesar do aumento de empregados com a carteira assinada demonstrado no 

item 1 acima, proporcionalmente, o emprego doméstico teve uma diminuição da 

formalidade, que passou de 31% a 25% atualmente, ou seja, do total de 

5.850.000 (Fonte IBGE, PNAD Avançado primeiro trimestre de 2020), para cada 

quatro trabalhadores domésticos, somente 1 tem a carteira de trabalho0 

assinada. 

Do total de 5.850.000, tirando as Diaristas estimadas em pelo menos 2.300.000, 

temos quase 2.100.000 de empregados domésticos na informalidade, ou seja, 

pelo fato de trabalharem mais de dois dias na semana, deveriam ter a carteira 

de trabalho assinada. 

  

Como melhorar o emprego doméstico 

Para Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal: 

1 – O governo investir em campanhas de conscientização dos empregados e 

principalmente os empregadores domésticos, que “É mais barato ter uma 

empregada na Lei do que fora da Lei”, trabalho este que vem sendo desenvolvido 

há mais de 15 anos pelo Instituto e o Portal Doméstica Legal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm


2 – Que seja aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente 

da república, o Projeto de Lei 8.317/2017 do deputado André Figueiredo, 

proposto pelo Instituto Doméstica Legal, que permitirá a recriação 

do PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 

EMPREGADORES DOMÉSTICOS (REDOM), permitindo o recolhimento do 

INSS em atraso em até 120 parcelas mensais, com redução de 100% da Multa 

por atraso, e redução de 60% dos Juros de Mora, reduzindo assim os custos de 

regularização dos empregadores, e estimulando a formalidade. 

 Finalmente, que os empregadores domésticos neste momento de pandemia, na 

medida do possível, não demitam seus empregados domésticos, pois eles 

podem usar até o dia 30 de julho de 2020, dois meses de Suspensão Temporária 

do Contrato de Trabalho, ou ainda a Redução da Jornada de Trabalho e Salário 

em 25%, 50% OU 70%. Neste caso, o governo irá pagar integralmente ou parte 

dos salários como Benefício Emergencial – BEM, e o empregador ainda tem a 

economia do recolhimento de 20% do eSocial. 

  

Importante: 

1 – Se o empregador doméstico já utilizou os dois meses de Suspensão, ela 

ainda poderá utilizar mais 30 dias de Redução da Jornada de Trabalho e Salário, 

totalizando 90 dias de economia; 

2 – A Câmara dos Deputados Federais, aprovou na semana passada a Medida 

Provisória 936, prorrogando a mesma. Falta o Senado Federal e na sequência a 

sanção em Lei pelo presidente da República, que não tenho dúvida irá prorrogar 

o Benefício Emergencial para evitar demissões. 

  

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020. 

Mario Avelino – Presidente do Instituto e do Portal Doméstica Legal. 

 


