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Oh! Mundo tão desigual 

Tudo é tão desigual 

Oh! De um lado esse carnaval 

De outro a fome total 

E a novidade que seria um sonho 

O milagre risonho da sereia 

Virava um pesadelo tão medonho 

Ali naquela praia 

Ali na areia... 

A novidade era a guerra 

Entre o feliz poeta 

E o esfomeado 

(A Novidade – Gilberto Gil)
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BÜTTOW, Maria Emília Valli. Trabalho Doméstico: as Percepções Sociais Sobre 
a Nova Legislação Trabalhista em Audiências na Justiça do Trabalho de 
Pelotas. 2017. 115f.. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Programa de Pós-
graduação em Sociologia, Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.  
 

A presente dissertação tem como objetivo elucidar e compreender o quadro social e 
os desdobramentos jurídicos do trabalho doméstico no Brasil. A presente pesquisa 
possui relevância no atual momento em que a Justiça do Trabalho passa a julgar as 
ações trabalhistas envolvendo trabalho doméstico à luz da Lei nº 150 de 2015 que 
estendeu direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas para 
os empregados domésticos. Até então a categoria em voga não contava com 
direitos básicos como controle de jornada de trabalho e recolhimento de Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço. A partir da observação de audiências da Justiça do 
Trabalho de Pelotas e entrevistas com atores sociais envolvidos com a temática do 
trabalho doméstico, como advogados e juízes do trabalho buscou-se compreender a 
percepção dos atores sociais envolvidos na temática acerca da significativa 
mudança legislativa. A trajetória da luta por reconhecimento jurídico e social da 
categoria das trabalhadoras domésticas, composta em sua maioria por mulheres 
servirá de base para compreender as mudanças trazidas pela nova legislação e 
como o judiciário trabalhista de Pelotas está enfrentando estas mudanças. 
 

Palavras-chave: Relações de trabalho, Trabalho doméstico, Justiça do Trabalho. 
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BÜTTOW, Maria Emília. Valli. Domestic work: the social perceptions about the 
new labor legislation in hearings in the Labor Court of Pelotas. 2017. 115F.. 
Dissertation (Master Degree in Sociologia) – Programa de Pós-graduação em 
Sociologia, Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2017.  
 

The purpose of this dissertation is to elucidate and understand the social structure 
and legal developments of domestic work in Brazil.. This research has relevance in 
the current moment in which the Labor Court begins to judge the labor actions 
involving domestic work in light of Law no. 150 of 2015 that extended labor rights 
foreseen in the Consolidation of Labor Laws for domestic employees. Until then the 
category in vogue did not have basic rights as control of working hours and collection 
of the Guarantee Fund of Time of Service. The attempt to understand the social 
actors perception about this substantial new labor legislations was based on the 
observation of the Pelotas Labor Court hearings and interviews with social actors 
involved in domestic work, as an employee and employer, lawyers and labor judges. 
The trajectory of the struggle for legal and social recognition of the category of 
domestic workers, made up mostly of women, will serve as a basis for understanding 
the changes brought about by the new legislation and how the labor judiciary in 
Pelotas is facing these changes. 
 

Key words: domestic work; Labor Court; work relationship. 
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1 Introdução 

 

Desde a tenra idade lembro-me de escutar as histórias de família envolvendo 

o trabalho doméstico. Meus avós paternos, pequenos agricultores descendentes de 

imigrantes alemães, tiveram doze filhos no interior de Morro Redondo (então distrito 

distante 35 quilômetros do município de Pelotas). Estes avós acreditavam no poder 

transformador da educação e fizeram questão de que os filhos tivessem a 

oportunidade de estudar, para tentar alcançar uma vida com mais conforto. Para 

eles, o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar dos filhos. Meus 

avós não tinham condições financeiras de arcar com os gastos de educação e 

moradia dos filhos que saiam para estudar, assim minhas cinco tias todas as filhas 

mulheres foram empregadas doméstica sem algum momento de suas vidas para 

possibilitar que estudassem em Pelotas ou Porto Alegre. Trabalhavam durante o dia 

e recebiam em troca moradia, alimentação e, esporadicamente, algum dinheiro, 

restando o turno da noite para estudar. Sem exceção, todas conseguiram estudar e 

hoje ocupam as mais variadas posições sociais, a saber: professora, contadora, 

bancária, advogada e empresária. Conjuntamente às histórias de superação, 

desenrolam-se histórias de situações humilhantes e de injustiça. 

O trabalho doméstico no Brasil é amplamente difundido, dificilmente não 

conhecemos alguém que tenha ou já teve empregada doméstica na família. No 

entanto, as percepções sociais sobre o trabalho doméstico produzem controvérsias 

e, com frequência, situações de naturalização de injustiças sociais. Diz-se isto, pois 

historicamente foi obstaculizado aos empregados domésticos o reconhecimento 

jurídico de todo um conjunto de benefícios e direitos sociais que a Consolidação das 

Leis do Trabalho, desde a sua criação em 1943, já prescrevia ao empregado 

comum, descrito no art. 3º do referido diploma legal da seguinte forma: “considera-se 

empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 
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De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o trabalhador doméstico 

é o maior de 18 anos que presta serviços de natureza continua (frequente e 

constante) por mais de dois dias na semana e com finalidade não-econômica ou 

lucrativa à pessoa em ambiente familiar. Portanto, o empregado; cozinheiro; 

governanta ou mordomo; babá; lavadeira; faxineiro; vigia; motorista particular; 

jardineiro, acompanhante de idosos, entre outros, são considerados trabalhadores 

domésticos1.  

Entretanto, na presente dissertação o enfoque será o trabalhador doméstico 

que presta serviços gerais sem natureza lucrativa dentro das casas de família, 

limpando, cozinhando e cuidando de crianças e idosos. Em regra, partindo de um 

senso comum, este serviço é prestado por mulheres de origem humilde, ou seja, 

com baixa renda familiar e baixa escolaridade. Esta pesquisa também abrange 

mulheres que prestam serviços apenas alguns dias por semana sem caracterizar o 

vínculo de emprego e mulheres que prestam estes e demais serviços determinados 

por seus empregadores (patrões). 

 Com o advento da Proposta Emenda Constitucional 72 de 2013, vulgarmente 

chamada de PEC das Domésticas, houve uma inovação legislativa que estendeu 

diversos direitos já previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas ao trabalhador 

comum (urbano e rural) aos trabalhadores domésticos. Como antes tais direitos não 

faziam parte da esfera de proteção ao trabalho doméstico, esta inovação gerou (e 

tem gerado) muito debate e polêmica na sociedade brasileira, a despeito de ser um 

marco regulatório decisivo para o reconhecimento jurídico da condição do 

empregado doméstico como sujeito de direitos. 

 Aqueles que são contrários à extensão de direitos trabalhistas da figura 

jurídica do empregado comum aos trabalhadores domésticos, basicamente 

fundamentam-se na suposição de que ao encarecer os custos trabalhistas da mão 

de obra doméstica, estar-se-ia criando um cenário para o aumento da informalidade 

desta natureza de trabalho. Argumentam, inclusive, que potencialmente estaria se 

conduzindo o mercado para uma depreciação dos salários e demissões em massa. 

Por outro lado, sindicatos de empregados domésticos e movimentos sociais a favor 

da nova legislação contrapõem-se a tais argumentos, alegando, entre outros fatores, 

que não apenas se está ampliando o reconhecimento jurídico da condição do 

                                            
1Fonte: http://portal.mte.gov.br/trab_domestico/trabalho-domestico.html Acesso em 14/09/2015. 
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empregado doméstico, mas também colocando um fim no último resquício da 

escravidão no Brasil. 

 Além disso, é possível identificar, dentre aqueles que lutam por melhores 

condições de trabalho e por igualdade dos trabalhadores domésticos, argumentos 

hábeis a comprovar que nem mesmo a nova legislação é capaz de trazer 

transformações tão positivas para vida dessas trabalhadoras.  

 Estes argumentos são embasados em alguns pontos da nova legislação que, 

ao invés de protegerem o emprego doméstico, acabam por precarizar e diminuir as 

garantias para o efetivo cumprimento da Lei. 

 Diante das diferentes posições existentes sobre a referida lei, entendemos 

como relevante uma pesquisa que possibilitasse compreender as percepções dos 

atores sociais sobre as possíveis mudanças nas relações de trabalho que essa nova 

legislação trabalhista poderia trazer. Para tal, delimitamos o âmbito de audiências na 

Justiça do Trabalho de Pelotas como o locus nos quais tais percepções foram por 

nós acionadas durante a pesquisa empírica.  

Considerando o acima exposto, foi necessário buscar compreender as 

mudanças fático-legais efetivas que foram trazidas aos trabalhadores domésticos 

com a entrada em vigor da Lei Complementar 150/2015. O referido texto legal 

resulta de um longo processo de luta dos trabalhadores domésticos e de setores da 

sociedade brasileira sensíveis à necessidade do reconhecimento jurídico dos direitos 

trabalhistas e garantias sociais desta modalidade de emprego. Isto porque, 

historicamente, esta modalidade de trabalho vem sendo exercida na informalidade e, 

de modo recorrente, sem o acesso a garantias mínimas de direitos trabalhistas e 

com bastante frequência permeadas por relações de abusos patronais. Da mesma 

forma, serão demonstradas, através da análise e observação de audiências 

trabalhistas, as formas como os atores sociais envolvidos nos litígios enfrentam a 

nova legislação e a postura do Judiciário trabalhista de Pelotas perante questões 

trabalhistas envolvendo empregados e empregadores domésticos. 

A hipótese preliminar sugeria que, com a nova legislação, ocorreria maior 

formalização das relações domésticas de trabalho. Uma hipótese diferente desta, 

mas não mutuamente excludente, apontava para um crescimento do trabalho 

doméstico realizado por diárias, de forma não apenas a descaracterizar a existência 

do vínculo de emprego, mas também por permitir ao trabalhador doméstico, a 
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obtenção de maiores rendimentos e de certa autonomia na gestão do seu tempo. 

Incontinenti, acreditava-se no aumento de sua capacidade de estipular e negociar o 

valor dos serviços a serem prestados. Neste diapasão, entende-se que as novas 

ordenações jurídicas trazidas pela “PEC das Domésticas” norteiam-se no sentido de 

promover um fortalecimento da condição dos trabalhadores domésticos e, ao que 

tudo indica, promoverá arranjos laborais não apenas com melhores condições de 

trabalho, mas também uma melhor organização de vida dos mesmos. 

No entanto, algumas questões foram aprofundadas na busca pela 

compreensão das diversas nuances das relações de trabalho doméstico, 

fundamentalmente aquelas que dizem respeito ao fato deste tipo de trabalho ser 

usualmente exercido por mulheres pobres e, com bastante frequência, negras, o que 

implica fortes recortes de gênero, classe e de raça. 

Mesmo com toda a luta para ampliação do rol de direitos trabalhistas aos 

trabalhadores domésticos, não foi aplicada a solução mais simples e eficaz que seria 

revogar a letra “a” do artigo 7º da CLT, que determina que os preceitos ali 

constantes não se apliquem aos trabalhadores domésticos.  

Foi criada uma nova legislação, suscetível a novas discussões e dúvidas, que 

teve que aguardar regulamentação para entrar em vigor e surtir todos os seus 

efeitos. Ainda, foi retirada a maior garantia de recebimento de créditos trabalhistas 

aos empregados domésticos que se tratava da penhora do bem de família2. 

Desta forma, a principal questão a que esta dissertação se deteve a partir da 

qual se construiu o problema de pesquisa a ser estudado foi buscar compreender 

em que medida a nova legislação trabalhista contribuiu para uma efetivação do 

reconhecimento jurídico e social das empregadas domésticas. Neste sentido foram 

elaborados e fixados os objetivos desta dissertação: O objetivo geral está focado em 

compreender as relações sociais entre trabalhadores domésticos, seus 

empregadores, advogados e juízes diante da entrada em vigor da Lei 150/2015, 

anteriormente apelidada de “PEC das Domésticas” perante o judiciário trabalhista de 

Pelotas. Já os objetivos específicos pretendem a) buscar compreender qual é a 

percepção destes atores sociais sobre as mudanças na legislação; b) identificar 

como as mudanças na lei são enfrentadas pelo judiciário trabalhista, 

                                            
2Artigo 46 da Lei 150/2015: “Art. 46.Revogam-se o inciso I do art. 3o da Lei no 8.009, de 29 de março 
de 1990, e a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972.” 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.html 
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especificamente na cidade de Pelotas; c) investigar e compreender se é possível 

perceber traços da luta por reconhecimento nas audiências de litígios trabalhistas 

envolvendo a realidade do trabalho doméstico.Nesta senda, para aprofundar o 

estudo das questões propostas neste trabalho, foram consideradas as questões de 

gênero e raça que se mostram expressivas no âmbito do trabalho doméstico no 

Brasil. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, a pesquisa que serviu 

de base a esta dissertação lançou mão de métodos qualitativos, visando captar a 

percepção dos atores sociais e o posicionamento do judiciário trabalhista de Pelotas 

sobre as mudanças trazidas com a lei das domésticas e questões, como por 

exemplo, a formalização do trabalho doméstico, a limitação da jornada de trabalho, o 

pagamento de horas extras que foram objetos frequentes dos litígios trabalhistas por 

serem questões de difícil controle para um empregador doméstico.  

Desta forma, a delimitação do campo empírico levou em conta dados de 

localização geográfica e viabilidade da pesquisa. Assim, foram observadas e 

trabalhadas audiências trabalhistas envolvendo litígios entre empregadores e 

empregados domésticos representados pela assessoria jurídica do Sindicato dos 

Empregados Domésticos de Pelotas. 

Além da observação das audiências, realizada em audiências na Justiça do 

Trabalho de Pelotas, foram realizadas entrevistas com os atores sociais do âmbito 

legal dos litígios trabalhistas envolvendo empregadas domésticas, como a advogada 

que presta assessoria jurídica ao Sindicato e dois juízes do trabalho para tentar 

compreender as percepções destes sobre a nova legislação e quais são as 

mudanças trazidas pela Lei que, por certo, afetam esses atores sociais em seu 

cotidiano. Também será analisado como o Judiciário trabalhista está enfrentando 

estas questões. 

 Por isso, a flexibilidade de métodos da pesquisa qualitativa como a entrevista 

e observação torna-se imprescindível para o fim a que se quer chegar. Tais 

características são destacadas por Pires, que ressalta a flexibilidade da pesquisa 

qualitativa no decorrer de seu desenvolvimento, “inclusive no que se refere à 

construção progressiva do próprio objeto de investigação” (PIRES, 2010). Esse autor 

também destaca a capacidade da pesquisa de tipo qualitativo de verificar temas 

complexos como “instituições sociais, grupos estáveis ou ainda, de objetos ocultos, 
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furtivos, difíceis de apreender ou perdidos no passado”, o autor mencionado ainda 

destaca a capacidade de extrair aspectos culturais e da vivência dos atores sociais: 

Por sua capacidade de descrever em profundidade vários aspectos 
importantes da vida social concernentemente à cultura e à experiência 
vivida, justamente devido à sua capacidade de permitir ao pesquisador dar 
conta (de um modo ou de outro) do ponto de vista do interior, ou de baixo; 
e) finalmente, por sua abertura para o mundo empírico, a qual se expressa, 
geralmente, por uma valorização da exploração indutiva do campo de 
observação, bem como por sua abertura para a descoberta de “fatos 
inconvenientes” (Weber), ou de “casos negativos”. Ela tende a valorizar a 
criatividade e a solução de problemas teóricos propostos pelos fatos 
inconvenientes (PIRES, 2010, pg. 90-91). 

Como ressaltado por Pires (2010), a pesquisa qualitativa presta-se à 

criatividade e ao enfrentamento de obstáculos que podem surgir no decorrer da 

investigação, sem colocar a pesquisa em risco, pois é aberta ao mundo empírico e 

ao campo de observação. 

Para Gibbs (2009), a análise qualitativa precisa desenvolver consciência dos 

tipos de dados a serem estudados e como poderão ser descritos e explicados. 

Incontinenti é preciso desenvolver as práticas adequadas aos tipos de dados 

coletados e quais deles devem ser examinados. Para o autor mencionado, estas 

atividades são os aspectos práticos da análise qualitativa. Portanto, no decorrer 

desta pesquisa será necessário permanecer atento se a observação das audiências 

está dando conta de perceber as mudanças trazidas pela lei e se as entrevistas 

serão capazes de extrair dos entrevistados suas percepções acerca dessas 

mudanças. 

Mais especificamente no que concerne às entrevistas, atribuímos ao campo 

social estudado a característica de um ambiente rico em fonte de dados em que a 

entrevista poderá colher informações mais completas e aptas a ajudar na 

compreensão dos dados empíricos. Nesse sentido, Gil (2009, p. 109) afirma que a 

entrevista “é a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e 

lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à 

investigação”. 

 Poupart (2010) afirma que a entrevista permite explorar profundamente o 

contexto e condições de vida dos atores sociais, ainda, é instrumento de denúncia 

de práticas discriminatórias e de exclusão, pois dá palavra e voz a quem, 

normalmente, não encontra espaço para relatar suas condições.  

 Isto é possível porque o entrevistado é como um informante, só ele pode 

relatar o que precisamente vivencia e o que pensa sobre o que ele vive. Apenas ele 
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pode detalhar com suas próprias palavras, expressões, trejeitos o que ele sente. 

Para que estes relatos sirvam de referência na pesquisa, devemos considerar e 

certificar que o entrevistado é de certa maneira representativo no meio estudado 

(POUPART, 2010, página 222). 

 Neste sentido, Poupart destaca: 

Certamente, reconhece-se, amiúde, que os entrevistados são os melhores 
colocados parafalar sobre o que pensam, sentem e, em certa medida, 
fazem; em suma, para descrever sua experiência. Porém, não há 
concordância sobre o credito a ser dado ao informante; isto é, sobre a 
possibilidade de que ele possa fornecer informações confiáveis, ou 
informações, simplesmente, sobre o funcionamento passado ou presente de 
um grupo, de uma organização, ou de uma sociedade. (POUPART, 2010, 
pg. 223) 

Na busca pelos fatos sociológicos foram realizadas entrevistas com dois juízes 

do trabalho e uma advogada que atuam em litígios envolvendo empregadas e 

empregadores domésticos naquilo que diz respeito à relação trabalhista entre estes, 

as quais serão relatadas ao longo da dissertação3. 

