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RESUMO 

 

  O presente trabalho tem por objetivo tratar da mudança no auxilio 

acidente doméstico a partir da Lei Complementar nº. 150, de 01 de Junho de 2015, a 

qual trouxe ligeiras mudanças na legislação previdenciária vigente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

  A inclusão dos empregados domésticos  

 

OBJETIVOS 

 

  Demonstrar a mudança ocorrida no §1º, do artigo 18, da lei 8.213/91, a 

partir do advento da lei complementar nº. 150/2015, acrescentando o empregado 

doméstico no rol de beneficiários do auxílio-acidente. 

 

 

METODOLOGIA 

 

  Pesquisa realizada em artigos científicos e texto de lei. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

  A Lei Complementar nº. 150, de 01 de Junho de 2015, desmistificou o 

entendimento jurisprudencial inicial do conceito de empregado doméstico, o qual foi 

trazido em seu artigo primeiro, sendo ele: 

 

LC 150/2015 - Art. 1º. “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.” (grifo 

meu) 

 

  Desta forma, as dúvidas que pairavam sobre o empregado doméstico 

contribuir para a Previdência Social como contribuinte individual ou como 

empregado doméstico acabaram. Desde que o serviço prestado à uma pessoa ou à 

família, seja de forma continua, subordinada, pessoal, onerosa, no âmbito 

residencial e, o mais importante aspecto, por mais de dois dias por semana, a 

contribuição a ser feita será pela categoria de empregado doméstico, ou seja, caso 

venha o empregado trabalhar sob as condições supra mencionadas por até dois dias 

na semana, deverá este contribuir na categoria de contribuinte individual. 

  Com o objetivo de auxiliar a forma de contribuição do empregador 

doméstico, a presente lei complementar nº 150/2015, traz uma inovação 

denominada de Simples Doméstico. Trata-se de um sistema eletrônico, a ser 

disponibilizado em portal na internet, para o pagamento de tributos, de contribuições 

e dos demais encargos do empregador doméstico, de forma unificada. 

  Embora o Simples Doméstico, deverá ser regulamentado no prazo de 

120 (cento e vinte) dias a contar da entrada em vigor da lei complementar, o 

empregador deverá passar a recolher as alíquotas dispostas no artigo 34, a partir a 

publicação da lei. 

  A grande inovação trazida pelo mencionado artigo 34 é em relação ao 

seu inciso III, qual seja: 

 

LC 150/2015 – Art. 34, III – “0,8% (oito 

décimos por cento) de contribuição social para 

financiamento do seguro contra acidentes do 

trabalho;” (grifo meu) 

 

  Cabe salientar que até o advento da lei complementar nº 150, os 

empregados domésticos não possuíam direito ao auxilio acidentário, ou seja, 

quando de um acidente doméstico que diminuísse sua capacidade laborativa, não 

contavam com o recebimento do referido beneficio.  



  Antes da alteração causada pela aludido diploma, o artigo 18, da lei 

8.213/91, em seu §1º contemplava o beneficio do auxílio-acidente apenas aos 

seguintes segurados: empregado, trabalhador avulso e o segurado especial.  

  Como demonstrado acima, tendo em vista que ficou instituída a 

contribuição do SAT – Seguro contra Acidentes do Trabalho a cargo do empregador, 

e conforme preceitua o artigo 37 da lei complementar, acrescentou-se o empregado 

doméstico no rol dos beneficiários do auxílio-acidente. 

 

 

RESULTADOS 

 

  A categoria dos empregados domésticos passou a ser beneficiária do 

auxílio acidente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Destarte, como abordado no artigo, a lei complementar nº. 150/2015 

concedeu uma conquista essencial à classe dos empregados domésticos, embora 

demoradamente, haja vista ser inconcebível a não abrangência pelo benefício do 

Auxílio-acidente à uma categoria tão ancha no país.   
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