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1. RESUMO 

O presente artigo tem o papel de abordar como é a carga tributária do empregador 

que contrata atualmente empregadas domésticas. Perante o cenário das mudanças 

que a legislação sofre a fim de assegurar os direitos das trabalhadoras, muitas 

pessoas, às vezes, não conseguem acompanhar e acaba não estando em dia com a 

atual situação. Sendo um tema da atualidade e que envolve grande parte da 

população brasileira, o presente artigo buscou, de forma clara e sucinta, expor as 

principais mudanças da nova Lei das Domésticas, trazendo á conhecimento de 

todos, as novas obrigações e decretos tanto dos empregadores, como das 

domésticas. Ainda apresentar a implantação do sistema eSocial, que foi 

desenvolvido para tratar de toda parte de recolhimento e de informações que devem 

ser prestadas, de acordo com as novas mudanças da lei. Para o desenvolvimento do 

artigo, foram realizadas pesquisas bibliográficas, artigos, legislação, materiais 

disponíveis na internet, e conteúdos específicos da lei 12.964/2014. 

 

Palavras-chave: Carga tributária. Empregador. Empregada Doméstica. Legislação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a recente crise econômica e política do País o índice de desemprego 

aumentou notoriamente, fazendo com que as pessoas procurassem outros meios de 

superar a crise para manterem seu sustento, o que acarretou no aumento de 

empregadas domésticas. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) o número de domésticas cresceu 2,6% no Brasil de 

Agosto a Outubro de 2015, em relação ao mesmo período do ano de 2014, o 

aumento foi de cerca de 153 mil empregadas a mais. A quantidade total que era de 

aproximadamente seis milhões, saltou para mais de seis milhões em um curto 

espaço de tempo. 

“Entende-se por 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 destas, por 
mais de 2 (dois) dias por semana, conforme dispõe o art. 1º da LEI 
COMPLEMENTAR 150/2015”. 
 

Com a Constituição de 1988 os domésticos obtiveram alguns direitos: Art. 7º.: 

salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º salário com base na remuneração 

integral, repouso semanal remunerado, férias anuais remuneradas com um terço a 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Lei-complementar-150-2015.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Lei-complementar-150-2015.htm
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mais, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio, aposentadoria por 

idade, tempo de contribuição e invalidez. 

Os empregados domésticos, nos últimos anos, destacaram-se, ainda mais, 

por suas conquistas legislativas ganhando o merecido espaço no cenário nacional, 

e respaldo na legislação. 

A profissão já era regulamentada, porém não eram obrigatórios alguns 

direitos que hoje são assegurados ao empregado e encargos por parte do 

empregador, onde se tornava “barato” e ”vantajoso” ter-se uma doméstica, pois a 

única obrigação tributária era o recolhimento da Previdência Social. 

Com a implantação da nova legislação sobre a empregada doméstica Lei 

12.964/2014 e suas alterações surge à seguinte problemática: quais são as 

obrigações do empregador perante essas mudanças? 

A informalidade da contratação de empregadas domésticas ainda é grande, 

pois há dificuldade de se exercer a fiscalização pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, considerando que tal serviço é prestado no interior da residência familiar, 

como dito, asilo inviolável segundo o art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988. 

Buscou-se evidenciar à regulamentação das empregadas domésticas, por ser 

uma temática da atualidade e que vem estando em pauta frequentemente desde as 

últimas mudanças, que começaram a vigorar no mês de agosto de 2014.Dessa 

forma, a grosso modo, expor o lado do empregador, pois muito se fala dos 

benefícios adquiridos pelas empregadas, porém com a mudança o empregador 

também foi diretamente afetado. 

Hoje o Brasil é o que possui a maior carga tributária da América Latina, tudo 

gira em torno de impostos e tributos no país, porém a desigualdade social e a má 

aplicação dessa verba recolhida são evidentes.  

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. – Artigo 3º, Código Tributário Nacional. 
 