Para abordar o tema de maneira ampla e ao mesmo tempo eficiente, a 

presente dissertação foi organizada em três capítulos e conclusão. No primeiro 

capítulo fazemos uma exposição de como se deu a construção do mercado de 

trabalho livre no Brasil, considerando que a mesma se configurou em um contexto 

histórico-social pós-abolicionista e de ausência de políticas públicas de inclusão na 

sociedade cidadã dos recém-libertos, vide as políticas de imigração estrangeira e de 

embranquecimento da força de trabalho, vistas especialmente no Estado de São 

Paulo como a “solução para o "problema da mão-de-obra", em detrimento do 

elemento nacional”(CARDOSO, 2010, p. 61), pois a mão de obra do homem livre 

nacional (especialmente o recém-liberto) era objeto de desprezo, por ser 

considerada à época pelas elites dominantes, uma mão-de-obra preguiçosa e 

desqualificada. Para que os postos de trabalho fossem ocupados por trabalhadores 

brancos, a política imigracionista foi amplamente valorizada pelos estados 

brasileiros, especialmente São Paulo que arcava com metade dos custos com os 

processos imigração (KOWARICK, 1994). O tema foi discutido nas Assembleias 
                                            
3O processo de escolha dos atores sociais entrevistados foi simples: a advogada entrevistada 
trabalha no escritório de advocacia Assessoria Jurídica Sindical, que presta assessoria ao Sindicato 
dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas. Ela também esteve presente em grande parte das 
audiências observadas e foi em uma das audiências que fiz o pedido para entrevistá-la. Os juízes 
entrevistados também foram escolhidos por terem estado presentes presidindo a maior parte das 
audiências observadas. O contato foi feito em momentos apartados das audiências e as entrevistas 
realizadas ambas no dia dois de dezembro de 2016. Ambos juízes possuem mais de vinte anos de 
carreira e atuação na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. 
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Legislativas e apoiado por políticos influentes que também eram “oriundos da elite 

agrária” (CARDOSO, 2010). Ao mesmo tempo, ao passar por período de crise, 

países europeus como Itália, Alemanha e Portugal (KOWARICK, 1994), entre outros, 

tiveram papel central na entrada destes trabalhadores no Brasil.  

Ao encontro das políticas de imigração, estava no imaginário das elites 

brasileiras a ideia da necessidade de branqueamento da população brasileira 

através da crença de que a raça branca seria superior às demais, mais hábil e 

civilizada, por exemplo (MARINGONI, 2011). 

Ainda neste mesmo capítulo procuramos demonstrar a atuação dos órgãos que 

buscam compreender o trabalho doméstico no Brasil no sentido de promover um 

considerável engajamento social na luta por reconhecimento social e jurídico destas 

trabalhadoras, procurando apresentar também dados estatísticos e informações 

sobre a situação atual do trabalho doméstico no Brasil e demonstrar a forte relação 

que este trabalho doméstico tem com a questão de gênero e racial. 

Já no segundo capítulo procura-se demonstrar os avanços na legislação 

referentes ao trabalho doméstico ao longo da história do país e como cada conquista 

foi discutida e construída pela sociedade brasileira. Também são discutidos o papel 

da Justiça do Trabalho e os princípios basilares da instituição na tentativa de colocar 

em pé de igualdade patrões e empregados. 

Neste mesmo capítulo lançamos mão da teoria da luta por reconhecimento de 

Axel Honneth (2015) e de Nancy Fraser (2007) para compreender os processos de 

injustiça e movimento social experimentado e vivenciado pelas empregadas 

domésticas. Também neste capítulo nos utilizamos do referencial proposto por 

Jessé Souza (2009) a fim de auxiliar-nosna compreensão da luta por 

reconhecimento jurídico das empregadas domésticas. 

No terceiro capítulo apresentaremos os resultados referentes à pesquisa 

empírica realizada na Justiça do Trabalho de Pelotas, com a explicação das 

escolhas feitas durante o processo e as metodologias de pesquisa utilizadas. 

Também são descritas algumas das cenas críticas observadas em audiências 

ocorridas na Justiça do Trabalho em que foram explicitados os argumentos 

utilizados pelos atores sociais envolvidos nos conflitos trabalhistas para justificarem 

moralmente suas escolhas durante o pacto laboral. 



 

 

 

 

 

 

2 A construção do mercado de trabalho livre no Brasil e o trabalho doméstico 
 

2.1 Breves notas sobre a construção do mercado de trabalho livre no Brasil  
 

No Brasil, o trabalho doméstico possui uma ligação expressiva com resquícios 

dotrabalho escravo, tanto por caráter simbólico quanto pela submissão imposta 

pelos patrões aos trabalhadores concomitantemente com a proximidade de suas 

relações, frequentemente, familiares. 

Durante a escravidão, a escrava “de casa” gozava de alguns privilégios em 

relação aos demais escravos, porém a relação de proximidade com seus donos a 

sujeitava a maior fiscalização e violência pelo excesso de controle (BERNARDINO-

COSTA, 2015). 

Com o advento da Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, intitulada, à época, 

de Lei Áurea, a abolição da escravidão no Brasil se deu de forma cruel aos ex-

escravos. Não existiram na época políticas de inserção daqueles indivíduos na 

sociedade, sequer no mercado de trabalho. Assim, a relação de trabalho escravo 

doméstico se transmutou para o que depois veio a ser caracterizado como o 

trabalho doméstico, com algumas características que, em certa medida, 

permanecem até os dias atuais.  

Inicialmente, o problema da falta de mão de obra brasileira foi “solucionado” 

pela imigração e não pela inserção dos libertos no mercado de trabalho. No contexto 

do mercado de trabalho livre no Brasil que se formava à época dava-se preferência 

aos trabalhadores brancos imigrantes europeus. Isto porque para a classe política 

da época, composta por uma elite agrária, a mão-de-obra dos recém-libertos não 

seria afeita ao trabalho4livre e, por isso, o país precisava importar trabalhadores 

brancos e europeus para solucionar a demanda por mão-de-obra qualificada e de 

baixo custo. Um dos primeiros sistemas a serem utilizados na imigração foi o de 

                                            
4¨(...) A única maneira de arrancar trabalho desse “bruto” era à força, já que ele parecia 
geneticamente propenso à preguiça e à vagabundagem.” (CARDOSO, 2010, p. 62) 
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“parceria” iniciada em 1847 pelo então senador e produtor de café Nicolau de 

Campos Vergueiro (SOUZA, 2017). Nesse sistema, o fazendeiro arcava com os 

custos da viagem eda instalação dos imigrantes que saldavam as dívidas com o 

trabalho durante a safra de café. No início de 1870, a imigração de trabalhadores 

europeus passou a ser implementada pelo governo brasileiro como política pública. 

Enquanto na Europa milhares de trabalhadores encontravam-se submetidos a uma 

situação de pauperização decorrente das intensas transformações econômicas 

promovidas pelos desdobramentos da revolução industrial, o governo brasileiro fazia 

a propaganda das vagas de trabalho e oportunidades de uma vida melhor no Brasil 

(SOUZA, 2017). Além disso, o trabalhador imigrante passara a ser visto como dócil e 

submisso em relação ao trabalhador nacional recém-liberto que não pretende se 

sujeitar facilmente a condições exploratórias e degradantes de trabalho optando, por 

vezes, a viver na subalternidade (KOWARICK, 1994).  

Em 1881, o Estado de São Paulo passa a arcar com metade dos custos com 

a imigração e o restante deveria ser pago pelo fazendeiro e, posteriormente, saldado 

pelo imigrante através do trabalho nas fazendas. Este endividamento era planejado 

para “prender” os imigrantes às fazendas. Em 1885, o governo passou a custear 

integralmente os custos com a imigração fazendo com que não houvesse mais a 

necessidade de imobilizar os imigrantes às fazendas. Assim, a vinda dos imigrantes 

não era mais manejada individualmente por cada fazendeiro, mas sim pelo Estado, 

que passou a se encarrega de providenciar a vinda coletiva destes 

trabalhadores.Neste período foi expressiva a imigração de italianos (KOWARICK, 

1994). 

Assim, muitos dos libertos, na sua maioria constituída por negros e mestiços, 

converteram-se na mão de obra preferencial para o trabalho doméstico e não nas 

lavouras ou indústrias e comércio, noutras palavras, mão de obra barata e 

obediente. 

Dentro das casas de família, a empregada doméstica que até pouco tempo 

era escrava, propriedade familiar, gozava de certa proteção, agregando-se de certa 

forma ao seio família e ao mesmo tempo relegando-se a função de serviçal dos 

membros da família.  

Conforme Bernardino-Costa (2015) esclarece, essa proteção não diz respeito 

a direitos, mas a um sentido de responsabilidade pessoal dos empregadores em 
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prover necessidades básicas a estas mulheres. Este provimento é encarado tanto 

pelos patrões quanto pelas empregadas como uma dádiva e não como um direito-

dever. Ou seja, falta a esta condição o reconhecimento de uma relação de trabalho. 

Como relata Cardoso (2010), quando foi encerrado o tráfico negreiro, em 

1850, o país contava com dois milhões de escravos em um total estimado em oito 

milhões de pessoas. A transição do mercado de trabalho escravo para o mercado de 

trabalho livre, em virtude do advento da Lei Áurea, não foi dotada de qualquer 

planejamento social, havendo uma ruptura abrupta de uma condição legal-social 

sem a previsão de um modelo justo para substituir o modelo escravagista anterior.O 

reflexo desse rompimento abrupto, sem a devida previsão de uma transição entre 

mercado de trabalho escravo e mercado de trabalho livre, se fez sentir décadas 

após a abolição da escravidão, pois os trabalhadores negros se não mais escravos, 

seguiram marginalizados e esquecidos pelo poder público, original causador desta 

condição. 

Isto porque o trabalhador nacional (leia-se ex-escravo) era visto com 

desprezo e preconceito racial, considerado preguiçoso e não confiável e, atrelado 

aos fundamentos da escravidão, tampouco lhe era atribuída a mentalidade moderna 

de burguesia e acumulação, de forma que não se disciplinaria ao trabalho por 

incentivos pecuniários, como através do trabalho assalariado.  

 Cardoso (2010) explica que o horror vivido pelos escravos não foi apenas o 

fato de ter tido sua condição de pessoa humana negada e afastada. O fato de que 

ao negro foi negada qualquer possibilidade de reconhecimento digno como ser vivo 

durante séculos fez com que as consequências sociais do período da escravidão se 

tornassem permanentes, tornando o negro uma coisa, sem personalidade e 

dignidade e que “ao final, restou apenas a sua cor, associada definitivamente ao 

trabalho pesado e degradante” (CARDOSO, 2010, p.65). Para Fernandes (2008), o 

poder público, a legislação e os setores influentes da sociedade brasileira 

mantiveram uma postura indiferente à condição dramática dos recém-libertos 

abandonados à própria sorte. 

Desta forma, no cerne da discussão do problema da mão de obra, travada no 

seio da elite paulista, não era possível imaginar que o trabalhador nacional, o 

“homem de cor”, teria adesão voluntária ao trabalho (CARDOSO, 2010).Ainda que 

libertos, os trabalhadores negros tinham imensa dificuldade de encontrar trabalho. 
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Por sua vez, as mulheres negras continuaram a prestar serviços nas residências das 

famílias (SANTOS, 2014), de certa forma mantendo o status quo, e esta lógica, 

ainda que tenha se transmutado no decorrer dos anos, se desdobrou até os diais 

atuais. 

Desse modo, é possível compreender porque mesmo após o período 
escravista, as negras continuaram a ocupar esses postos de trabalho: não 
se tratou apenas de um recurso para a ocupação de postos de trabalho 
assalariado diante da concorrência frente à mão de obra imigrante, mas 
representou a possibilidade da classe dominante em manter a estrutura 
política, social e econômica vigente, impossibilitando de forma subjetiva e 
objetiva a distribuição de renda e a ascensão da insurgente classe 
trabalhadora negra (SANTOS, 2014. pg. 8). 

Após a abolição do regime de escravidão, houve na sociabilidade capitalista 

no Brasil, conforme explica Cardoso (2010), uma forte desqualificação do negro, 

assim como uma degradação do trabalho manual, este último visto como uma 

condenação ao ser humano, condizente apenas com aqueles “seres degradados” 

(CARDOSO, 2010, pg. 75). Esta chamada ética da degradação do trabalho manual 

impediu, durante muito tempo, que os trabalhadores fossem reconhecidos como 

sujeitos de direitos, atendendo aos interesses, ainda que de forma indireta, da elite 

econômica brasileira. A elite econômica herdeira de uma ordem fortemente 

estamental, por meio deste controle social permeado de extrema violência e rigidez, 

protegia-se de possíveis insurgências das classes mais baixas, pois as via como 

inimigos da estrutura hierárquica imposta (CARDOSO, 2010).  Assim, para Souza 

(2012), os negros e pardos “tiveram o pior ponto de partida na transição da ordem 

escravocrata à competitiva”. Ainda, esta reflexão pode ser ampliada para incluir 

classes pobres em geral, independentemente da cor, pois o único elemento a 

diferenciar negros e pardos das demais etnias, a caucasiana, por exemplo, seria a 

face cruel do racismo (SOUZA, 2012). 

Para Cardoso (2010), no decorrer do desenvolvimento capitalista brasileiro, 

os indivíduos provenientes das classes mais baixas percorreram caminhos pelo 

mercado de trabalho transitando entre o formal e o informal e tiveram fortemente 

obstaculizado o acesso à educação. Mesmo porque o mercado de trabalho 

historicamente teve pouca capacidade de absorver mão de obra qualificada. 

Cardoso ainda elucida que nas relações trabalhistas no Brasil não há como falar em 

precarização, pois esta condição precária e flexível do trabalho no Brasil sempre 

esteve presente: 
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Como consequência, o mercado de trabalho brasileiro sempre foi flexível e 
precário ao longo do tempo. Isso quer dizer que esse mercado não pode ser 
caracterizado, sem maiores e extensas justificativas, pelos termos 
“precarização” ou “flexibilização” de relações de trabalho antes universal ou 
majoritariamente formais ou reguladas. Esses termos são comuns na 
literatura sobre os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que analisa as transições nos 
mercados de trabalho durante a onda neoliberal dos anos 1980 e 1990 e 
também nos anos 2000, e eles denotas um processo de deterioração de 
empregos antes regulados e “bons”. É verdade que a urbanização significou 
condições cada vez melhores do mercado de trabalho (mas ainda assim 
muito ruins) por comparação com o emprego rural, ao menos até meados 
dos anos 1970, quando a taxa de formalização dos empregos atingiu 60% 
da PEA (Cardoso, 2013, pg. 75).  

 Neste sentido, para a população pobre, a educação nunca foi condição para 

inserção no mercado de trabalho, assim, os indivíduos se mantinham em posições 

precárias e na informalidade, com baixa remuneração e muita instabilidade na sua 

vida laboral. Desta forma, estudar não era o objetivo principal na vida das famílias 

pobres, afinal em uma situação de pobreza todos da família que podiam ajudar 

trabalhando deveriam assim o fazer. Para estas famílias, o investimento em 

educação não teria recompensas no mercado de trabalho, portanto a educação não 

era considerada essencial para a valorização cidadã destes indivíduos (CARDOSO, 

2010). 

Cardoso (2010) relata que a situação das mulheres, de acordo com as 

pesquisas realizadas, era o destino ao trabalho doméstico, como esposas, filhas ou 

como empregadas domésticas em residências de famílias mais abastadas. Para isto, 

a escola era menos necessária ainda. Cardoso ainda ressalta a profunda 

desigualdade brasileira, alertando que “qualquer construção de padrões típicos deixa 

na penumbra parcelas significativas da população” (CARDOSO, 2010, p. 285). 

Para Guimarães (2016), a inserção das mulheres no mercado de trabalho 

brasileiro deve ser compreendida a partir da marca das classes sociais, bem como a 

partir das evidências de desigualdades raciais. De acordo com esta autora, existem 

de um lado mulheres escolarizadas, na maioria branca, aptas a competir por vagas 

de trabalho bem remuneradas e protegidas socialmente pelas leis trabalhistas e, de 

outro lado, existem mulheres pouco escolarizadas, na maioria negra ou parda, 

correspondente à maioria dos sete milhões de empregadas domésticas. Vale 

ressaltar que no Brasil 20% da força de trabalho feminina é constituída por 

trabalhadoras domésticas (GUIMARÃES, 2016). Cumpre também ressaltar que o 

trabalho doméstico é, em regra, mal remunerado e informal, não gozando da 

proteção das leis trabalhistas, que lhe foram historicamente negados. Essa situação 
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encontrou uma possiblidade de mudança com a nova legislação trabalhista 

aprovada em 2015, que garantiu a proteção de direitos básicos a estas 

trabalhadoras. 

 

2.2 O trabalho doméstico no Brasil atual 
 

De acordo com o Bureau Internacional do Trabalho (2010), o trabalho 

doméstico é conhecido como umas das ocupações assalariadas mais antigas da 

civilização humana, carregando intrinsecamente a história e características da 

escravidão e do colonialismo. 

Junto a isso, dados apontam que no Brasil há aproximadamente 7,2 milhões 

de empregados domésticos, sendo que, entre estes, aproximadamente 93% são 

mulheres (ILO, 2013). Como observado por Angelin (2015), o trabalho doméstico é 

uma ocupação corriqueira e conhecida dos brasileiros, ou seja, amplamente 

difundida, bem como exercida em sua maioria por mulheres negras e provenientes, 

salvo exceções, de famílias pobres.  

A corroborar estes dados, estão as estimativas da ONG Instituto Doméstica 

Legal5 que revelam uma estabilização da informalidade do trabalho doméstico 

estável equivalente aos níveis anteriores à aprovação do Projeto de Emenda 

Constitucional número 73, hoje a Lei Complementar 150/2015. Isto porque, apenas 

1.314.000 dos trabalhadores domésticos possuem carteira assinada, o que 

representa 20,46% de um universo de 6.4 milhões de trabalhadores. Além da 

questão da informalidade, outra situação recorrente neste tipo de trabalho são os 

                                            
5
“O Instituto Doméstica Legal, é uma Organização Não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, 

mantida pelo o Portal Doméstica Legal www.domesticalegal.com.br, que tem por objetivos: O 
aumento da formalidade no emprego doméstico; A diminuição da informalidade no emprego 
doméstico; A erradicação do Trabalho Infantil no emprego doméstico; A erradicação do Trabalho 
Escravo no emprego doméstico; A erradicação do Trabalho Semi-Escravo no emprego doméstico; A 
valorização e qualificação do empregado doméstico; A valorização, reconhecimento e respeito ao 
empregador doméstico, que gera trabalho e renda a milhões de trabalhadores; A educação e 
conscientização dos empregados e empregadores domésticos dos seus direitos e deveres; 
Finalmente a consciência do empregador doméstico, que é mais barato ter uma empregada 
doméstica na Lei, do que fora da Lei. Foi criado em 2009, como uma continuidade do Portal 
Doméstica Legal www.domesticalegal.com.br, que vem desde junho de 2004, desenvolvendo um 
trabalho de conscientização dos empregadores e empregados domésticos dos seus direitos e 
deveres. O Portal também é um Departamento Pessoal para o empregador doméstico, permitindo ao 
mesmo fazer a folha de pagamento de seus empregados domésticos de acordo com a Lei Trabalhista 
e Previdenciária, com suporte e orientação jurídica, tudo isso pela Internet, e combatendo uma das 
grandes barreiras a FORMALIDADE, que é o custo do empregador doméstico contratar um Contador 
para fazer as rotinas trabalhistas, que em média cobram de R$ 100,00 (cem reais) a meio salário 
mínimo por mês. Disponível em: http://www.domesticalegal.org.br/quem-somos.asp. Acesso em 
06/05/2017. 
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fortes recortes de gênero e raça, visto que a maioria dos trabalhadores domésticos 

são mulheres, exatos 5.1 milhões, o que em termos percentuais corresponde a 

92,60 %, dentre as quais um número significativo de mulheres negras, pardas e 

mestiças, o que corresponde a 4,5 milhões, isto é, a 70% do universo dos 

empregados domésticas (INSTITUTO DOMÉSTICA LEGAL, 2015). 

