
Trabalhadores informais segurados na previdência social contra o 

coronavírus 

Doméstica Legal sugere que Diarista Seja MEI 

 

Mario Avelino, presidente do Instituto Domestica Legal, enviou hoje para o 

ministro da Economia, Sr. Paulo Guedes e o Sr. Leonardo Rolim, presidente do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sugestão para que os quase 38 

milhões de trabalhadores informais sejam segurados pela Previdência 

Social.  Neste momento de combate ao Coronavírus (COVID-19), estes 

trabalhadores são os mais afetados. No grupo estão incluídas as Diaristas e 

Empregadas Domesticas sem a carteira de trabalho assinada, no total de 4.8 

milhões de trabalhadores. 

Estima-se que atualmente o Brasil tem aproximadamente 2.5 milhões de 

diaristas, das quais apenas 650 mil são contribuintes da Previdência Social. A 

maioria não está protegida em situações de doença. 

Neste momento de combate ao Coronavírus, uma segurança muito importante 

para quem é Diarista seria ser contribuinte da Previdência Social. Para isso, a 

diarista tem a opção de uma contribuição de apenas 5% tornando-

se microempreendedora Individual – MEI. Caso o MEI contraia o COVID-19, ele 

receberá o Auxilio Doença, e caso aconteça um falecimento, os dependentes 

terão direito a pensão, mesmo que a microempreendedora ainda não tenha 

efetuado o primeiro recolhimento. 

Com o objetivo de chamar a atenção para esse problema e com objetivo de 

incentivar que as autônomas a serem MEI, o Presidente do Instituto Doméstica 

Legal, enviou um e-mail com a sugestão de que no período de 6 meses, fosse 

retirada a carência para o benefício de Auxílio-doença que é de “12 meses” e 

Pensão por Morte que é de “18 meses”. 

Além disso, que fosse adiado o recolhimento do Imposto do MEI, assim como o 

governo adiou o Simples Nacional e o Fundo de Garantia. Quase 100% dos 

microempreendedores Individual - MEI’s neste momento estão sem trabalho. 

Esta ação dará um pequeno fôlego médio de R$ 57,25 por mês, que nos 

próximos meses dará um alivio de R$ 171,75. Considerando aproximadamente 



9 milhões de MEI’s há um apoio mensal de R$ 515 milhões, que em três meses 

dá um total de R$ 1.545 bilhão. 

“Com isso, a Doméstica Legal acredita que principalmente em função da grande 

consternação do CORONAVÍRUS, pelos 20 milhões de trabalhadores informais, 

entre eles DIARISTAS e EMPREGADAS DOMESTICAS sem a carteira de 

trabalho assinada, irão aderir ao MEI. As vantagens são inúmeras para o 

governo nesta situação de CALAMIDADE PUBLICA com a pandemia do 

Coronavírus” afirma Avelino. 

 

As vantagens são: 

1º. –  O Governo saberá quais são os trabalhadores, quais suas atividades, onde 

trabalham, etc., para que tenha uma ação mais efetiva no apoio a estes 

trabalhadores; 

2º. – Terá milhões de trabalhadores passando da total informalidade e exclusão 

para microempreendedores e contribuintes Previdência Social; 

3º. – Ganharão também as Prefeituras e Estados com o recolhimento de ISS, ou 

ICMS ou ambos; 

4º. – O governo estará estimulando o empreendedorismo legal; 

5º. – E o mais importante, protegendo os excluídos e evitando um colapso 

econômico para milhões de trabalhadores, seus familiares e para o País. 

 

E uma medida simples, eficiente, humana e de inclusão e proteção social e 

previdenciária. 

 

Campanha “Diarista seja MEI”:      

As 650 mil diaristas que são contribuintes pagam, na maioria das vezes, uma 

alíquota de 11% (onze por cento) sobre o salário mínimo Federal atual de R$ 

1.045,00, um gasto de R$ 114,95. Se cadastrando como MEI, a diarista passa a 

ter uma contribuição de apenas R$ 57,25, sendo R$ 52,25 do INSS (5% e R$ 

5,00 de ISS, que vai para as prefeituras). 

Em função da contribuição de 5,5% como MEI dar os mesmos direitos do 

Contribuinte Individual com alíquota de 11% (onze por cento), a DL sugere que 

todas as diaristas contribuem como MEI. Como MEI, o registro no Cadastro 



Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é uma das vantagens. Isso facilita a 

abertura de conta bancária, empréstimos e emissão de notas fiscais. Além disso, 

o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais, 

como Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL. 

Contribuindo para o INSS como MEI ou como autônoma, a trabalhadora tem 

seus direitos previdenciários protegidos, como aposentadoria por idade ou 

invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e outros 

direitos. Para o contratante, esse recolhimento por parte da diarista evita uma 

eventual ação na Justiça do Trabalho. Se a diarista é contribuinte do INSS, em 

caso de um acidente que cause um afastamento ou até uma aposentadoria ela 

estará coberta, ou em caso de morte, os filhos, se tiver, terão a pensão por 

morte.  

O cadastramento da Diarista, é feito pela internet sem nenhum custo no site do 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. 

A Lei Complementar 150 deixa claro que diarista é quem trabalha até dois dias 

na semana para o mesmo contratante, a partir de três dias na semana, tem que 

assinar a Carteira de Trabalho e vira empregado doméstico com todos os direitos 

trabalhistas previstos na Lei Complementar 150. 

Os direitos da diarista são o de receber o valor acordado pela diária no dia em 

que fez o trabalho. A profissional deve assinar o recibo de pagamento da diária. 

Em contrapartida, a diarista tem que fazer o trabalho contratado com qualidade, 

respeitar a privacidade do contratante e não causar danos ao seu patrimônio. 

É importante também que esse profissional tenha acesso a equipamentos 

básicos para o seu trabalho, evitando acidentes. É importante frisar que o 

contratante não pode exigir tarefas que coloquem em risco a vida da contratada. 

Nunca deixar a diarista limpar as janelas pelo lado de fora, principalmente em 

apartamentos. Limpeza externa em apartamentos, quem faz são empresas 

especializadas. 

No site www.diaristalegal.com.br, a diarista e seu contratante podem esclarecer 

todas as dúvidas e ter toda orientação a respeito do assunto. Existe no portal a 

emissão de recibos também e a cartilha “Diarista Legal – Direitos e Deveres de 

Diaristas e Contratantes”. Tudo totalmente gratuito. 

 

http://www.diaristalegal.com.br/