Ou seja, tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos 

indivíduos o dever de entregar parte de suas rendas e patrimônio para a 

manutenção e desenvolvimento do Estado. 
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3. OBJETIVOS 

Demonstrar a carga tributária devida ao empregador com a nova legislação 

da empregada doméstica, evidenciar as obrigações do mesmo, comentar sobre a 

implantação do sistema eSocial e discorrer brevemente sobre os novos direitos 

trabalhistas e previdenciários da Lei 12.964/2014. 

 

4. METODOLOGIA 

Segundo CERVO e BERVIAN, 1996, p. 159, método, em sentido amplo, é a 

ordem que se deve impor aos diversos processos necessários para atingir um fim 

dado ou um resultado desejado. 

Para o desenvolvimento do artigo utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 

materializada em leituras, bem como por leis, decretos, resoluções e materiais 

disponíveis na internet. Os dados foram analisados com emprego do método 

hipotético-dedutivo, ou seja, partindo do geral para o particular. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A 
pesquisa bibliográfica não deve ser confundida com a revisão ou 
resenha bibliográfica, pois a pesquisa bibliográfica é por si só um tipo 
de pesquisa, enquanto a revisão ou a resenha bibliográfica é um 
componente obrigatório de todo e qualquer tipo de pesquisa. – 
MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 74. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o advento da lei 12.964/2014, várias mudanças ocorreram, dentre elas 

as obrigações patronais diante do empregador e a empregada doméstica. Além do 

salário, de acordo das Resoluções da Lei 12.964/2014, serão recolhidos 8% 

referente ao FGTS, 0,8% de seguro contra acidente de trabalho, 3,2% de fundo para 

multa por demissão sem justa causa, 8% da parte do INSS referente ao próprio 

empregador, totalizando o montante mensal de encargos de 20% do valor do salário. 

Com o aumento de benefícios, a carga tributária acarreta um gasto maior no 

custo da manutenção dessa mão de obra, e aumenta a informalidade na contratação 

dos empregados domésticos.  

É caracterizado o vínculo empregatício em casos de prestação de serviços 

domésticos acima de duas vezes na semana em uma mesma residência. A 

empregada doméstica poderá ser contratada em regime de experiência por até 90 

dias, como todo e qualquer contrato de trabalho. 
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Toda parte de recolhimento é feita em guia única por um sistema unificado 

fornecido a partir de um projeto federal, que promove o envio das informações via 

internet, o eSocial. 

O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das 
informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua 
transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo 
um ambiente nacional - Decreto 8373, de 2014. 

 
Trata-se da simplificação do procedimento atribuído ao empregador relativo 

ao cumprimento das suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, bem 

como sobre o cálculo e o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas. 

 O sistema é uma ação conjunta da Caixa Econômica Federal, Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, Ministério da Previdência – MPS, Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, e Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. 

Desde 01/10/2015, está disponível a ferramenta que possibilita o recolhimento 

unificado dos tributos e do FGTS para os empregadores domésticos: Módulo 

Empregador Doméstico. De acordo com o manual do eSocial – Empregador 

Doméstico, a ferramenta surge para viabilizar a determinação dada pelo texto da Lei 

Complementar 150, publicada no dia 02/06/2015, que instituiu o SIMPLES 

DOMÉSTICO com as seguintes responsabilidades  

 Imposto sobre a Renda Pessoa Física, se incidente - Trabalhador; 

 8% a 11% de contribuição previdenciária - Trabalhador; 

 8% de contribuição patronal previdenciária - Empregador; 

 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho - Empregador; 

 8% de FGTS - Empregador; 

 3,2% de indenização compensatória (Multa FGTS) – Empregador. 

Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das 

domesticas em 2013, os trabalhadores domésticos tiveram seus direitos igualados 

aos demais trabalhadores urbanos e rurais. Ela garante que os trabalhadores 

domésticos também tenham direitos trabalhistas. 