Considerando-se a realidade do trabalho doméstico no Brasil, a PEC das 

domésticas criou uma regulamentação decisiva para a instauração de uma 

legislação efetivamente protetiva desta modalidade de trabalho. É de suma 

importância verificar se a tendência a ser seguida será no sentido de intensificar a 

formalização ou de ampliar a informalidade. A evidenciar esta dicotomia há o 

exemplo da atividade laboral doméstica realizada por dia (diarista), visto que este 

tipo de trabalho supostamente permite que o trabalhador doméstico tenha a 

possibilidade de melhor gerenciar o uso do seu tempo. Supostamente também 

haveria possiblidade desta trabalhadora “cuidar” de si mesma e de sua própria 

família, bem como lhe conferir uma maior autonomia para negociar a sua 

remuneração pelos dias de trabalho a serem efetivamente prestados.  

É este o quadro social e, consequentemente, os seus desdobramentos 

jurídico-sociais, que se apresentam como tema desta dissertação, que tem o intuito 

de elucidar tais questões.  

No que tange à formalização ou não do trabalho doméstico, existem alguns 

dados importantes disponibilizados pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios). Os dados mostram que em 2004, por exemplo, apenas 21,6% das 

empregadas domésticas mensalistas tinham registro em carteira de trabalho, por 

seu turno, em 2011, o número de empregadas com carteira de trabalho assinada 

subiu para 24,5%. Neste diapasão, a porcentagem de empregadas domésticas sem 

registro formal reduziu de 57% em 2004 para 44,9% em 2011(NUNES, 2013). Para 

Nunes (2013), estes dados configuram um duplo movimento, a saber: “aumento da 

formalização das empregadas mensalistas, ou seja, que trabalham em um só lugar, 

e o aumento do número de diaristas, que, em geral, prestam serviço em mais de um 

local”. 

Na semana do Dia Internacional das Mulheres (8 de março) de 2017 a ONU 

Mulheres publicou estudo sobre o impacto do trabalho doméstico no Produto Interno 
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Bruto dos mais variados países6. Em que pese ele não seja usualmente 

contabilizado neste cálculo, o trabalho feminino e doméstico representa entre 10% a 

39% do Produto Interno Bruto dos países, porém, ao mesmo tempo, as mulheres 

que exercem estes importantes papéis sofrem discriminação e recebem baixas ou 

nenhuma remuneração. Para a ONU Mulheres “todas as mulheres deveriam poder 

desfrutar o seu direito a um emprego decente” (ONU Mulheres, 2017). 

Ainda, em pesquisa publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência 

Social em parceria com o IPEA7 em março de 2016, foi possível mensurar o impacto 

da nova legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Um ano após a 

aprovação da Lei que estendeu diversos direitos já garantidos aos trabalhadores 

comuns aos empregados domésticos, dentre eles, a obrigatoriedade do 

recolhimento do FGTS pelo patrão, o número de empregadas domésticas com 

recolhimentos no FGTS passou de “187,7 mil para mais de 1,3 milhão” (Portal Brasil, 

2016). 

Em notícia veiculada no site Exame8, de acordo com dados do PNAD, o 

número de empregados domésticos com carteira assinada aumentou no início do 

ano de 2015. Ao todo, 6,019 milhões de pessoas estavam nesta condição de 

ocupação no primeiro trimestre de 2015, contra 5,929 milhões em igual período de 

2014. Ainda, na mesma notícia veiculada pelo site Exame.com, de acordo com 

Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do PNAD, o aumento 

significativo no número de empregadas domésticas com carteira assinada: “está 

muito mais relacionado à falta de oportunidades de emprego em outras atividades 

do que à PEC das Domésticas. A PEC tem potencial para mudar a estrutura, mas 

não interfere muito na ocupação em si”. 

O plano de fundo histórico-social para estas mudanças e o debate que se 

seguiu têm como remota origem no Brasil Imperial, com a Lei Imperial n.º 3.353, 

mais conhecida como Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1888. O diploma 

                                            
6 Notícia veiculada pela Organização das Nações Unidas. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/trabalho-domestico-nao-remunerado-representa-ate-39-do-pib-dos-paises-
diz-onu-mulheres/ . Acesso em 22/04/2017. 
7 Notícia veiculada pelo Portal Brasil. Disponível em http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2016/03/trabalho-domestico-e-a-ocupacao-de-5-9-milhoes-de-brasileiras Acesso em 
23/042017. 
8 Noticia veiculada por exame.com publicada em 07/05/2015. Disponível em 
http://exame.abril.com.br/economia/emprego-domestico-volta-a-crescer-no-brasil-mostra-ibge/. 
Acesso em 23/04/2017. 
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legal em questão aboliu a escravidão no Brasil, porém, o que se mostrou a seguir, 

em virtude da falta da constituição efetiva de um mercado livre de trabalho no Brasil, 

foi uma mera transformação das relações de trabalho domésticas. Muitos dos 

libertos, negros e mestiços, converteram-se na mão de obra preferencial para o 

trabalho doméstico e passaram a ter uma inserção em uma lógica social 

englobadora e hierarquizante, marca permanente do período colonial e escravocrata 

da sociedade brasileira. Tal lógica, a despeito de suas ressignificações, manteve-se 

profundamente atrelada a uma percepção relacional que criou obstáculos para o 

reconhecimento de direitos individuais do trabalhador doméstico, como por exemplo, 

uma forma recorrente de situar simbolicamente a empregada doméstica na 

sociedade brasileira,na qual essa é considerada quase como um “membro da 

família”, tida como alguém contemplada por uma espécie de dádiva do empregador 

e não pelo reconhecimento jurídico de direitos trabalhistas fundamentais condizentes 

à condição de empregado. 

Tal situação explica em grande parte as relações de proximidade e de 

afetividade que esta modalidade de trabalho promove, visto que é realizada dentro 

da casa das famílias, associado ao cuidado feminino da casa, das crianças e dos 

idosos (SANCHES, 2009).  

No que tange à formalização ou não do trabalho doméstico surgem outros 

aspectos a serem considerados a fim de compreender como estão ocorrendo estas 

mudanças, a saber:o modo como o judiciário brasileiro está enfrentando as questões 

referentes ao trabalho doméstico e a forma como os trabalhadores têm se articulado 

e organizado no sentido de perseguirem e garantirem o reconhecimento dos seus 

direitos. 

No mais, é necessário trazer para o âmbito da sociologia do trabalho uma 

contribuição para o debate sobre o trabalho doméstico, agora bem mais próximo do 

labor comum e, paulatinamente, distanciando-se de estereótipos naturalizados por 

uma lógica tradicional de relações de trabalho desde o fim da escravidão no Brasil. 

Noutras palavras, a pesquisa pretende ajudar na compreensão das diversas 

nuances existentes nas relações sociais entre os empregadores e os empregados 

domésticos e as mudanças que nela ocorrerão com o advento da legislação em 

questão. 
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2.3 O trabalho doméstico: um tipo de trabalho de care e a questão de gênero 
 

Inicialmente é imperativo ressaltar a questão de gênero estabelece padrões 

determinados dentre as relações sociais entre homens e mulheres, ou seja, consiste 

em uma ferramenta apta a explicar as interações sociais entre os sujeitos 

(ANGELIN; TRUZZI, 2013). Ainda, é imperativo compreender a questão gênero 

como uma construção histórica e social que manteve ao longo do tempo ligação 

íntima com o desenvolvimento econômico da sociedade em geral. Neste sentido, as 

questões e relações de gênero trabalham como estruturas e organizam as 

sociedades naturalizando e justificando fatos sociais, como o trabalho doméstico 

(ANGELIN; TRUZZI, 2013). 

O trabalho doméstico é considerado um trabalho do care (cuidado) e está 

fortemente relacionado ao trabalho considerado feminino, sendo que também 

guarda íntima relação com questões de raça e classe. O trabalho denominado de 

care corresponde a um tipo de trabalho que remete ao “cuidado com o outro” e 

dando “atenção a outrem” e “visando melhorar o seu bem-estar” (HIRATA, 2012) é 

historicamente, por vezes, foi gratuito e invisível, nem sempre considerado digno de 

reconhecimento social e compensação financeira.  

O trabalho de cuidado envolve o auxílio no desenvolvimento das capacidades 

do outro com atenção e cuidado, especialmente crianças, pessoas doentes e idosos 

necessitam deste tipo de atenção e cuidados (trabalho) para poderem se manter 

dignamente e se desenvolverem de maneira saudável. Faz parte do senso comum 

que esse trabalho seja exercido por mulheres sem qualquer retribuição financeira ou 

com baixa remuneração. Para a organização ONU Mulheres, é necessário um 

reconhecimento formal da importância desse tipo de trabalho. 

Para tanto, é necessário reconhecer a importância deste tipo de serviço para 

a economia dos países. Sem o trabalho exercido pelas mulheres, de cuidado com a 

casa e família seria difícil que a indústria, os bancos e o setor de serviços pudessem 

ter se desenvolvido da maneira como se desenvolveram no mundo moderno. O fato 

de o care, quando da divisão das tarefas domésticas, recair usualmente nas 

mulheres as impede de ter um trabalho em período integral que permita uma 

remuneração decente, impede que elas tenham como garantia uma aposentadoria e 

independência, embora exerçam papel fundamental ao desenvolvimento da 

sociedade.  
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Para a ONU Mulheres tanto o care não remunerado quanto o trabalho 

doméstico exercido pelas empregadas historicamente vêm suprindo serviços 

públicos e infraestruturas defasadas e carentes, como serviços de creches, escolas 

e saúde pública e são estatisticamente realizados por mulheres. Isto representa, 

além de uma carga injusta, uma barreira para a profissionalização e inserção das 

mulheres no mercado de trabalho, refletindo, inclusive na igualdade de remuneração 

(ONU Mulheres, 2017). 

Da mesma forma, o trabalho doméstico exige habilidades que foram histórica 

e socialmente atribuídas como naturais às mulheres, recaindo quase que 

exclusivamente sobre elas o dever de realizar as tarefas domésticas da família e da 

casa, bem como, na condição de prestadora de serviços nas casas dos patrões, 

desempenhar o mesmo tipo de labor (ANGELIN; TRUZZI, 2013). 

Igualmente, a responsabilidade de administração do lar, consistente em uma 

combinação diária de cuidado, afeto e também atividade econômica para gerir os 

recursos da família faz com que a mulher viva uma relação de cooperação e conflito 

incessantes com a própria família (ZELIZER, 2011). 

Para Hirata (2016), o trabalho de cuidado é desvalorizado pelos salários 

baixos e ausência de reconhecimento social. Ademais não se pode olvidar da 

reflexão das causas de o trabalho doméstico ainda hoje ser majoritariamente 

feminino (ANGELIN; TRUZZI, 2013) e ainda demasiadamente desvalorizado. No 

mais, no estudo do tema há de ser levado em consideração que a maioria das 

mulheres empregadas domésticas no Brasil são negras (ANGELIN; TRUZZI, 2013)  

e de origem pobre. Além disso, é comum que o trabalho doméstico permaneça por 

gerações nas famílias, replicando-se a cada nova geração, sendo extremamente 

difícil para que as mulheres rompam com esta lógica, conforme reafirma o excerto 

abaixo. 

Conforme se observa, o trabalho doméstico é uma forma de ocupação 
muito comum no Brasil entre meninas adolescentes negras e provenientes, 
sobretudo, de famílias pobres. Consiste numa extensão do trabalho 
doméstico de adultos, tendo as mesmas características, escancarando o 
forte sistema estratificado de gênero, classe e cor assentado sob ele [...] 
(ANGELIN; TRUZZI, 2013, pg. 64) 

Neste contexto, é necessário compreender as diferenças históricas entre 

trabalhos considerados masculinos e trabalhos considerados femininos. Estas 

diferenças foram construídas a partir de uma hierarquia social em que o trabalho 

doméstico, via de regra desempenhado por mulheres, sempre foi desvalorizado e 
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colocado aquém de outros trabalhos. Esta escala hierárquica não favoreceu o 

reconhecimento das tarefas domésticas como trabalho em si, sendo considerado 

apenas uma condição de uma vida doméstica organizada para possibilitar que 

homens e mulheres pudessem, fora de casa, exercer atividades laborais lucrativas e 

com relevância econômica (ANGELIN; TRUZZI, 2013).  

As diferenças entre trabalhos masculinos e femininos foram criadas 
socialmente através da hierarquia e do valor do trabalho. Segundo essa 
concepção, o trabalho doméstico sempre esteve abaixo hierarquicamente e 
desprovido de prestígio em relação a outras ocupações (ANGELIN; 
TRUZZI, 2013, pg. 67) 

Mesmo antes da idade adulta, meninas pobres já são responsáveis pelo 

serviço doméstico dentro de suas casas e, considerando que acabam por aprender 

o ofício, incontinenti passam a exercer o trabalho doméstico profissional, em que 

encontram uma oportunidade de ganhar dinheiro e ajudar suas famílias (ANGELIN; 

TRUZZI, 2013). Os meninos, por outro lado, são preparados para exercerem 

atividades remuneradas e fora de casa, evidenciando essa diferenciação de gênero 

para determinação dos trabalhos nas famílias pobres brasileiras. Por terem desde 

cedo aprendido a realizar o trabalho doméstico torna-se fácil para adolescentes e 

jovens se inserirem no mercado de trabalho como domésticas (ANGELIN; TRUZZI, 

2013). Para Souza (2009), a responsabilização das meninas pelo trabalho doméstico 

acontece de forma precoce, pois em famílias pobres é negada a noção de infância e 

adolescência como fases necessárias para o amadurecimento.  

O trabalho doméstico guarda estrita relação com aquilo que é tido por 

feminino, ou seja, as qualidades de cuidado, amor e afeto comumente ligados ao 

comportamento feminino. O estudo desta relação é necessário para compreender os 

motivos que fizeram com que este tipo de relação de trabalho encontrasse tantos 

obstáculos na luta pelo reconhecimento jurídico-trabalhista e reconhecimento social. 



 

 

 

 

 

 

3 Legislação trabalhista brasileira, trabalho doméstico e luta por 
reconhecimento 

 

Para compreender a árdua trajetória dos trabalhadores domésticos em busca 

de reconhecimento jurídico de direitos trabalhistas torna-se imprescindível relatar os 

avanços, ainda que tímidos, da legislação trabalhista brasileira recente.  

Após a proibição do tráfico de escravos em 1850, através da lei Eusébio de 

Queiroz, iniciou-se no Brasil uma preocupação em regular estas relações entre 

patrões e empregados e senhores de escravos e escravos, bem como pautaras 

relações de trabalho doméstico e escravidão, passando ambos a serem vistos a 

partir de uma abordagem contratualista. Ou seja, a legislação que amparava e 

regulava esta prestação de serviços era civil, sem qualquer viés trabalhista. Assim, 

durante este processo até o período posterior à abolição dos regimes de escravidão 

foram criados Códigos de Posturas e agências que prestavam o serviço de divulgar 

vagas de trabalho doméstico e mulheres aptas a ocupa-las. De acordo com Olivia 

Maria Gomes da Cunha (2007), que estudou este processo na cidade do Rio de 

Janeiro, as partes envolvidas neste tipo de prestação de serviços eram chamadas 

de “amos” ou “amas” e “criados” ou “serviçais”.   

Segundo Cunha (2007), em 1888 foi discutido o Projeto de Regulamentação 

do Serviço Doméstico, em que era caracterizada a natureza do serviço doméstico, 

os direitos e deveres das partes, entre outros: 

Em dezembro de 1888, a versão final do Projeto de Regulamento do 
Serviço Doméstico discutido pelos conselheiros da Corte foi remetida ao 
Ministério do Interior. Nele, a caracterização do trabalho e dos trabalhadores 
domésticos está assentada em uma visão ambígua daquilo que, segundo os 
legisladores, o tornava distinto das atividades realizadas fora do ambiente 
doméstico: a coabitação. O serviço doméstico é definido como “serviço 
material” prestado “a qualquer indivíduo por outro, que com ele convive, 
mediante certa retribuição”. O texto não se refere a pagamento de salário, 
mas à existência de uma “retribuição”. Fica a dúvida se é a “convivência” e 
a coabitação ou o trabalho desempenhado o que deve ser recompensado. 
Essa ambiguidade torna-se sinal distintivo da relação entre dois “indivíduos” 
que têm a liberdade de estabelecer as bases de um suposto contrato de 
prestação de serviços, ainda que não se trate, na sua essência, de um 
acordo prestado entre sujeitos jurídicos iguais. Deve-se ter em mente que o 
texto foi discutido, redigido e submetido à apreciação dos senadores ainda 
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sob a vigência da escravidão e num contexto no qual parte importante dos 
escravos da Corte realizavam formas distintas de trabalho doméstico 
(CUNHA, 2007, pg. 397). 

Desta forma, é possível compreender que na gênese da regulamentação do 

trabalho doméstico, o principal ator social envolvido, o empregado doméstico, não 

teve qualquer influência ou voz na discussão do tema. O projeto foi discutido por 

pessoas que possivelmente usufruíam deste tipo de serviço ao tempo que a 

escravidão sequer tinha sido abolida da sociedade brasileira. Tal fato é suficiente 

para indicar a visão e posição dos redatores do projeto e de quem o aprovou. 

Veja-se que o principal fator de caracterização do trabalho doméstico neste 

projeto é a coabitação das partes envolvidas. Tal característica pode abrir um leque 

de possibilidades de interpretação das condições reais do trabalho doméstico. A 

empregada doméstica possui mais vantagens do que o trabalhador comum por 

coabitar com seus patrões ou esta condição acaba impondo uma situação de 

extremo controle e vulnerabilidade para a empregada? Veremos no decorrer desta 

dissertação que a visão conservadora que tenta manter a posição de subalternidade 

da empregada doméstica utiliza o argumento de que sim, a empregada doméstica, 

por coabitar com os patrões possui diversas vantagens, podendo inclusive, desfrutar 

de uma atividade laboral mais branda e gratificante que o trabalhador comum. 

Entretanto, as empregadas domésticas ao lutarem por reconhecimento alegam que 

a proximidade com os patrões colocam-nas em posição de vulnerabilidade e 

exposição a situações de exploração e humilhação, como por exemplo, ter como 

alimento comidas quase estragadas e jornadas extenuantes de trabalho. 

Ainda, segundo Cunha (2007), este projeto refletia uma sociedade escravista 

“agonizando”, deparando-se com a necessidade de abolir o trabalho escravo. O 

projeto instituiu uma caderneta para registro das informações dos contratados, onde 

deveria constar “número de ordem, nome do serviçal, a filiação, quando conhecida, 

a nacionalidade, a idade, o estado civil”(CUNHA, 2007, p. 398) . Ainda deveria ser 

registrada a saída, voluntária ou por dispensa, com reconhecimento de veracidade 

pelos patrões e à repartição incumbia registrar “as devidas anotações de seu 

comportamento” (CUNHA, 2007, p.398). Tais registros eram exigidos apenas das 

empregadas e empregados domésticos, portanto era utilizado como instrumento de 

controle por parte dos patrões na época. 

Costa (2013), em pesquisa na cidade de Rio Grande (RS), encontrou 

regulamentos nesse mesmo sentido dos estudados por Cunha (2007). Na cidade 
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observada pela pesquisadora citada, com o crescimento do número de criadas e 

amas de leite, a sociedade achou pertinente regulamentar a atividade do trabalho 

doméstico, porém no mesmo sentido, isto é, visando o controle e proteção dos 

patrões e de suas famílias e sem qualquer aspecto de proteção ou garantia aos 

empregados domésticos. 

Em sua pesquisa, Costa (2013) relata uma inicial euforia social logo após a 

abolição na cidade de Rio Grande. Em clima de festa e interação social, durante 

alguns dias houve celebrações na cidade em alusão à Lei Áurea. Entretanto, esta 

euforia teve curta duração e logo brancos e recém-libertos estavam afastados pelo 

medo, preconceito e discriminação. Em publicação no jornal de maior circulação da 

cidade, a Câmara de Vereadores conclama ao delegado que se faça cumprir o 

Código de Posturas, uma lei aprovada com a finalidade de regulamentar a relação 

entre patrões e empregadas domésticas, cujos artigos tinham como finalidade 

precípua controlar as atividades e o comportamento das empregadas domésticas a 

fim de evitar o crescimento da “vagabundagem” que poderia vir a se tornar um 

perigo aos cidadãos rio-grandinos. Fica explícita a relação que o poder público faz 

entre abolição da escravidão, crescimento da vagabundagem e o controle das 

trabalhadoras e trabalhadores domésticos: 

Os momentos de interação entre elite e populares não permaneceram por 
muito tempo. Após a euforia da abolição, o Echo do Sul voltou a publicar 
notícias sobre o combate à vagabundagem. A Câmara Municipal, que 
festejou a libertação da escravidão durante os dias 13 a 21 de maio de 
1888, publicou no Echo, do dia 26 de maio, um ofício dirigido ao delegado 
de polícia em combate à vagabundagem. Paço da Câmara Municipal da 
cidade de Rio Grande, 22 de Maio de 1888. Tendo sido aprovado o 
regulamento aditivo ao código de posturas municipais, e que rege o serviço 
dos criados e amas de leite, resolveu a câmara dirigir-se a V.S. e pedir o 
valioso concurso de que V.S. dispõe, como autoridade, para que aquele 
regulamento não seja burlado. Como V.S. compreende é uma necessidade 
contra os vagabundos, e evitar que o número destes cresça de maneira a 
tornar-se um perigo para a sociedade, sobretudo agora, que milhares de 
indivíduos escravos ou contratados foram declarados livres (ECHO DO 
SUL, 26 de maio de 1888). Nota-se a associação, feita pelos representantes 
públicos, dos criados de servir e amas de leite com a vadiagem, pois, como 
mostra o ofício, a maioria dos trabalhadores deste setor de serviços 
compunha-se de homens e mulheres negros. (COSTA, 2013, pg. 49). 

Kowarick (1994) repisa esta visão da elite brasileira de que os recém-libertos 

eram vagabundos e pouco afeitos ao trabalho assalariado, também não seriam 

adaptáveis ao trabalho organizado e complexo. Por outro lado, o elemento nacional 

não queria continuar acatando ordens como um escravo e por isso preferiam viver 
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sem trabalho e na miséria, sobrevivendo da subsistência ou da própria vadiagem e 

mendicância.  

Note-se que, conforme mencionado anteriormente, a este tempo na cidade de 

Rio Grande já se tinha um Código de Posturas que regulamentava o serviço 

doméstico. Este, de acordo com Costa (2013), fora discutido em aprovado em 1887. 

O chamado Regulamento de Locação dos Serviços de Criados de Servir e Amas de 

Leite da cidade do Rio Grande possuía, de acordo com Costa (2013) 27 artigos, um 

rol de demasiadas exigências aos “criados” ou “serviçais”, ou seja,  tratava-se  de 

um arcabouço jurídico com o fim precípuo de disciplinar, controlar e, se fosse o 

caso, punir os trabalhadores domésticos ou os desocupados. Costa (2013) concluiu 

em sua pesquisa que este instrumento normativo tinha como grande alvo os 

trabalhadores domésticos, em sua maioria “pessoas de cor” (COSTA, 2013, p. 54) 

com a justificativa de manter a ordem social e a segurança na cidade de Rio Grande.   

Considerando que a expressiva maioria dos “criados” ou “serviçais” eram recém-

libertos. 

Ainda nesse sentido, os artigos se referiam sobre “as formas de contratação e 

exoneração, as causas justas para despedir os criados, as obrigações de patrões e 

criados, o estado de saúde do trabalhador” (COSTA, 2013, p. 54) entre outras 

formas de controle e punição. Além disso, o regulamento exigia que os criados 

fizessem uso de uma caderneta de anotações, assim como vimos no Rio de Janeiro, 

para que fossem registradas as admissões e demissões, bem como observações 

sobre sua conduta. Costa (2013) ao analisar os documentos históricos que 

possibilitaram a realização de sua pesquisa concluiu que “este sistema limitava o 

direito à liberdade e constrangia a população negra ao trabalho.” (COSTA, 2013, p. 

54).  

Entretanto, Costa (2013) também assinala que os trabalhadores não se 

resignaram completamente a tais submissões: 

No entanto, a sua eficácia não ocorreu sem a contestação dos 
trabalhadores, no capítulo III, Fragmentos da organização operária em Rio 
Grande, pode ser observada uma resistência ao regulamento. As formas de 
descontentamento dos criados podem ser observadas individualmente no 
ato do trabalho, após a abolição, a liberdade de escolher o emprego gerava 
também a não submissão a determinadas ordens dos patrões e o 
sentimento de dignidade do trabalhador.(COSTA, 2013, pg. 54/55). Alguns 
dias após publicar o Regulamento de Locação do Serviço de Criados, o 
jornal Echo do Sul divulgou um artigo sobre a recusa das criadas ao 
regulamento. O periódico salientou que “algumas criadas se negam 
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obstinadamente a se inscreverem, preferindo viver na vagabundagem”. 
(COSTA, 2013, pg. 57) 

Assim, a irresignação das “criadas” em se submeterem ao Regulamento 

imposto a elas era visto como uma opção por viver na “vagabundagem” e não como 

um descontentamento com as imposições de excessivo controle e punição impostos 

de maneira unilateral às trabalhadoras domésticas da época. 

Como se pode ver, não se tinha no país uma lei única que discorresse sobre 

os direitos e deveres dos trabalhadores domésticos. Os municípios discutiam o tema 

e aprovavam regulamentos com normas que acreditavam ser pertinentes e 

razoáveis ao controle deste tipo de prestação de serviços. É perceptível que estas 

regulamentações eram elaboradas com base, por um lado, no medo que as elites 

nutriam em relação aos recém-libertos e suas possíveis rebeliões e, por outro, na 

necessidade de um severo controle da população recém liberta, mais 

especificamente no caso do trabalho doméstico, das mulheres libertas que 

passariam a trabalhar como domésticas no âmbito residencial das famílias. 

Era preciso, ao que se depreende, controlar o histórico familiar, a saúde e a 

conduta destas trabalhadoras e caso elas não se sujeitassem a esse controle, eram 

vistas como subversivas ou tal irresignação era vista como uma opção por uma vida 

na “vagabundagem”. Tal irresignação não era reconhecida como uma luta por 

direitos, respeito ou melhores condições de trabalho. 

Com o advento da aprovação e entrada em vigor do Código Civil de 19169, o 

serviço doméstico passa a ser regulamento em todo país por uma única legislação 

civil. Não só os trabalhadores domésticos, mas todas as relações de trabalho foram 

abarcadas nesta legislação, que tratava a relação de trabalho como um contrato 

civil, entre partes iguais. A relação de trabalho era tratada pelo Código Civil de 1916 

como “locação de serviços”. 

Ressalte-se que o Código de 1916, cuja elaboração iniciou em 1899por Clóvis 

Beviláquia, expoente jurista, tratava a mulher casada como relativamente capaz, 

cuja autorização para o labor fora de casa era dada pelo marido (DIAS, 2010, p.1). A 

capacidade relativa da mulher casa deixou de existir apenas em 1962, com a 

aprovação do Estatuto da Mulher Casada (DIAS, 2010, p.1) 

 

                                            
9 O Código Civil de 1916 foi revogado pela entrada em vigor no Código Civil de 2002. 
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3.1 A não inclusão na proteção da Consolidação das Leis do Trabalho e a luta 
por direitos trabalhistas das empregadas domésticas 
 

Para compreender a dimensão das dificuldades que a categoria das 

empregadas domésticas atravessou até a aprovação da lei que alterou a 

Constituição Federal e estendeu um rol de direitos já garantidos ao trabalhador 

comum desde 1943 às empregadas e empregados domésticos, é necessário relatar 

o histórico de mobilização da categoria e os discursos utilizados na luta por 

reconhecimento jurídico e social destas trabalhadoras brasileiras. 

Até a aprovação da nova legislação do trabalho doméstico, a categoria e não 

contava coma proteção do direito do trabalho da mesma forma que os trabalhadores 

comuns. Quando da entrada em vigor da Consolidação das Leis do Trabalho, criada 

pelo então Presidente Getúlio Vargas em 1943, na tentativa de consolidar as 

relações conflituosas entre capital e trabalho regulando o trabalho urbano e 

industrial, o trabalho doméstico foi excluído do rol de trabalhadores protegidos pela 

legislação trabalhista. 

Isto porque se entendia que o trabalho doméstico não fazia parte dos 

trabalhos que geravam desenvolvimento econômico ou considerado como essencial 

na produção de bens e serviços. Considerando que o requisito essencial para a 

caracterização do trabalho doméstico era a prestação de serviços em ambiente 

residencial em atividades sem fim lucrativo pode-se compreender tal entendimento, 

de que o trabalho doméstico não deveria ser igualado aos trabalhadores urbanos e 

industriais.  

Segundo Kofes (2001), desde a escravidão, a mucama, escolhida para ficar 

dentro da casa grande, ocupava posição invejável por relacionar-se diretamente com 

a “ama e o senhor” e por vestir-se melhor, entretanto, em realidade, estava mais 

exposta às exigências e à fiscalização destes. Em que pese o término da escravidão 

no país, a visão de que o trabalho doméstico seria mais brando do que o trabalho 

comum, por ser prestado dentro do ambiente familiar foi um argumento recorrente 

para negar à categoria seus direitos básicos como trabalhadoras. 

Mulheres de origem pobre e com baixo grau de escolaridade em sua maioria, 

conforme pesquisas estatísticas demonstradas em capítulo anterior. Enfrentando 

abissal dificuldade de romper com o ciclo familiar do emprego doméstico e da 

precariedade, a categoria conseguiu em 2013 a aprovação da “PEC das domésticas” 
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após uma longa história de não reconhecimento de direitos trabalhistas básicos, 

entre os quais, a regulamentação da jornada semanal. 

Nesse sentido, o movimento sindical das empregadas domésticas representa 

no Brasil um “movimento social de resistência à colonialidade do poder e 

reexistência das trabalhadoras domésticas”10 (Bernardino-Costa, 2015, p. 58). Isto 

porque estes movimentos possuem historicamente uma dupla função de luta e 

resistência: de um lado o plano individual que luta pelo reconhecimento jurídico e 

social de cada empregada doméstica e em um plano coletivo luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária, pelo fim da exclusão de categorias na interação 

social e pela participação igualitária dos atores sociais, baseada na igualdade e 

dignidade da pessoa humana(Bernardino-Costa, 2015). 

O trabalho doméstico desde a abolição significou e expressou a perpetuação 

de uma ética societal exclusiva e elitista em que alguns são mais cidadãos que os 

outros. Uma realidade em que não salta aos olhos que mulheres trabalhadoras 

sejam tratadas como cidadãs de segunda categoria ou que sequer sejam 

consideradas como pessoas dotadas de direitos e deveres, oque de certo modo 

ainda carrega os desdobramentos sociais não plenamente resolvidos dos tempos da 

escravidão. Esta talvez tenha sido a barreira que pode ter sido quebrada com a 

aprovação da nova legislação trabalhista. 

Não obstante, o fato de as empregadas domésticas terem permanecido fora 

do arcabouço jurídico protetivo do trabalhador comum garantiu aos patrões 

domésticos vantagens e poderes em padrões inaceitáveis para uma sociedade que 

se pretende democrática e justa, promovendo assim consequências nefastas para a 

maioria daquelas que atuaram e ainda atuam neste tipo de trabalho. Portanto, 

conforme bem compreende Bernardino-Costa (2015), não se trata apenas de 

garantias trabalhistas e retribuição financeira com salários dignos, trata-se de um 

necessário equilíbrio social de respeito mútuo entre empregadas e patrões e fim da 

opressão e marginalização das empregadas domésticas: 

O entendimento da discursividade das trabalhadoras domésticas – 
produzida a partir da colonialidade do poder – permite-nos perceber que o 
que está em questão não é simplesmente a inclusão das trabalhadoras por 
meio da conquista de direitos e equiparação aos outros trabalhadores no 
marco da sociedade brasileira. Está em questão também a discussão da 

                                            
10O autor utiliza o termo “reexistência” para destacar a luta por afirmação desempenhada pelas 
empregadas domésticas na busca por uma sociedade mais justa e igualitária (Bernardino-Costa, 
2015, p. 58). 
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sociedade brasileira enquanto uma sociedade que ao privilegiar a 
representação e interesse somente de uma parte da sociedade – sintetizada 
pelo mundo dos patrões -, exclui, oprime e marginaliza outra parte” 
(Bernardino-Costa, 2015, pg. 59). 

 Para o magistrado entrevistado a questão a ser enfrentada é a concepção de 

que o trabalho doméstico está fora da cadeia produtiva. Para ele, o trabalho 

doméstico, ao manter a organização da casa das famílias ou o cuidado com as 

crianças e idosos é indispensável para o desenvolvimento econômico, pois permite 

que o casal trabalhe fora e promova um ambiente digno para toda a família. Para 

ele, o trabalho doméstico está sim inserido na cadeia produtiva. 

Entrevistado - O grande problema é: por que o trabalho doméstico não está 
ou não era considerado dentro da produção social? Aí, não tá se 
considerando uma atividade econômica em si se o empregador fizer 
alguma… mas na produção social, na produção de bens e serviços, por que 
o trabalho doméstico não é tão considerado? Por causa dessa exclusão que 
é, não sociológica, mas jurídica desse interpretar da CLT “Olha, empregador 
é aquele que assume os riscos da atividade econômica.” então, o 
empregador doméstico é diferente dele porque não assumiu risco algum. 
Isso, de certo modo, alijava o trabalho doméstico em grande medida por 
causa dessa noção de participação da produção social, em especial na 
parte de serviços. Quando você vai estudar, examinar isso aí e ver que 
essas atividades de manutenção da sua casa  com uma empregada fixa, 
uma diarista ou através uma agência de serviços, seja o que for, ela é 
absolutamente indispensável senão você não vai estudar ou advogar e etc. 
e tal porque alguém precisa cuidar do seu rancho, né? E por que isso não 
faz parte do processo de produção social? Essa é a grande questão que eu 
acho que com a aprovação dessa lei é uma grande evolução porque 
começa a colocar exatamente essa questão. Quer dizer, trabalhos 
domésticos estão fora da produção social? Está dentro, não tem como não 
ficar fora disso. 

Desta forma, toda esta transformação não está limitada a uma mudança 

apenas legislativa e jurídica (por exemplo, nas decisões judiciais em processos 

trabalhistas envolvendo empregadas domésticas), ao contrário, diz respeito auma 

“reinvenção da sociedade, baseada em novos valores e princípios” (Bernardino-

Costa, 2015, p. 59). Isto significa que patrões deverão estabelecer uma nova 

acepção e compreensão do trabalho doméstico, acreditando nos valores que a nova 

legislação carrega: o reconhecimento da empregada doméstica como profissional 

que faz parte de uma atividade produtiva essencial ao desenvolvimento econômico 

da sociedade. 

A primeira notícia de movimentação de trabalhadoras domésticas é de 1936, 

com a fundação da Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos 

(São Paulo), liderada por Laudelina de Campos Melo, cujo principal objetivo era, de 

início, conquistar a qualidade jurídica de sindicato (Bernardino-Costa, 2015). Este 
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objetivo era pautado para possibilitar a negociação em pé de igualdade como outras 

categorias, reivindicando o reconhecimento jurídico das empregadas domésticas. 

Ressalte-se que os movimentos sociais das empregadas domésticas, na 

maioria das vezes, caminhavam com os movimentos negros. Laudelina De Campos 

Melo, por exemplo, era militante do movimento negro Frente Negra Brasileira e 

mantinha proximidade com militantes de associações negras de São Paulo e Minas 

Gerais (Bernardino-Costa, 2015). 

Se ainda hoje é possível perceber a forte ligação entre o trabalho doméstico e 

o trabalho escravo, podemos concluir que naquela época (1936-1943), dada à 

proximidade com a abolição (1988) esta adjacência era ainda mais forte e presente 

na sociedade brasileira (Bernardino-Costa, 2015). Nesse contexto, o trabalho 

doméstico era tratado pela legislação e, consequentemente, pela sociedade, sem 

considerar a militância negra e das empregadas domésticas que começava a se 

organizar: 

A colonialidade do poder se manifesta explicitamente na vida das 
trabalhadoras domésticas por meio de um não-reconhecimento jurídico-
trabalhista da categoria e, também, pela forte associação do serviço 
doméstico ao trabalho escravo. O serviço doméstico era mencionado nas 
leis sanitárias e penais com o intuito de proteger a sociedade contra as 
trabalhadoras domésticas, percebidas explicitamente como ameaças em 
potencial às famílias empregadoras. E se o trabalho doméstico estava 
associado ao trabalho escravo, este por sai vez, como um produto do 
sistema-mundo moderno capitalista/colonial, estava associado ao negro” 
(Bernardino-Costa, 2015, pg. 61). 

Em 1923, no antigo Distrito Federal (hoje Rio de Janeiro) foi aprovado o 

Decreto nº 16.107 de 30 de Julho de 1923. O documento definia o trabalhador 

doméstico como aquele que laborava em casas particulares (jardineiros, copeiros, 

trabalhadores de hotéis, restaurantes e escritórios) e também estabelecia 

obrigações como carteira de identificação e a apresentação desta na Delegacia do 

respectivo distrito policial em até 48 horas sempre que chegasse ao fim o contrato 

de trabalho sob pena de multa (Bernardino-Costa, 2015).  

Já o primeiro instrumento legal de âmbito nacional com o fim exclusivo de 

regulamentar a locação de serviço doméstico foi o Decreto-lei nº 3.708, de 27 de 

fevereiro de 1941. Tal decreto conceituava quem era o trabalhador doméstico, criava 

a carteira profissional e elencava direitos e deveres das partes envolvidas. No 

entanto, o decreto não foi regulamento dentro do prazo estabelecido e a categoria 

permaneceu sem regulamentação (Bernardino-Costa, 2015). 
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Logo, em 1943, o então Presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto nº 

5.452, chamado de Consolidação das Leis Trabalhistas, reunindo em um documento 

as legislações existentes, pois até então as leis que tratavam sobre os direitos e 

deveres dos trabalhadores estavam esparsas no mundo jurídico, bem como criando 

novas normas. 