Dentre os direitos já adquiridos que as domesticas possuíam previstos em 

Decreto de Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943-Consolidação das Leis do Trabalho, 

esses como aposentadoria, auxilio doença, pensão por morte, auxilio reclusão, 

reabilitação profissional e salário maternidade, foram acrescidos: direito de férias 

igual a 30 dias acrescida de 1/3, o que antes eram apenas 20 dias acrescida de 1/3, 
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o piso Salarial foi definido de acordo com o mínimo Estadual de cada localidade, não 

seguindo mais o Federal, o FGTS passou a ser obrigatório por parte do empregador, 

jornada de trabalho, assim como os outros trabalhadores da CLT, que é de 8 horas 

diárias,  assim sendo 44 horas semanais, com sujeição a pagamento de horas 

extras, caso ultrapasse o horário estipulado no contrato de trabalho, intervalo para 

repouso e alimentação, adicional Noturno, caso trabalhe no período noturno, hora 

viagem, seguro-desemprego, salário-família, auxílio creche e pré-escola, seguro 

contra acidente de trabalho e indenização em caso de despedida sem justa causa. 

 

6. RESULTADOS 

Após a realização do estudo e da pesquisa nota-se que os resultados perante 

as mudanças da Lei das Domésticas, acarretaram diversos benefícios para ambas 

as partes, onde o empregador apesar de ter sido afetado financeiramente com o 

aumento de encargos, teve a segurança perante a Lei contra possíveis 

acontecimentos futuros. Já as empregadas conseguiram estar colocadas perante 

todos os benefícios que todo e qualquer trabalhador regido pelo contrato de trabalho 

- CLT possui, estando assim de forma igual e geral com qualquer classe de trabalho 

independente de qual seja. 

A partir do resultado do artigo têm-se as alíquotas referentes ao recolhimento 

dos encargos por parte do empregador que são elas: 8% de contribuição patronal 

previdenciária, 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho, 8% de FGTS e 3,2% 

de indenização compensatória (Multa FGTS). 

Fonte: Adaptado da Lei 12.964/2014 

Direitos Trabalhistas após a homologação da Lei 12.964/2014 

Direito de Férias igual a 30 dias 
acrescida de 1/3 

Intervalo para repouso e alimentação 

13º Salário 
Adicional Noturno, caso trabalhe no 
período noturno. 

Salário mínimo Estadual Hora Viagem 

FGTS Aposentadoria 

Jornada de Trabalho de 8h diárias Auxilio Doença 

Horas extras Pensão por Morte 

Reabilitação Profissional Auxilio Reclusão 

Salário Maternidade Seguro Desemprego 

Seguro contra acidente do trabalho 
Indenização em caso de despedida sem 
justa causa 
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De acordo com o Manual do Empregador Doméstico – Versão 1.6.1, no 

Fluxograma Geral são exibidos todos os passos que o empregador doméstico deve 

realizar para conseguir gerenciar as informações de seus empregados, bem como 

gerar a guia de recolhimento dos tributos e do FGTS ao final do mês. O empregador 

precisará realizar seu cadastro e de seus empregados apenas uma vez, mas a folha 

de pagamento deverá ser feita mensalmente. Sempre que necessário, informações 

adicionais e alterações deverão ser inseridas no sistema, como afastamentos, férias 

e alterações de salários. O fluxograma indica a ordem de cadastramento no sistema. 

 

FLUXOGRAMA GERAL – eSocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual do eSocial. 

 

 Fonte: Manual do eSocial 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se notar que hoje ser empregador tornou - se caro com esse aumento 

de alíquotas referente a essa prestação de serviço doméstico, isso se torna um 

ponto negativo para o empregador, porém por outro lado a partir da Lei das 

Domesticas, além da empregada ter seus direitos e benefícios garantidos, o 

empregador pode se sentir seguro e estável perante ações judiciais, pois efetuando 

todos os recolhimentos e pondo em pratica as disposições da lei, não há 

possibilidade de o empregado futuramente questionar e vir a ingressar com ação 

trabalhista contra ele. 

Após a homologação da Lei, os novos direito e obrigações contribuíram para 

que as empregadas domésticas tenham os direitos iguais ao um trabalhador de 

empresa. A homologação desses direitos e obrigações trouxe as funcionárias 

domésticas mais segurança e um reconhecimento maior a profissão. 

Deste modo, ambas as partes se tornam protegidas com o amparo da Lei. A 

informalidade da classe pode aumentar, no entanto a profissão regulamentada 

fornece segurança na relação empregada X empregador. 
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