No entanto, a Consolidação das Leis Trabalhistas não incluiu o trabalhador 

doméstico no arcabouço de direitos e deveres dos trabalhadores, pois o artigo 7º, 

letra “a” determinou que aqueles preceitos não deveriam ser aplicados aos 

trabalhadores domésticos.11 

Em entrevista transcrita por Bernardino-Costa (2015) Laudelina de Campos 

Melo relata que juntamente com a associação, buscava a inclusão das empregadas 

domésticas na legislação trabalhista, porém tal reivindicação foi negada: 

[...] As empregadas domésticas foram destituídas das leis trabalhistas, nós 
estávamos criando um movimento para ver se conseguia o registro do 
sindicato [...] eu fiquei no Rio uns três ou quatro dias, no terceiro dia eu 
consegui falar com o secretário do ministro. Fui falar com o ministro, mas 
não adiantou nada porque não havia possibilidade de enquadramento da 
classe das empregadas domésticas. Foram destituídas porque não traziam 
economia para o país. E até hoje eles dizem que as empregadas não 
trazem economias para o país (Laudelina de Campos Melo: entrevista 
realizada por Elisabete Pinto. Cf. PINTO, 1993, apud, Bernardino-Costa, 
2015, pg. 78) 

No que concerne a esta fala, a percepção de Laudelina parece indicar que, as 

empregadas domésticas, não foram integradas adequadamente à proteção da CLT, 

pois não se enquadravam naquilo que Santos (1987), ao analisar a política 

econômico-social do pós-1930, denominou de cidadania regulada, isto é, um tipo de 

cidadania não correspondente a um código de valores políticos, mas sim a um 

sistema de estratificação ocupacional definido legalmente, no qual se considerava 

cidadão apenas aqueles cujas ocupações eram definidas por lei. Em outras 

palavras, não se tratava do reconhecimento de que se era membro de uma 

comunidade política, mas sim do exercício de uma profissão, isto é, do lugar 

ocupado na estrutura produtiva. No caso das empregadas domésticas, o fato de não 

produzirem riquezas para a economia nacional inabilitava o acesso ao guarda-chuva 

protetivo da CLT, exatamente por entender-se, à época, que o trabalho doméstico 

                                            
11Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando fôr em cada caso, 
expressamente determinado em contrário, não se aplicam : (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.079, 
11.10.1945) a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam 
serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas; 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm> 
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não se inscrevia na estrutura produtiva da modernização urbano-industrial que se 

impunha à economia brasileira da época.Desse modo, o trabalho doméstico era 

deixado à mercê de uma sociabilidade privada guiada pelas relações pessoais 

hierarquizadas entre patrões e empregadas. 

Bernardino-Costa (2015) demarca a década de 1960 como um segundo 

momento no crescimento do movimento das trabalhadoras domésticas. A partir dos 

anos 60, o movimento negro começa a discutir a situação da empregada doméstica 

na sociedade brasileira. Por exemplo, a trabalhadora doméstica Arinda Serafim inicia 

a mobilização pela alfabetização das empregadas domésticas. Concomitantemente, 

a Igreja Católica através da Juventude Operária Católica auxiliou na mobilização do 

movimento das domésticas em âmbito nacional, tendo inclusive, organizado uma 

“Conferência Nacional” em 1958 chamando atenção especial para a necessidade de 

proteção legal ao trabalho doméstico. 

Ressalte-se que esta organização percebeu, à época, a peculiaridade das 

trabalhadoras doméstica frente aos demais trabalhadores comuns e a necessidade 

de se discutir e lutar pelo reconhecimento jurídico da categoria que estava em 

condições ainda mais precárias que os demais trabalhadores(Bernardino-Costa, 

2015) transcreve um trecho de entrevista com Odete Maria da Conceição, uma das 

fundadoras da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do Rio de 

Janeiro: 

[...] e daí a gente foi vendo a diferença que havia entre nós e os outros 
trabalhadores, que os outros já tinham seus direitos, e a doméstica não 
tinha nada. Então foi daí que a gente foi vendo a necessidade de ter alguma 
coisa para defender a gente. (Entrevista Odete Maria da Conceição apud 
Bernardino-Costa, 2015, pg. 63) 

Na fala de Odete, é possível perceber que as trabalhadoras já, naquela 

época, sentiam a necessidade de reconhecimento por parte do aparato legal do 

Estado e pela sociedade. Existia a inquietação nos movimentos das trabalhadoras 

de perceber que elas estavam em acentuada desvantagem em relação aos demais 

trabalhadores e isso se tornava uma questão de luta por reconhecimento, ou seja, 

tal condição não era aceita pelas trabalhadoras, elas não queriam se resignar a tal 

situação. 

Em 1967, em reivindicação de Laudelina Campos Melo ao então Ministro do 

Trabalho, Jarbas Passarinho, para incluir as trabalhadoras domésticas na legislação 

trabalhista, recebeu-se como resposta a exigência de uma organização de âmbito 

nacional das empregadas domésticas, o que foi possível de constituir com a ajuda 
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da Igreja Católica. De acordo com Bernardino-Costa (2015), a principal questão 

levantada pelas empregadas domésticas era a de serem reconhecidas como 

categoria profissional e como pertencente à classe trabalhadora, deixando em 

segundo plano as questões raciais e de gênero, em suas palavras: 

Não se trata de dizer que as interpretações raciais e de gênero não estavam 
presentes, mas de perceber que a articulação política se dava em torno da 
demanda de serem reconhecidas como pertencentes à classe trabalhadora 
e, consequentemente, serem equiparadas em termos de direitos a outros 
trabalhadores (Bernardino-Costa, 2015, pg. 66). 

Não bastasse o esquecimento do trabalhador doméstico (ou banimento?), 

demorou quase trinta anos após a CLT para a aprovação de uma lei que viesse a 

seu socorro, a Lei 5.859/1972. Esta legislação concedeu direitos ao trabalhador 

doméstico, como férias de 20 dias, salário mínimo e décimo terceiro salário. A 

regulamentação respectiva adveio apenas em 197312.A aprovação e 

regulamentação da referida lei em 1972 e 1973  “significou o nascimento jurídico da 

categoria profissional, passando, assim, a ser reconhecida e regulada pelo 

Estado”(Bernardino-Costa, 2015, p. 223).Nesse sentido, pode-se dizer que esta lei 

foi uma conquista do ativismo das empregadas domésticas, que já haviam se 

organizado em associações. 

A referida lei, considerada um grande avanço na luta por reconhecimento das 

empregadas domésticas, gerou manifestações e discussões na sociedade brasileira 

sendo alvo de inúmeras críticas. Suely Kofes13 (2001) comenta tais manifestações: 

Se em todas declarações de representante das associações (de 
trabalhadores domésticos) lemos “foi um primeiro passo, mas ainda não 
estamos satisfeitas”, quando as entrevistadas são patroas, há as que 
reconheçam a justeza da lei e as que reclamam: “a gente paga bem. E se 
dermos boa vida às empregadas, elas abusam. Deixam de fazer o serviço, 
são desleixadas, não têm conhecimento para dar bom andamento ao 
trabalho, e no fim ainda dizem que nós as exploramos.” (KOFES, 2001, 
pg.295) 

Ainda, de acordo com Kofes (2001), quando em discussão, não foram poucas 

as manifestações contrárias, salientando que um dos argumentos recorrentes era de 

que ao aumentar o custo do trabalho doméstico, as vagas de trabalho diminuiriam 

drasticamente, argumento que fora utilizado quando a PEC das domésticas 

começou a ser discutida pela sociedade em 2012/2013. A opinião a seguir foi 

publicada no jornal O Estado de São Paulo, no dia 23 de outubro de 1972: 
                                            
12DECRETO No 71.885, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1973. Aprova o Regulamento da Lei número 
5.859, de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, e dá outras 
providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d71885.htm 
13 Antropóloga, Professora Titular no Departamento de Antropologia, IFCH, Unicamp. Fonte: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727618P2 Acesso em 15/04/2017. 
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Nos maiores centros urbanos do País, os resultados da iniciativa – se ela for 
avante – não tardarão a se manifestar. A prostituição aumentaria 
rapidamente. Seria a saída inevitável para muitas moças, que vindas das 
zonas rurais mais pobres, encontram solução transitória para seus 
problemas nos empregos domésticos. Esta situação mudaria, e não é 
preciso ser Cassandra para prever a enorme redução de empregos 
domésticos na classe média, se o projeto do Sr. Ministro do Trabalho for 
transformado em lei. A contribuição de Cr$ 43,00 mensais para a 
previdência provocaria uma queda brusca na oferta de empregos. (KOFES, 
2001, pg.291) 

No período que precedeu à promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

mobilização das empregadas domésticas e suas respectivas associações foi 

bastante ativa com o fim de incluir a categoria nos direitos trabalhistas.  Novamente 

os discursos inflamados reapareceram. Alguns reconheciam a necessidade de as 

empregadas domésticas serem reconhecidas como profissionais. Já outros 

consideravam tais projetos uma ameaça às famílias e à sociedade (Bernardino-

Costa, 2015). 

Bernardino-Costa (2015), ao estudar os documentos da Associação dos 

Trabalhadores Domésticos de Recife, localizou informativo que continha a notícia do 

veto em 1984 do então Presidente João Figueiredo, do projeto de lei que alterava as 

férias das empregadas domésticas de 20 dias para 30 dias, igualando-as, neste 

aspecto, aos trabalhadores comuns. No informativo pode-se tomar conhecimento da 

justificativa do presidente ao vetar o projeto e do argumento das empregadas 

domésticas: 

Mais De Dois Milhões de Empregadas Domésticas são Prejudicadas pelo 
Presidente Figueiredo – O Presidente Figueiredo vetou, quer dizer, 
derrubou, projeto de Lei que reconhecia férias de 30 dias para as 
empregadas domésticas. Assim, o Presidente nada inocente, deu mais asas 
ainda aos patrões e às patroas, prejudicando mais de dois milhões de 
empregadas, que dão expediente nos lares, ajudando a diminuir os 
problemas das crianças sem carinha e das famílias em crise. 
As Razões sem Razão do Presidente – Então na mensagem nº 411, que é a 
seguinte: “Excelentíssimos senhores membros do Congresso Nacional: 
Tenho a honra de comunicar a Vossas Excelências que, eu, nos termos dos 
artigos 59, parágrafo 1º, e 81, item IV da Constituição, resolvi vetar, na 
íntegra, por contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº. 2.830, de 
1980 (nº. 90, de 1979, no Senado Federal), que ‘concede aos empregados 
domésticos férias anuais remuneradas de trinta dias corridos, após cada 
período de doze meses de trabalho”. 
O projeto altera de vinte dias uteis para trinta dias corridos as férias dos 
empregados domésticos, equiparando-os nesse particular, aos assalariados 
em geral. Os serviços domésticos são exercidos no lar, onde está excluído 
o interesse econômico. O relacionamento daí originado é sui generis [...] 
Assim sendo não é prudente equiparar os regimes de concessão de férias, 
porque os empregados domésticos não estão subordinados aos habituais 
mecanismos de controle de frequência ao trabalho, o que torna impraticável 
a anotação de faltas que podem reduzir proporcionalmente o período de 
férias [...] Brasília, em 06 de novembro de 1984. João Figueiredo. 
(BERNARDINO-COSTA, 2015, pg. 226-227) 
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A negativa dada às empregadas domésticas não ficou sem resposta ou 

reação. Em 16 de novembro de 1984 a presidente da Associação Profissional dos 

Empregados Domésticos da Área Metropolitana da cidade do Recife assinou a 

seguinte manifestação: 

Senhor Presidente, 
Nós, empregadas domésticas do Recife e área metropolitana, queremos 
dizer a V. Exa. Que ficamos tomadas de surpresa e sentimos muita 
decepção, e até revolta, quando ouvimos a notícia que V. Exa. vetou o 
Projeto de Lei que nos dava 30 dias de férias, como aos outros 
trabalhadores. Mais uma vez, está claro que, neste país, não se respeita o 
trabalho da mulher em geral e o nosso em particular. Senhor Presidente, V. 
Exa. acha que nós domésticas somos feitas de ferro, ou de bronze, para 
não precisarmos do mesmo repouso dos outros trabalhadores? Somos 
humanas, e nosso trabalho tira-nos as forças já que não temos nem horário, 
nem folga, e que estamos quase todas obrigadas a morar na casa dos 
patrões, porque recebemos um salário muito magro, que não dá para alugar 
um quarto aí fora. Então, quando é que a gente pode voltar a conviver com 
nossos familiares, para descansar e trocar ideias? Será que não 
trabalhamos bastante para não termos direito a um mês de férias, como os 
demais trabalhadores? A verdade, Sr. Presidente, é que ninguém dá valor 
ao nosso trabalho. Queremos dizer a V. Exa. que produzimos saúde, 
alegria, bem-estar e segurança nas famílias. O nosso cuidado com as 
crianças colabora com o futuro da nação. E tem mais: nós tomamos conta 
das casas dos nossos patrões e, com isto, eles podem exercer suas 
profissões sem preocupações. Graças a Deus, há sempre mais mulheres, 
na sociedade, assumindo até cargos de alto nível. Pergunta nossa: como 
poderiam essas mulheres aguentar o trabalho fora das suas casas, se não 
houvesse nossa cooperação? Realmente, com nosso trabalho, contribuímos 
para o crescimento deste país, mas nossos esforços não são reconhecidos. 
Além disso, V. Exa. alegou que não concedia os 30 dias de férias, para 
evitar atritos com as famílias onde trabalhamos. Quais dificuldades são 
essas, que desconhecemos? Porque, faz anos, várias companheiras 
nossas já tiram 30 dias de férias, e nunca encontraram problemas com seus 
patrões por causa disso. Cada dia aumenta o custo de vida: são os 
alimentos, são os remédios, são os transportes e nunca as autoridades tem 
medo de atritos com ninguém. Somente com as nossas pessoas é que o 
Governo tem essa apreensão, na hora em que nem se trata de aumentar 
nossos salários: o que foi que cometemos para provocar este medo? 
Senhor Presidente, já que foi perdida esta oportunidade de reconhecer 
oficialmente a dignidade do nosso trabalho, só podemos esperar, agora, 
que venha um outro governo, mais atento às necessidades do povo sofrido, 
para melhorar a nossa condição de trabalhadoras domésticas. 
Atenciosamente, Eunice Antônia do Monte, Presidente. (Bernardino-Costa, 
2015, pg. 228) 

Na manifestação ficam evidentes os posicionamentos das empregadas 

domésticas na ocasião. Para elas, a aprovação do projeto de lei que concedia trinta 

dias de férias a cada doze meses trabalhados, assim como funcionava para os 

demais trabalhadores, era uma oportunidade de reconhecer o trabalho doméstico 

como digno e como uma profissão como qualquer outra. Porém, esta não foi a 

escolha do então Presidente. 
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Outrossim, o então presidente Figueiredo demonstrava que o medo de atritos 

e as ameaças das lutas das empregadas domésticas eram argumentos utilizados 

recorrentemente por patrões e discorda claramente deste argumento alegando que 

tal provável conflito não passa de um artificio para calar a luta das empregadas por 

reconhecimento social e jurídico.  

Ademais, a presidente ainda demonstra, já em 1984, ter conhecimento de que 

o trabalho doméstico é, e foi essencial ao desenvolvimento econômico do país e 

para o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, pois quem resolveu o 

“problema” da questão doméstica no Brasil foram as empregadas e não a divisão 

das tarefas domésticas entre os membros da família. 

Além dessas abordagens, Bernardino-Costa (2015) destaca outros aspectos 

do discurso e dos argumentos utilizados pela presidente da associação dos 

empregados doméstico, como por exemplo, de que forma a legislação não previa o 

controle da jornada diária e semanal da empregada doméstica, estas acabavam por 

laborar em jornadas demasiadamente longas.  

Da mesma forma, não possuíam garantia de salário mínimo e direito a folgas 

semanais como os outros trabalhadores. Bernardino-Costa (2015) também ressalta 

que no discurso estão presentes as questões de gênero pois o veto também 

significou uma posição de indiferença em relação ao trabalho feminino. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, garantidora de certos 

avanços, os trabalhadores domésticos permaneceram fora do rol de direitos 

trabalhistas concedidos aos trabalhadores comuns. O artigo 7º, parágrafo único da 

carta magna, garante apenas alguns dos direitos elencados ali. São eles: anotação 

da Carteira de Trabalho e Previdência Social, salário mínimo; décimo terceiro; 

irredutibilidade de salário; férias anuais de 30 dias; terço constitucional de férias; 

licença maternidade/paternidade, aviso prévio, aposentadoria e o direito à 

organização de sindicatos.  

Naquele momento histórico, tanto para o país quanto para a luta das 

empregadas domésticas, por reconhecimento, novamente os debates surgiram na 

sociedade. Enquanto alguns apoiavam as medidas garantidoras de direitos 

trabalhistas à categoria, outros utilizavam o mesmo argumento de outrora, 

vociferando ameaças de um futuro incerto para as empregadas domésticas. Os 

juristas também comentaram tais avanços, alguns com uma abordagem 
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conservadora que, apesar de longa, merece destaque neste texto, para auxiliar na 

compreensão do processo de luta e lentas conquistas da categoria: 

Se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o 
regime do trabalhador doméstico, advindo da relação empregatícia é 
equiparado ao regime jurídico trabalhista dos demais empregados de 
fábricas, indústria ou empresas, sendo-lhes, assim, assegurados inúmeros 
dos direitos previstos, nesse artigo 7º. Características dos empregados 
domésticos – eis aspecto relevante, que é preciso acentuar, porque sui 
generis, a tipologia da empregada das casas, ou melhor, da doméstica. O 
trabalhador comum, regra geral, não reside no emprego: toma condução – 
uma, duas, até mais – para chegar ao lugar de trabalho. Paga as refeições 
do próprio bolso, ou, quando muito, tem o talão-restaurante, que cobre 
apenas parte da refeição. Ou, quando reside próximo ao emprego, o que é 
raríssimo, come em casa. Depende de transporte coletivo e nas viagens de 
ida e volta perde muitas horas, enfrentando filas nos ônibus, trens, metrôs e, 
no final da jornada de trabalho, tudo recomeça com novas filas e horas de 
desconforto, para voltar ao lar. A doméstica, que mora no emprego, levanta-
se de manhã, sempre mais tarde que o trabalhador comum, prepara o café, 
alimenta-se, principiando o dia sem as mesmas dificuldades enfrentadas 
pelo trabalhador, com os meios de transporte. Partilha, a seguir, da vida da 
casa. Prepara o almoço e come o mesmo tipo de comida dos patrões e a 
mesma sobremesa. À tarde prepara o jantar, ou lanche, de que também 
participa na qualidade de comensal. À noite, terminado o trabalho está livre 
e, caso durma no emprego, tem quarto confortável, independente, com 
rádio ou televisão. Pode ainda ler os jornais, que os patrões já leram. E 
revistas. Ao final desta normal “jornada de trabalho” – o que é regra no país 
de norte a sul e principalmente nas capitais e cidades grandes – a 
empregada doméstica nada gastou do próprio bolso com transporte, 
alimentação, higiene, vestuário (inúmeras patroas fornecem uniforme), 
material de energia elétrica, telefone, rádio, televisão, máquinas e aparelhos 
elétricos, em suma, pode guardar integralmente, o salário no fim do mês, do 
que se conclui que, na prática, a relação empregatícia patroa-empregada 
difere de modo radical da relação de emprego que se forma entre empresa 
e trabalhador, nas fábricas, nos escritórios, nas lojas, nos supermercados, 
onde a impessoalidade é regra, pois os patrões raramente entram em 
contato com os trabalhadores. [...] na relação de emprego patroa-
empregada, qualquer problema pessoal da doméstica é comunicado à 
primeira, que dedica à empregada os mesmos cuidados dispensados aos 
outros membros da família, providenciando os primeiros cuidados e o 
atendimento de pronto-socorro médico, de hospital e de dentista. Terminado 
o almoço, lavando a louça ou colocados os pratos na máquina, a 
empregada, aos sábados, está livre. Quando, em caso de visitas trabalha 
aos sábados ou aos domingos, recebe gratificações que equivalem às 
denominadas horas extras. [...] aplicar, como quer o legislador constituinte, 
as mesmas regras para a relação empresário-trabalhador e patroa-
empregada, é utopia, divorciada da realidade, que trará desastrosas 
consequências imediatas e futuros: despedidas em massa. As 
consequências imediatas já se fazem sentir. Famílias estão mudando 
hábitos, adquirindo congelados (os freezers) e fornos micro-ondas, 
dispensando antigas empregadas e, em lugar, contratando quituteiras (ou 
comprando pratos congelados), diaristas ou faxineiras e, até mesmo 
horistas, algumas vezes por semana. As empregadas dispensadas, por sua 
vez, não encontram emprego nas fábricas e, quando encontram, comparam 
as vantagens que tinham no emprego doméstico, ao perceber que o que 
ganham é gasto com transporte, alimentação, vestuário, higiene, sem contar 
o uso de energia decorrente de aparelhos e máquinas do antigo emprego. O 
ano seguinte à Constituição, 1989, quando o piso salarial aumentar, como já 
aumentou, a situação se tornará, no mínimo caótica, causando impacto 
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maior sobre as domésticas despedidas do emprego do que sobre as 
patroas ou donas de casa, cuja situação econômica permite fácil solução 
encontrada em outras vias. Por outro lado, as empregadas domésticas, 
animadas com as perspectivas abertas pela Constituição e incitadas por 
falsos amigos procuram, junto a colegas, mais esclarecimentos sobre “seus 
direitos”, reivindicando-os perante as patroas, esquecendo-se, porém, 
momentaneamente, quase sempre, das vantagens decorrentes da sua 
peculiar relação de emprego. (CRETELLA Jr. José, apud, Bernardino-Costa, 
2015, pg. 233) 

A manifestação do jurista é esclarecedora em demonstrar a maneira como os 

argumentos utilizados desde a primeira conquista das empregadas domésticas até o 

debate da “PEC das domésticas” se repetiram ao longo do tempo nos setores 

conservadores da sociedade. Em primeiro lugar, uma dura discriminação do trabalho 

doméstico em relação aos demais trabalhos desempenhados por profissionais 

amparados pelos direitos trabalhistas. A visão quase idílica do jurista cerra os olhos 

para toda a exploração e discriminação sofrida pelas empregadas domésticas. 

Ressalte-se que, para ele, os quartos de empregada são ambientes 

equipados com grande conforto e independência, sendo que basta conhecermos 

alguns apartamentos ou casas com dependências para empregadas domésticas 

para tomarmos conhecimento da real situação enfrentada por estas mulheres: 

quartos de dimensões minúsculas, muitas vezes sem ventilação e luminosidade em 

níveis aceitáveis de salubridade. Difícil acesso a qualquer tipo de entretenimento e 

contato com a sociedade ou família. Para o jurista, enclausurar-se em um pequeno 

quarto isolado da família e amigos, comer da mesma comida, não gastar com 

transporte para o trabalho e ler os jornais usados pelos patrões parece ser mais do 

que suficiente como tratamento digno e como reposição emocional de uma mulher 

que trabalhou desde o café da manhã até o jantar para servir à família dos patrões. 

Novamente é possível perceber o descaso com o trabalho feminino, especialmente o 

trabalho das empregadas domésticas, a maior evidência neste discurso parece ser 

não haver nenhuma referência ao modo como a empregada doméstica concilia a 

sua própria vida familiar com os cuidados que dedica a família dos patrões. 

No ano de 2000, foi facultado, através do Decreto 3.361, o pagamento de 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) ao trabalhador doméstico, 

encargo que já era obrigatório para os demais trabalhadores urbanos e rurais desde 

a promulgação da Constituição Federal, em 1988. Tal fato desagradou à categoria, 

pois o caráter facultativo deixava o direito da empregada à mercê da boa-vontade do 
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patrão, que possivelmente iria de todas as maneiras tentar evitar um aumento de 

custos com o serviço. 

Em 2006, após duras reivindicações da categoria ,foi sancionada uma nova 

lei que visava incentivar a formalização do emprego doméstico no país, ou seja, 

aumentar o número de empregadas domésticas com carteira de trabalho assinada e 

recolhimentos fiscais e previdenciários em dia. Para tanto, a referida lei permitia que 

os patrões deduzissem no imposto de renda os valores expendidos com os 

recolhimentos da previdência social da empregada. 

Vislumbrado este relato histórico da tímida inclusão do trabalhador doméstico 

no rol de direitos trabalhistas e sociais no Brasil, salta aos olhos a discriminação e 

exclusão destes trabalhadores da construção/evolução de uma sociedade cidadã.As 

conquistas da categoria são resultado, a despeito da lentidão e timidez, do ativismo 

social de associações e organizações defensoras das trabalhadoras domésticas. 

Conforme bem destaca Bernardino-Costa (2015) o argumento de que a concessão 

de direitos e benefícios às trabalhadoras domésticas acarretaria diminuição nas 

vagas de emprego e arrocho salarial foi utilizado recorrentemente ao longo do tempo 

para tentar trancar avanços trabalhistas para a categoria. 

Da mesma forma destaca-se o fato de que, conforme se depreende dos 

dados estatísticos apresentados no primeiro capítulo, a categoria é formada em sua 

maioria por mulheres de origem pobre e de raça negra, permeadas de extrema 

dificuldade de romper com a trajetória já trilhada por seus familiares. Não raro há 

casos em que mãe, avó e parentes próximos também tenham sido, ou ainda sejam 

empregadas domésticas. 

Em 2011, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) editou a Convenção 

189 - Convenção e Recomendação sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras 

e os Trabalhadores Domésticos, durante a CIT (Conferência Internacional do 

Trabalho) em sua sede em Genebra. Na ocasião, foi discutido o trabalho decente 

para os trabalhadores domésticos e definida a adoção da convenção como 

instrumento internacional de proteção a estes trabalhadores. O Governo brasileiro foi 

representado por membros do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério das 

Relações Exteriores, organizações de trabalhadores e da Ministra do Tribunal 

Superior do Trabalho, Delaíde Miranda Arantes14. 

                                            
14Disponível em: http://www.domesticalegal.org.br/convencao_189_recomendacao_201_OIT.pdf 
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A referida Convenção não foi ratificada pelo Brasil, fato que não torna a 

observância do seu conteúdo obrigatória em território nacional, visto que normas e 

tratados internacionais necessitam da perfectibilização do chamado instituto jurídico 

da ratificação para que possam surtir seus efeitos legais. Todavia, a ausência de 

ratificação não impediu que a convenção em voga se tornasse fonte de direito 

material para a proposta de Emenda Constitucional número 72 de 2013 que, após 

sua aprovação, foi regulamentada pela Lei 150 de 2015. 

Para Girard-Nunes (2013), a nova lei é considerada por muitos a nova 

abolição escravagista, por ser um marco na história luta por reconhecimento das 

trabalhadoras domésticas. A conquista de direitos já garantidos aos demais 

trabalhadores cria a possibilidade de maior reconhecimento profissional e 

dignificação da profissão. 

Estas mudanças tornaram-se vitais para as empregadas domésticas, pois, 

não raro, são vítimas de situações aviltantes e vexatórias, sendo submetidas ao 

poder do patrão, que as mantém em uma situação que transita entre o status de 

empregadas e o status de “como se fosse da família”. Souza (2009) vai a fundo 

nesta complexa questão para demonstrar as condições emque as trabalhadoras 

domésticas prestam seus serviços no âmbito das residências. De forma habitual, 

estas sofrem consequências que atingem até sua esfera íntima. Aqui cabe destacar 

a dubiedade da figura do patrão, por um lado, ligada à proteção do trabalhador 

doméstico, fornecendo-lhe moradia, alimentação e trabalho, e por outro, a uma 

figura que, com certa frequência, reluta em reconhecer juridicamente a empregada 

como uma profissional, utilizando-se de uma possível demissão como ameaça. 

Assim, a empregada doméstica não é tratada dignamente como profissional e 

tampouco é tratada, de fato, como alguém da família: 

Percebe os limites dados por aquela condição que nós conhecemos como 
sendo a do agregado, que é formalmente livre, contudo existencial e 
objetivamente dependente, uma vez que tudo que deseja e passa a desejar 
não pertence a si, mas sim a essa família que , como constante ameaça, 
pode lhe dar e tirar de acordo com as circunstâncias. (Souza, 2009, pg. 135) 

 Diante deste breve relato social da inclusão dos trabalhadores domésticos no 

rol de direitos garantidos aos demais trabalhadores urbanos e rurais, fica evidente o 

hercúleo esforço realizado para que isso fosse possível. Desde o advento da CLT 

em 1943 até o ano de 2015, o trabalhador doméstico ficou à margem das garantias 

e direitos sociais dos demais cidadãos. As razões e motivos deste tratamento 

diferenciado e excludente serão estudados e aprofundados a seguir. 
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3.2 Os princípios do Direito Trabalhista 
 

Em 1932 foram criadas as Juntas de Conciliação e Julgamento, órgãos 

ligados à Administração Pública, sendo da esfera administrativa e não da judicial. As 

Juntas eram compostas por Juízes Classistas que representavam empregados e 

empregadores e por um Juiz Presidente, indicado pelo Governo.  

Em 1º de maio de 1943, com o decreto-lei nº 5.452, foi criada a 

Consolidação das Leis do Trabalho, que reuniu leis esparsas já existentes, como a 

lei da organização dos sindicatos rurais e urbanos, do salário mínimo, das profissões 

e trabalho das mulheres, da Justiça do Trabalho, etc.  

As Constituições de 1946 e 1967 instituíram o repouso semanal 

remunerado, direito de greve, entre outros. Em setembro de 1946, através do 

Decreto-Lei 9.797, a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário, sendo 

extinta a figura do juiz classista, persistindo na carreira apenas aqueles que já 

ocupavam tal cargo, a eles foram asseguradas as garantias da magistratura tais 

como, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e vitaliciedade no cargo. 

Todavia, passados quarenta e cinco anos, foi tão somente com o advento da 

Constituição Federal de 1988 que os direitos trabalhistas ganharam maior 

relevância, tornando-se direitos sociais e garantias fundamentais, previstos nos 

artigos 7 a 11 da Constituição Federal.  

Desde a sua criação, a Justiça do Trabalho tem atuado como uma justiça 

social, que trata desigualmente a empregados e empregadores, procurando diminuir 

a fragilidade do empregado como parte na lide trabalhista, através de princípios, 

institutos, normas e regras que pretendem promover a igualdade entre as partes. 

A inclusão dos trabalhadores domésticos no rol de direitos trabalhistas 

coloca-os em um patamar de proteção mais elevado e equiparado aos demais 

trabalhadores comuns. Conforme já mencionado, o Direito Trabalhista é orientado 

por princípios15 cuja função precípua é a de proteger o trabalhador na tentativa de 

colocá-lo em posição de igualdade com seu empregador perante o judiciário. Este 

breve estudo dos princípios trabalhistas utilizará teoria elaborada e estudada por 

autores da área do Direito que ajudarão a esclarecer quais são os princípios 

                                            
15Princípios jurídicos são valores que o direito reconhece como ideias fundantes do ordenamento 
jurídico, dos quais as regras jurídicas não devem afastar-se para que possam cumprir 
adequadamente os seus fins”(NASCIMENTO, Amauri Mascaro, 2007, p. 110) 
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trabalhistas que deverão ser considerados ao estudar a postura do judiciário perante 

as novidades legislativas estudadas nesta pesquisa. 

Saraiva (2009) analisa alguns dos princípios mais importantes para o direito 

trabalhista brasileiro. O primeiro deles é o princípio da proteção que, de acordo com 

ele, é o de maior importância e abrangência e consiste, como já mencionado, em 

colocar o empregado em posição jurídica superior ao do empregador garantindo 

mecanismos capazes de tutelar um patamar mínimo de direitos (SARAIVA, 2009). 

Ou seja, na relação de trabalho, o trabalhador é considerado hipossuficiente em 

relação ao empregador e o direito trabalhista tenta corrigir esta relação desigual com 

este princípio que se desmembra nos demais princípios que serão estudados a 

seguir. 

O princípio in dubio pro operário informa que a regra trabalhista deve ser 

interpretada de forma favorável ao trabalhador caso haja mais de uma interpretação 

possível. Já o princípio da aplicação da norma mais favorável estabelece que na 

situação em que se tem mais de uma norma a ser aplicada in casu, a mais favorável 

deverá ser aplicada, independentemente de sua hierarquia. Ressalte-se que no 

âmbito legal, a aplicação das leis deve seguir a escala hierárquica, sendo que esta 

ordem poderá ser contornada no direito trabalhista quando for mais favorável ao 

empregado conforme explica Saraiva (2009) nas regras colacionadas a seguir: 

1. Aplica-se a norma mais favorável na elaboração da regra jurídica, na 
qual as novas disposições legais devem estabelecer regras mais favoráveis 
aos trabalhadores, determinação essa que se encontra implícita no caput do 
ar. 7º da Carta maior, que menciona “... além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social”. 
2. Emprega-se a norma mais favorável na hierarquização das regras 
jurídicas dos dispositivos confrontados, no sentido de que havendo vários 
dispositivos legais numa escala hierárquica, aplica-se o que for mais 
favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na escala. 
3. Aplica-se a norma mais favorável na interpretação das regras 
jurídicas, quando antepostas ao intérprete duas ou mais vertentes 
interpretativas de determinado dispositivo legal. O art. 620 da CLT bem 
exemplifica esse princípio ao dispor que: “as condições estabelecidas em 
Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em 
acordo (SARAIVA, 2009, pg. 39). 

Em seguida, temos o princípio da irrenunciabilidade de direitos ou princípio da 

indisponibilidade de direitos, consagrado no artigo 9º da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, que torna irrenunciáveis os direitos previstos na legislação trabalhista. 

Este princípio confere um mecanismo de proteção em relação à coação 

eventualmente exercida pelo empregador com objetivo de fazer o empregado anuir 

com a restrição de direitos (SARAIVA, 2009) como, por exemplo, trabalhar em 
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horário extraordinário sem receber para tanto, trabalhar em horário noturno sem 

receber o adicional, não usufruir do descanso semanal remunerado, entre outros. 

A situação econômica e social desprivilegiada do empregado faria com que, 

sem este princípio, a redução de seus direitos se tornasse um caminho fácil e 

corriqueiro para a diminuição de gastos do empregador e exploração do empregado 

(BERTOLIN, 2007). Afinal, como esclarece Bertolin (2007), qual empregado não 

assinaria um documento renunciando direitos se seu emprego dependesse desta 

renúncia? Para que isto não ocorra, este princípio foi consagrado na legislação 

trabalhista. 

O princípio da continuidade da relação de emprego informa que o contrato de 

trabalho deve ser por prazo indeterminado, admitindo-se como exceção o contrato 

de trabalho por prazo determinado apenas em situações específicas (SARAIVA, 

2009). Um reflexo deste princípio é a prova do término da relação de emprego, que 

passa a ser do empregador e não do empregado. Saraiva (2009) salienta que a 

adoção do regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS),implementado pela Constituição Federal de 1988, enfraqueceu este 

princípio, pois com o pagamento da multa contratual a demissão sem justa causa 

tornou-se ato arbitrário do empregador. Entretanto, Saraiva (2009) ressalva que o 

aviso prévio e demais garantias de estabilidade (por exemplo, para a gestante) 

valorizam o referido princípio. 

O princípio da primazia da realidade estabelece que os fatos prevaleçam 

sobre o contrato escrito ou verbal. Ou seja, ainda que haja um contrato de trabalho 

ou informações anotadas na Carteira de Trabalho do trabalhador, no processo 

trabalhista prevalecerá a verdade dos fatos que for comprovada durante o processo 

(SARAIVA, 2009). Este princípio diminui as chances de o empregador tentar 

“mascarar” vínculo de emprego (SARAIVA, 2009), salário “por fora”, vale transporte 

ou alimentação, recibos de férias, controle de jornada, entre outros. 

Por fim, o princípio da razoabilidade e da boa-fé informa que “nas relações de 

trabalho, as partes, os administradores e juízes devem conduzir-se de uma maneira 

razoável na solução de problemas ou conflitos delas decorrentes” (BERTOLINI, 

2007), saliente-se que este princípio deve vigorar em todas as relações jurídicas 

(BERTOLINI, 2007). 
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Estes princípios são norteadores da interpretação e aplicação das leis 

trabalhistas e servirão de auxílio nos próximos capítulos para a análise por nós 

empreendida sobre as posições do judiciário e demais atores envolvidos perante as 

mudanças trazidas pela Lei nº 150 de 2015. 

 

3.3 As teorias da luta por reconhecimento jurídico e a compreensão da 
trajetória das empregadas domésticas no Brasil 
  

Tendo o quadro histórico, social e jurídico descrito nas seções anteriores em 

vista, é possível compreender como surgiu e se estabeleceu o trabalho doméstico 

no Brasil. Bem como, a maneira pela qual o trabalho doméstico herdou 

características e estigmas do trabalho escravo.As trabalhadoras domésticas 

precisaram lutar arduamente para conquistar alguns direitos que para os demais 

trabalhadores já estavam dados e garantidos pelo menos na legislação trabalhista. 

Faz-se esta ressalva, pois no Brasil o trabalho informal, desprotegido e instável, é 

comum e presente na vida dos trabalhadores em geral. Para Nunes (2013) existe 

um “abismo” entre o que está prescrito em lei e o que ocorre nas relações 

trabalhistas. 

 Esse tipo de contrato de trabalho, sem carteira assinada, é sustentado pela 

confiança entre os sujeitos, “pela dependência afetiva ou material dos familiares; por 

noções de responsabilidade sobre os destinos mútuos; por lealdades de origens 

várias” (CARDOSO, 2013, P. 65). Ou seja, em inúmeras situações, o trabalho 

doméstico é conquistado por indicação de alguém, baseado em laços de confiança. 

Ocorre também de a trabalhadora doméstica ter o trabalho como única possibilidade 

de sair da casa dos pais, adquirir maior autonomia financeira perante o marido, o 

que acaba se tornando objeto de gratidão da empregada em relação ao patrão, 

distanciando-se do profissionalismo e da conquista de direitos trabalhistas. 

Outrossim, como vimos anteriormente, os números e pesquisas demonstram 

que no ambiente do trabalho doméstico a informalidade é exponencial, assim, estes 

dados não devem ser esquecidos para que se possa compreender a trajetória de 

luta destas trabalhadoras. 

 A luta das trabalhadoras domésticas perpassa a realidade e desejo de serem 

reconhecidas como profissionais. Desejam ser reconhecidas como cidadãs 

merecedoras de direitos e também cumpridoras de deveres. Esta realidade jurídica 
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deveria abranger todos brasileiros e não apenas parte da sociedade como vemos 

acontecer desde antes da modernização do país.  

Axel Honneth (2009) explica que este reconhecimento deve acontecer na 

sociedade entre os indivíduos e o Estado para que todos possam compreender as 

normas vigentes, anuir, mesmo que tacitamente com a legislação e, assim, cumpri-

la. O cidadão deve acreditar nos princípios morais traduzidos e expressos nas leis e, 

para que isso ocorra, é necessário o tratamento igualitário aos indivíduos, situação 

que, até então, não ocorria com as trabalhadoras domésticas que não tinham 

direitos básicos, como por exemplo, o controle de jornada de trabalho. Além disso, 

precisam lidar com uma relação ambígua entre trabalho e afeto, além de conviver 

em situações indignas muitas vezes impostas pelos seus patrões. 

[...] a estrutura [...] só assume a forma de reconhecimento do direito quando 
ela se torna dependente historicamente das premissas dos princípios 
morais universalistas. Pois, com a passagem para a modernidade, as 
categorias pós-convencionais, que já antes foram desenvolvidas na filosofia 
e na teoria política, penetram no direito em vigor, submetendo-o às 
pressões de fundamentação associadas à ideia de um acordo racional 
acerca de normas controversas; o sistema jurídico precisa ser entendido de 
agora em diante como expressão dos interesses universalizáveis de todos 
os membros da sociedade, de sorte que ele não admita mais, segundo sua 
pretensão, exceções e privilégios. Visto que desse modo uma disposição 
para a obediência de normas jurídicas só pode ser esperada dos parceiros 
de interação quando eles puderem assentir a elas, em princípio, como seres 
livres e iguais, migra para a relação de reconhecimento do direito uma nova 
forma de reciprocidade, altamente exigente: obedecendo à mesma lei, os 
sujeitos de direito se reconhecem reciprocamente como pessoas capazes 
de decidir com autonomia individual sobre normas morais16. (HONNETH, 
Axel, 2003, pg. 181-182) 

Honneth (2009) compreende que o processo de reconhecimento dos 

indivíduos atravessa um longo trajeto em que são necessárias determinadas 

condições de “autoexperiência da consciência individual” (HONNETH, 2009), ou 

seja, o indivíduo se reconhecer como tal, é resultado de experiências de vida que o 

qualifiquem como indivíduo e que possibilitam que ele se reconheça como uma 

pessoa dotada de direitos. A partir disso o indivíduo passa a fazer parte da vida 

institucional regulada pela sociedade e pelo Estado (leis). 

A gestação das condições necessárias para a autorrelação prática do 

“autorrespeito” pode iniciar em experiências de humilhação, reações emocionais 

carregadas de vergonha que podem vir a ser a motivação para o início da luta por 

reconhecimento (HONNETH, 2009). Essas experiências também contribuem para a 

                                            
16HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: 
Ed. 34, 2003. p.181-182. 
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perseverança na luta por reconhecimento, como no caso das empregadas 

domésticas. Este processo já dura longos anos e contou com poucas vitórias. 

Honneth (2009) esclarece que o sofrimento de passar por uma situação humilhante 

e a tensão resultante disso pode ser dissolvidos em uma “ação ativa”, com a 

capacidade de se tornar uma resistência política contra diversas situações 

humilhantes que outros semelhantes também enfrentam. Segundo Honneth (2009), 

o indivíduo não consegue reagir de maneira neutra a repetidas ofensas e 

humilhações sociais, materializadas em maus tratos, violência, privação de direitos, 

entre outros. 

Nessas reações emocionais de vergonha, a experiência de desrespeito 
pode tornar-se o impulso motivacional de uma luta por reconhecimento. 
Pois a tensão afetiva em que o sofrimento de humilhações força o indivíduo 
a entrar só pode ser dissolvida por ele na medida em que reencontra a 
possibilidade da ação ativa; mas que essa práxis reaberta seja capaz de 
assumir a forma de uma resistência política resulta das possibilidades do 
discernimento moral que de maneira inquebrantável estão embutidas 
naqueles sentimentos negativos, na qualidade de conteúdos cognitivos. 
Simplesmente porque os sujeitos humanos não podem reagir de modo 
emocionalmente neutro às ofensas sociais, representadas pelos maus-
tratos físicos, pela privação de direitos e pela degradação, os padrões 
normativos do reconhecimento recíproco tem uma certa possibilidade de 
realização no interior do mundo da vida social em geral; pois toda reação 
emocional negativa que vai de par com a experiência de um desrespeito de 
pretensões de reconhecimento contém novamente em si a possibilidade de 
que a injustiça infligida ao sujeito se lhe revele em termos cognitivos e se 
torne o motivo da resistência política. (HONNETH, Axel, 2009, pg. 197) 

Ademais, este reconhecimento jurídico entre as relações pessoais é vital para 

a constituição da sociedade. Para Honneth (2009) é uma “base intersubjetiva”, pois 

a partir do reconhecimento jurídico nasce a obrigação de considerar e tratar todos os 

outros indivíduos com legítimas pretensões, isto porque o direito é uma forma de 

reconhecimento recíproco que recusa o domínio privado das relações sociais, como 

por exemplo, admite o afeto, sentimento em voga nas relações entre empregadas 

domésticas e patrões. O reconhecimento jurídico constitui uma proteção social 

contra o rebaixamento (moral) que afeta o autorrespeito do indivíduo, bem como, 

viver sem direitos significa a ausência de possibilidades de constituição do 

autorrespeito (HONNETH, 2009). 

[...] visto que possuir direitos individuais significa poder colocar pretensões 
aceitas, eles dotam o sujeito individual com a possibilidade de uma atividade 
legítima, com base na qual ele pode constatar que goza do respeito de todos 
os demais. É o caráter público que os direitos possuem, porque autorizam 
seu portador a uma ação perceptível aos parceiros de interação, o que lhes 
confere a força de possibilitar a constituição do autorrespeito; pois, com a 
atividade facultativa de reclamar direitos, é dado ao indivíduo um meio de 
expressão simbólica, cuja efetividade social pode demonstrar-lhe 
reiteradamente que ele encontra reconhecimento universal como pessoa 
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moralmente imputável. [...] então se poderá tirar a conclusão de que um 
sujeito é capaz de se considerar, na experiência do reconhecimento jurídico, 
como uma pessoa que partilha com todos os outros membros de sua 
coletividade as propriedades que capacitam para a participação numa 
formação discursiva da vontade; e a possibilidade de se referir positivamente 
a si mesmo desse modo é o que podemos chamar de ‘autorrespeito’ 
(HONNETH, Axel, 2009, pg.197). 

Para Bressiani, o conceito que Axel Honneth utiliza para o reconhecimento 

está diretamente relacionado às “expectativas morais de comportamento 

sustentadas pelos sujeitos frente aos seus parceiros de interação” (BRESSIANI, 

2011, pg. 334), estas expectativas estão relacionadas a três esferas de 

reconhecimento, quais sejam: amor, respeito e estima. Quando o sujeito passa por 

experiências que rompem com qualquer uma destas esferas, o sentimento gerado é 

o de desrespeito e também o de injustiça, o que levaria, quando experimentado 

coletivamente, a desencadear um conflito social a gerar a luta por reconhecimento 

(BRESSIANI, 2011).  

Por outro lado, para Nancy Fraser (2011) não basta tratar sobre 

reconhecimento sem falar sobre redistribuição. Para ela, a justiça requer uma 

conjugação de ambos pois “nenhum deles, sozinho, é suficiente” (FRASER, 2011, 

pg. 103). Fraser (2011) propõe abordar o reconhecimento como uma “questão de 

status social”, para ela a ausência de reconhecimento não se trata apenas de 

depreciar a identidade, mas sim significa que a privação de um grupo ou de um ator 

social participar como “igual” na interação social, significa que este grupo está 

“subordinado” a outro grupo (FRASER, 2011).  

Pode-se compreender que a categoria das empregadas domésticas esteve 

durante todo período pós-abolicionista, subordinada a outro grupo, o dos patrões e 

patroas. Que a elas negavam direitos básicos e perpetuavam no imaginário a ideia 

de desvalorização do trabalho doméstico. Como por exemplo, podemos imaginar 

uma empregada doméstica que vai até a patroa pedir por melhores condições como 

menos horas trabalho e alimentação adequada e escuta como resposta o aviso de 

que se está ruim a situação do emprego doméstico, o emprego comum pode ser 

“muito pior”, como por exemplo, custear a própria a casa pode fazer com que a 

empregada tenha que viajar por horas e, ainda, gastar com luz elétrica e 

eletrodomésticos. Este posicionamento ficou evidente na manifestação do jurista ao 

criticar os avanços propostos pela constituinte. 
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Entender o reconhecimento como uma questão de status significa examinar 
os padrões institucionalizados de valoração cultural em função de seus 
efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais. Se e quando tais 
padrões constituem os atores como parceiros capazes de participar como 
iguais, com os outros membros, na vida social, aí nós podemos falar de 
reconhecimento recíproco e igualdade de status. Quando, ao contrário, os 
padrões institucionalizados de valoração cultural constituem alguns atores 
como inferiores, excluídos, completamente “os outros” ou simplesmente 
invisíveis, ou seja, como menos do que parceiros integrais na interação 
social, então nós podemos falar de não reconhecimento e subordinação de 
status.(FRASER, Nancy, 2007, pg.108) 

Neste ponto, resta claro que as empregadas domésticas ainda hoje não são 

consideradas “parceiros capazes de participar como iguais” como elucida Fraser 

(2007). Se ainda hoje não podemos considerar um trabalhador comum como um 

igual perante seu empregador, para as domésticas isto se torna ainda mais difícil. A 

seguir será possível perceber que em todas as demandas em que foram observadas 

as audiências o principal pedido era de reconhecimento do vínculo de emprego entre 

a empregada e a patroa. Logo após vinha o pedido de pagamento do salário mínimo 

e férias. Para elas, à luz da teoria do reconhecimento de Fraser, é negada a 

possibilidade de participar da sociedade em igualdade de condições. Por isso se 

tornou necessária a luta por reconhecimento, pois a própria identidade das 

domésticas vem sofrendo ao longo dos anos os efeitos da subordinação e da 

desvalorização. Nesse sentido, o objetivo deste tipo de luta é “desinstitucionalizar 

padrões de valoração cultural que impedem a paridade de participação e substituí-

los por padrões que a promovam” (FRASER, 2007, pg. 109).  

Tal situação é injusta, pois é simplesmente imposta por uma valoração 

institucionalizada: a discriminação do trabalho feminino e do trabalho doméstico. 

Devido a imposição deste padrão e de sua recorrência, toda uma parcela de 

mulheres trabalhadoras sofre com baixos salários, longas jornadas de trabalho e 

pouco descanso. 

Deve-se dizer, ao contrário, que é injusto que, a alguns indivíduos e grupos, 
seja negada a condição de parceiros integrais na interação social, 
simplesmente em virtude de padrões institucionalizados de valoração 
cultural, de cujas construções eles não participaram em condições de 
igualdade, e os quais depreciam suas características distintivas ou as 
características distintivas ou as características distintivas que lhes são 
atribuídas. Deve-se dizer, então que o não reconhecimento é errado porque 
constitui uma forma de subordinação institucionalizada – e, portanto, uma 
séria violação da justiça. (FRASER, Nancy, 2007, pg.112) 

Em outras palavras, em qual momento da história foi dada às mulheres 

empregadas domésticas a oportunidade de se pronunciarem e colocarem em 

discussão a sua visão do trabalho doméstico? Negar a elas tal oportunidade gerou 
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uma série de injustiças e discriminações recorrentes até os dias de hoje, mesmo 

com a aprovação da lei que lhes disponibilizou o acesso a um conjunto de direitos 

anteriormente não plenamente acessados. Nas audiências observadas, foi possível 

verificar que estar diante de um juiz ou juíza do trabalho é um momento de desabafo 

das empregadas17, de busca por alguém que as ouça sobre como elas percebem o 

trabalho prestado e as condições às quais são submetidas. Na trajetória da 

categoria das empregadas domésticas não raro são exemplificados e demonstrados 

momentos em que elas passam por situações vexatórias, de injustiça e desrespeito. 

A própria história das lentas e tímidas conquistas no que concerne os direitos 

trabalhistas é profícua em demonstrar o tratamento injusto dado ao trabalho 

doméstico em relação aos demais setores da sociedade. 

Enquanto todos os outros trabalhadores podiam contar com folgas semanais, 

uma jornada diária de oito horas e férias de trinta dias a cada doze meses 

trabalhados, para as domésticas toda essa realidade era negada, fazendo com que 

se sentissem trabalhadoras de segunda classe e isso não passava despercebido 

para as empregadas envolvidas na mobilização social. 

No entanto, movimentos sociais que lutam pelo reconhecimento jurídico das 

trabalhadoras domésticas encontram barreiras na sociedade em geral, que 

preservam o senso comum de que a situação posta assim deva permanecer. Por 

algum motivo “sempre foi assim” e então situações injustas são sedimentadas e 

naturalizadas pela sociedade. 

Neste sentido, para Souza (2009), o senso comum é construído a partir de 

conhecimentos pragmáticos e falsas ideologias. Apesar de ser essencial para a 

sobrevivência do indivíduo na sociedade, o fato de conter falsas ideologias e falsas 

ideias faz com que o os indivíduos fiquem presos a comportamentos e situações de 

injustiça e legitimem essas situações com seu próprio comportamento. 
                                            
17Para a juíza entrevistada: Deixo porque é importante a pessoa dizer assim: “Eu falei pra juíza, eu 
disse pra juíza que era assim, eu disse que era assado”. Então, eu acho importante e aí vem a 
importância do social porque eu acho que ter feito cadeiras de psicologia… deixa a pessoa falar, ela 
precisa desabafar, não importa levar em consideração nada daquilo, mas ela precisa dizer: “Nossa, 
eu saí de casa 6 horas da manhã, larguei meu filho na escola pra 8 horas da manhã estar na casa 
dela, pra servir o café”; e a outra diz: “Poxa, mas eu fiz um sacrifício pra pagar o salário dela em dia, 
nunca deixei atrasar”, na verdade, cada uma tá fazendo a sua obrigação. Mas pra cada uma delas, 
cada uma tá fazendo mais, mas não, cada uma tá fazendo a obrigação, não é assim: uma tem que 
pagar em dia; a outra tem que fazer o serviço, tem que tá no horário. Elas estão cada uma fazendo a 
sua obrigação, mas é importante que elas digam: “Eu fiz.” Aí uma diz: ”Ah, mas eu queria tal coisa e 
você não deixou”; a outra diz: “Não, mas eu queria tal coisa e tu não fez”. Deixa falar porque depois 
que fala ameniza, suaviza. 
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A falta de reflexão sobre a realidade e a fuga do conflito faz que situações 

injustas e desigualdades permaneçam e sejam reforçadas em nossa sociedade. 

Souza (2009) enfatiza que a sociedade brasileira é avessa ao conflito e por isso se 

mantém conservadora e acrítica em relação às desigualdades sociais e à 

discriminação racial que durante tantos anos permeiam o emprego doméstico. 

No entanto, o conflito e a consciência destes problemas são essenciais para 

que os mesmos sejam superados pela sociedade, se é que esta busca o mínimo de 

igualdade entre seus membros: 

“O “imaginário brasileiro” e seu horror ao conflito é tão conservador de 
situações fáticas de dominação injusta quanto a ilusão da “meritocracia”, ou 
seja, a “ideologia espontânea” do mundo moderno que discutimos acima. A 
“demonização” do conflito como o “mal” em si é não só a melhor maneira de 
conservar privilégios espúrios, mas, também, a melhor forma de reprimir 
qualquer forma de aprendizado, seja na dimensão individual ou na coletiva. 
Talvez tenha sido o filósofo alemão Hegel quem melhor demonstrou a 
função central do conflito e da contradição para qualquer processo de 
aprendizado individual ou coletivo. É o conflito, a luta entre necessidades, 
interesses ou ideias contraditórias que faz com que o individuo possa 
adquirir e formar uma personalidade própria e singular. É o conflito também 
que faz com que toda uma sociedade possa perceber e criticar os 
consensos perversos e desumanos que a perpassam e influenciam a sua 
história. Sem explicitar conflitos, tanto um indivíduo quanto uma sociedade 
estão condenados a repetir cegamente convenções e ideologias.” (SOUZA, 
Jessé, 2009, pg. 48) 

 Os movimentos sociais e sindicatos de empregadas domésticas, ao longo de 

sua trajetória de luta pelo reconhecimento jurídico e pela diminuição de injustiças no 

trabalho doméstico, enfrentaram forte resistência de setores elitizados da sociedade 

e da classe média. Para Nunes (2013) esta resistência guarda maior relação com os 

valores presentes nas relações de trabalho entre empregadas domésticas e patrões 

do que com dificuldades financeiras. 

Com a aprovação da Lei 150/2015 as empregadas domésticas conquistaram 

reconhecimento jurídico que praticamente as equiparou ao trabalhador comum, além 

disso, conquistaram a ruptura formal com a histórica ligação do trabalho doméstico 

com os resquícios do trabalho escravo e com o senso comum de que “sempre foi 

assim” e assim deveria permanecer. 

Nesta senda, uma figura expoente na luta pelo reconhecimento da 

empregada doméstica como cidadã, dotada de direitos e deveres é Laudelina de 

Campos Melo, atuante em movimentos sociais negros e que em 1936 fundou a 

Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos (Bernardino-Costa, 

2015). Em um primeiro momento, a principal luta da pioneira associação era 
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conquistar a condição jurídica de sindicato, para habilitar-se na negociação com o 

Estado sobre o reconhecimento jurídico da categoria das trabalhadoras domésticas 

e na inclusão na legislação trabalhista, reinvindicação pela igualdade em relação às 

demais categorias, pois indubitavelmente esta diferença inferiorizava as empregadas 

domésticas (Bernardino-Costa, 2015). 

A militância de Laudelina é um exemplo no sentido de demonstrar a sua 

sensibilidade social em perceber que a sociedade perpetuava um sistema de 

exclusão do negro bem como a discriminação sofrida por toda categoria de 

trabalhadoras domésticas. Sua militância representa a ação ativa e resistência a 

situações de humilhação e vergonha, antes pormenorizadas pela perspectiva de 

Honneth (2009) com objetivo de conquistar o reconhecimento jurídico-trabalhista das 

empregadas domésticas (Bernardino-Costa, 2015). 

 



 

 

 

 

 

 

4 A construção das cenas sociológicas e a percepção da luta por 
reconhecimento jurídico 
 

Com o objetivo de tratar as referidas audiências como cenas sociológicas, 

fez-se necessário lançar mão da técnica de observação direta. Nesse sentido, 

partimos do entendimento de que a técnica da observação consiste em coletar 

dados ao participar do cotidiano de determinado grupo ou organização que tenha 

direta relação com o objeto de pesquisa. Tal coleta é possível ao observar as 

situações cotidianas e o comportamento dos atores sociais dentro destas situações 

(Becker, 1999, p. 47). Nesta mesma linha, Angrosino (2009) sobre a técnica de 

pesquisa aqui adotada, descreve a necessidade de definir cada etapa da 

observação: seleção do local; meios de ingressar na comunidade; e o registro das 

observações. 

Seguindo tais orientações, em um primeiro momento, fiz contato telefônico 

com o escritório de advocacia Assessoria Jurídica Sindical e solicitei-lhes lista de 

audiências com ações trabalhistas envolvendo empregadas domésticas. Esta lista 

continha datas e horários nos quais as audiências aconteceriam, bem como o 

número dos processos e os nomes das partes. No início de cada mês do ano de 

2016, fiz este pedido ao referido escritório para acompanhar as audiências e garantir 

o acompanhamento e observação das cenas. Este contato foi facilitado por 

intermédio de um colega, discente deste programa de pós-graduação que possui 

relações próximas com os sócios desta assessoria sindical. 

As audiências na Justiça do Trabalho são, via de regra, públicas, o que 

significa que qualquer pessoa pode entrar na sala de audiências para assisti-las. 

Nas primeiras audiências apresentei-me para os advogados das empregadas 

domésticas e expliquei que observaria os atos para estudar a postura do judiciário e 

dos atores sociais perante as mudanças e novidades da legislação trabalhista que 

estendeu direitos dos trabalhadores comuns aos empregados domésticos. 
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O ambiente das salas de audiência, bem como os secretários e juízes que 

conduzem as audiências não me são estranhos, pois durante a minha carreira 

profissional na área jurídica tive contato com os mesmos ao realizar atos 

processuais. Desta forma, notei que tanto os juízes quanto os secretários que 

realizam os registros nas atas não estranharam minha presença durante as 

audiências. De fato, é comum que advogados assistam a audiências de colegas. 

Durante as audiências, fiz pequenas notas e anotei-as no meu smartphone. 

Logo após, elaborei um registro detalhado no computador e retirei uma cópia da ata 

de audiência que era disponibilizada no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região. 

De acordo com Angrosino (2009), na medida em que as observações são 

realizadas, o pesquisador passa por um processo de “afunilamento” dirigindo sua 

atenção para certos aspectos da situação observada. Outrossim, o referido autor 

orienta que as observações devem ser realizadas até atingir o ponto de “saturação”, 

situação em que novas observações deixarem de acrescentar dados novos e 

significativos para a pesquisa.  

Em que pese tenha levado em conta as orientações teóricas acerca da 

saturação, acredito que após a observação das 29 audiências que acompanhei 

durante os meses de janeiro a dezembro de 2016, concluí que não foram suficientes 

para responder a todos meus questionamentos. 

Pelo fato de ser uma nova legislação e de os atores sociais envolvidos ainda 

estarem se adaptando e buscando formas de aplicar a norma de forma que creem 

ser a expressão da justiça, as posturas me pareceram um tanto transitórias. Da 

mesma forma, outros motivos que levaram à limitação da coleta de dados foram a 

ausência das partes em algumas audiências e o fator temporal (pesquisa realizada 

de janeiro a dezembro de 2016) que limitou o número de audiências observadas. 

 

4.1. A Audiência como local de luta por reconhecimento e outras discussões 
 

Ao total, realizei observação em vinte e nove audiências trabalhistas, uma 

audiência pública realizada na Câmara Municipal de Pelotas em homenagem ao dia 

Internacional dos Trabalhadores Domésticos, 27 de abril de 2016, e um Encontro 

Estadual dos Sindicatos de Trabalhadores Domésticos que aconteceu na sede do 
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Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas nos dias 12 e 13 de março de 

2016. 

Na primeira audiência observada, a empregada doméstica, tecnicamente 

nomeada no processo trabalhista como reclamante não compareceu e o processo 

foi arquivado de acordo com a norma processual trabalhista18. Em uma das 

audiências, realizada em 19/05/16, o empregador doméstico, nomeado 

tecnicamente como reclamado, não compareceu, pois foi informado endereço 

equivocado na petição inicial, desta forma, a audiência foi adiada. Tais situações 

repetiram-se em várias audiências, portanto somente em alguns dos casos 

assistidos foi possível observar a dinâmica entre as partes envolvidas. A seguir, a 

figura 119 demonstra em quantas audiências reclamantes e reclamados se 

ausentaram, em quantas foi possível realizar acordo e em quantas foi necessário 

aguardar o pronunciamento sentencial. 

 
Figura 1 A figura representa o número de audiências observadas ao total (29); o número de acordos 
realizados (13); o número de sentenças procedentes (4); o número de sentenças improcedentes 
(zero); o número de processos que aguardavam sentença em dezembro, último mês da pesquisa (2); 
o número de processos arquivados na primeira audiência (3); o número de audiências adiadas por 
ausência dos empregadores (7); o número de processos que pediam formalização do vínculo de 
emprego (16), o número de processos que pediam o pagamento de salário mínimo (15); número de 
processos que tinham mais pedidos diversos (14). 

Nas audiências observadas, também é possível perceber que a maior 

demanda envolve o reconhecimento do vínculo de emprego com a assinatura da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social e consequente pagamento dos valores 

                                            
18Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da 
reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à 
matéria de fato. 
        Parágrafo único - Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o presidente suspender o 
julgamento, designando nova audiência. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm 
Acesso em 22/05/2016 as 17:18. 
19 Figura atualizada em dezembro de 2016. 
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referentes ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Direitos como horas 

extras e intervalos dentro da jornada de trabalho também foram pedidos recorrentes 

nessas audiências.  

 Os registros das audiências observadas estão anexados a este projeto, 

porém, a seguir descreverei algumas cenas que evidenciam a ação dos agentes 

envolvidos na trama que constituiu o nosso objetivo principal20. 

 Antes de passarmos ao estudo pormenorizado de alguns casos observados 

durante a pesquisa empírica, é imprescindível salientar alguns pontos acerca do 

processo judicial na Justiça do Trabalho. De início, cumpre observar que os 

processos judiciais que discutem direitos envolvendo a relação de trabalho estão 

subordinados às regras processuais contidas na Consolidação das Leis do Trabalho 

e subsidiariamente, naquilo que não esteja previsto na legislação processual 

trabalhista, ao Código de Processo Civil. Isto quer dizer que todo o processo judicial 

trabalhista, desde o protocolo da petição inicial até o seu arquivamento deve seguir 

os ritos previstos em lei. A petição inicial, por exemplo, deve conter os dados 

pessoais de identificação do reclamante, os dados de identificação do reclamado, o 

relato dos fatos de forma clara e precisa e os pedidos que decorrem destes. Tudo 

isto descrito de maneira lógica e compreensível, sob pena de a petição inicial ser 

julgada inepta21. 

 Outra característica relevante do processo judicial, especialmente do 

processo trabalhista, é a distribuição do ônus da prova. A regra geral determina que 

a parte  autora é responsável por provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu 

recai a responsabilidade de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

pretensão do autor. Ocorre que, no caso concreto, o juiz ainda pode alterar tais 

responsabilidades a fim de facilitar a prova dos fatos controvertidos. 

                                            
20 Foram suprimidos dos relatórios dados como os nomes das partes e os números dos processos 
para evitar constrangimentos. 
21Art. 319.  A petição inicial indicará: 
I - o juízo a que é dirigida; 
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV - o pedido com as suas especificações; 
V - o valor da causa; 
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em 03/04/2017 às 
21h35min. 
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 Ainda, especificamente no processo trabalhista, objeto desta pesquisa, por 

vezes incide o fenômeno chamado “inversão do ônus da prova” que consiste em 

inverter a responsabilidade de prova do fato controvertido a fim de imputar tal dever 

à parte que possui maior aptidão a prova.  

 Exemplificando, o empregado tem o dever de comprovar a relação de 

emprego, porém ao empregador é imputado o dever de comprovar os valores pagos 

pela prestação de serviços, pois possui maior aptidão para tanto. Também é do 

empregador a obrigação de comprovar o controle de jornada da empregada 

doméstica para fins de prova no processo trabalhista22. Caso o empregador não 

apresente documentos que comprovem os horários trabalhados pela empregada, o 

juiz considerará como verdadeiros os horários relatados pela empregada. 

Aqui, faz-se necessário também apontar algumas informações específicas 

sobre a Justiça do Trabalho de Pelotas: Ela abrange os municípios da região sul do 

Estado do Rio Grande do Sul, são eles: - Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão, 

Morro Redondo, Pelotas, Piratini e Turuçu. Deste modo, conta com quatro varas do 

trabalho e atualmente sete magistrados entre titulares e substitutos. Cada juiz possui 

pauta própria de audiências. Ainda, as audiências são usualmente agendadas de 

cinco em cinco minutos, desta forma, são recorrentes os longos atrasos de pauta. 

Em algumas ocasiões, foi necessário aguardar mais de duas horas de atraso para 

observar as audiências. 

 O secretário da audiência apregoa o nome das partes no sistema de som do 

edifício da Justiça do Trabalho. Se as partes não se apresentam após a terceira 

chamada, o juiz aplica as penas cabíveis. Caso a reclamante não se apresente, o 

processo é arquivado. 

 Ressalte-se a posição que cada ator social ocupa na sala de audiências: O 

juiz, ao centro e um pouco mais alto que as partes. O reclamante senta à direita do 

juiz e ao lado do advogado. O reclamado senta ao lado esquerdo do juiz e ao lado 

de seu advogado. As partes devem sentar de frente umas para as outras. Em muitas 

audiências observadas era possível notar que as partes realizavam hercúleo esforço 

em não trocar palavras e sequer olhares. Inclusive posicionando as cadeiras em 

direção ao juiz. 

                                            
22Art. 12.  É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio 
manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm> Acesso em 29/03/2017 às 20h42min. 
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 Em algumas ocasiões, apenas um olhar ou o balançar da cabeça ou, ainda, 

uma única palavra era capaz de desencadear reações expressivas dada à forte 

tensão entre as partes, que, a todo o momento, tentam justificar a sua presença 

naquela situação, seja dizendo que nada têm a dever, ou que, mesmo sabendo que 

devem, não têm condições de pagar, ou afirmando, no caso das empregadas, que 

prestaram serviços e não foram pagas de acordo com o que têm direito, que aquele 

é o último recurso para receberem o que lhes  é de direito. 

 Por fim, para maior compreensão da dinâmica das audiências observadas, é 

necessário discorrer sobre o juízo conciliatório das audiências trabalhistas. A 

conciliação está prevista na CLT: “Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos 

submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à 

conciliação.”23Outrossim, o juiz está obrigado por lei a realizar a tentativa de 

conciliação no início e no final das audiências:“Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz 

ou presidente proporá a conciliação.” E: 

Art. 850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em 
prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o 
juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando 
esta, será proferida a decisão. (BRASIL, 1943). 

A conciliação consiste em encontrar um meio termo entre as alegações de 

empregados e empregadores para dar fim ao processo. Muitas vezes isso significa 

abrir mão de direitos e valores para garantir algum ganho com o processo. 

 Isto pode gerar um paradoxo principiológico dentro do processo trabalhista: 

Se os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, como pode o juiz permitir que o 

trabalhador  a eles renuncie ao homologar uma conciliação? Veremos, a seguir, que, 

em casos de conciliação, as empregadas aceitaram receber valores 

significativamente menores do que os que eram pedidos na petição inicial sob uma 

aparente ameaça de que não conseguiriam comprovar suas alegações e de que se 

tratava de casos “tudo ou nada”, conforme se referiu uma das juízas em entrevista. 

                                            
23Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho 
serão sempre sujeitos à conciliação. 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus 
bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. 
§ 2º - Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, 
proferindo decisão na forma prescrita neste Título. 
§ 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de 
encerrado o juízo conciliatório.  
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 Em se tratando de trabalho doméstico, estas questões tornaram-se cruciais 

para compreender o esforço das partes na busca por justiça. Como a relação do 

trabalho doméstico acontece dentro dos lares sem a intervenção ou observação de 

terceiros, a prova dos fatos alegados torna-se em muitos casos inviável. Conforme 

relatou a advogada do sindicato na entrevista realizada, as empregadas enfrentam 

uma enorme dificuldade de conseguir testemunhas para comprovar que trabalharam 

habitualmente para tal empregador, para comprovar em que horário chegavam ao 

local de trabalho e em que horário deixavam o local. Portanto, ainda que resulte em 

renúncia de direitos, o acordo talvez possa ser a melhor solução para os entraves 

trabalhistas pois ao menos garantem uma parte dos direitos pleiteados pelas 

empregadas. A seguir a opinião da advogada trabalhista entrevistada sobre o 

assunto: 

Entrevistada –[...] Mas, o problema que eu vejo, como eu tava 
mencionando antes, é tu provar o vínculo. Isso aí eu acho que é um grande 
problema que as domésticas enfrentam ainda porque normalmente o que 
acontece é que elas trabalham numa residência que ali, na maioria das 
vezes, é só ela de empregada, às vezes, tem uma outra, uma companheira, 
uma colega, mas, na maioria das vezes, é só ela dentro de uma casa   que 
ali estão o casal, os patrões, então, ela provar que ela está ali é complicado. 
Uma testemunha de dentro dificilmente ela vai conseguir mesmo tendo uma 
colega que trabalhe com ela, às vezes, a pessoa não quer servir de 
testemunha. Então, ela depende de pessoas a volta, às vezes, um vizinho, 
alguém duma padaria da frente, algum barzinho da esquina, que via ela 
entrar e sair. Então, continua sendo problemática essa questão de tu privar 
que realmente trabalhou naquela casa mais de duas vezes na semana 
porque aí já é considerada empregada doméstica, cria vínculo, tem que 
assinar a carteira pra, decorrente daí, ter todos os direitos, no caso que a lei 
coloca, né? Então, eu acho que é um ponto ainda problemático: tu 
comprovar que tu realmente tá trabalhando na residência. [...]Olha, eu 
acredito que cada caso é um caso, mas acredito que, em muitos casos, é 
vantajoso pro empregado, por quê? Primeiro porque no acordo tu não tem 
que comprovar. Normalmente, quando é esses contratos informais, como eu 
já tinha comentado, tem que comprovar por testemunhas e é muito difícil. 

 Neste sentido, a juíza entrevistada acredita que, por tratar-se de uma relação 

permeada pela proximidade e por uma certa intimidade a possibilidade de 

conciliação entre empregadores e empregadas domésticas é mais viável que em um 

litigio trabalhista envolvendo grandes empresas. 

 Na observação e descrição de cenas críticas como as que foram observadas 

torna-se necessário identificar o papel das partes e quais suas justificações para 

agirem daquele modo. Werneck (2013) preleciona que os agentes estão a todo o 

momento julgando as ações: 

A abordagem etnometodológica propõe que os atores sociais podem, como 
vimos, ser entendidos como “agentes competentes”, ou seja, como seres 
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dotados de capacidade de julgamento das ações. As deles e as dos outros 
(WERNECK, 2013, pg.3).  

 Não suficiente, Werneck (2013) ainda explica que os atores sociais têm 

consciência dos seus atos e cobram coerência e lógica das ações dos outros. Isto 

vai de encontro, de certa forma, com a teoria estruturalista, segundo a qual os atores 

sociais agem moldados e determinados por uma estrutura social. 

Isso volta a análise sociológica para a ideia de que, competentes, os atores 
sociais “cobram” lógica, coerência, alguma forma de racionalidade, das 
ações uns dos outros. Diferentemente, então, das teorias segundo as quais 
as pessoas têm suas ações moldadas por determinantes da estrutura 
social, a etnometodologia nos considera como indivíduos capazes de 
observar as ações uns dos outros e as avaliar, desenhando uma vida social 
composta por uma fenomenologia de ações e situações mútua e 
constantemente em questão. A competência, então, aqui, é uma informação 
sobre a forma como cada um de nós se constitui como ente social, a partir 
de uma capacidade de olhar para os lados e, enxergando-se, enxergar os 
outros, sem com isso ser guiado por alguma força externa determinante 
(WERNECK, 2013, pg.3). 

 Tais apontamentos tornam-se importantes para observação e para a pesquisa 

qualitativa. Isto porque fazem as cenas observadas se tornarem particularmente 

interessantes do ponto de vista sociológico. A empregadora não agiu daquele modo 

apenas moldada por uma estrutura externa, ela não está ali apenas desempenhando 

seu papel de empregadora que não paga os direitos à empregada doméstica. Ela 

age desta forma, pois acredita e justifica sua ação de várias maneiras pautando-se 

por justificativas legais, financeiras, e emocionais, bem como, resgata eventos da 

rotina cotidiana para compor a narrativa do momento, da situação. 

 Da mesma forma, a empregada doméstica está ali porque acredita que 

aquela ação pode trazer reconhecimento ao trabalho desempenhado, seja em 

termos de reconhecimento financeiro e até mesmo simbólico. Ela também justifica 

suas ações motivadas por vários repertórios. Já que a sua própria lógica de 

compreensão da situação levou-a até aquele momento crítico de enfrentamento. 

Não raro ouvi em eventos organizados pelo Sindicado dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas (como por exemplo, a Audiência Pública na Câmara de 

Vereadores e o Evento em alusão ao Dia do Patrimônio de Pelotas) a fala de que o 

que a empregada busca com a luta pelo reconhecimento é a valorização profissional 

e pessoal. 

Diante disso, é importante destacar o conceito e o papel do actante nas cenas 

críticas observadas e descritas com o fim de compreender a luta por reconhecimento 

jurídico das empregadas domésticas. Werneck (2013) discute o papel do actante 
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como determinante nas narrativas, ele é quem pode mudar o rumo de uma situação, 

é o actante que realiza a denúncia pública na situação de reinvindicação. 

O conceito de actante, por sua vez, ocupa um espaço privilegiado no 
modelo semiótico do linguista lituano Algirdas Greimas, em seu quadro 
conceitual dedicado a analisar narrativas, a narratologia. Segundo ele, o 
actante é aquele ou aquilo que pratica um ato e que faz diferença na 
narrativa. Trata-se de um ente dotado de capacidade determinadora de 
suas ações, influenciando as ações de outros. E esse ente pode ser de 
qualquer natureza, uma pessoa, um animal, um objeto, uma ideia. Latour se 
utiliza da ideia de Greimas no modelo dos atores-rede, a fim de construir 
logicamente a simetrização, inclusão de todos os entes contidos em uma 
situação em um mesmo plano analítico, não os diferenciando em termos de 
agência, ou melhor, de actância (o que permitiu analisar os seres humanos 
e os não humanos em um mesmo quadro). Por sua vez, em sua discussão 
sobre a denúncia pública, Boltanski (1990b, pp. 253-356) constrói uma 
forma abstrata para dar conta das situações de denúncia, a forma caso 
(forme affaire), figura situacional formal segundo a qual se dão disputas em 
torno da possibilidade de generalização de reivindicações e constituída 
como um sistema actancial, com actantes definidos e, portanto, com o 
reconhecimento da actância, a potencialidade não simplesmente de decisão 
a respeito do que faz, mas, sobretudo, de influência no quadro situacional. 
(WERNECK, 2013, pg.5) 

Nas audiências observadas, o actante poderia ser tanto o juiz ou a 

empregada/empregadora ou algum dos advogados. No momento de observação, a 

sensibilidade e o olhar atento são essenciais para captar estes momentos críticos 

das cenas que serão referencias para a compreensão do processo de aplicação da 

nova legislação das empregadas domésticas e o que isso representa para as partes 

envolvidas. 

A seguir serão narradas algumas cenas24 escolhidas que representam estes 

momentos críticos de denúncia pública. Dados como nomes e datas foram 

suprimidos para garantir o anonimato das partes envolvidas. Esta supressão em 

nada afeta a credibilidade da pesquisa pois estes dados não são necessários para a 

compreensão dos quadros narrados sequer para o estudo dos objetivos perseguidos 

por esta pesquisa. 

 

Caso 3 

No dia oito de março de 2016, fui até a Justiça do Trabalho para acompanhar 

mais uma audiência envolvendo trabalho doméstico. Antes da audiência, na sala de 

espera, não consegui identificar quem eram as partes envolvidas. Ingressei na sala 

                                            
24Os casos foram numerados de acordo com a ordem cronológica das audiências. Por isso 
apresentam numeração aparentemente aleatória. No anexo I estão todas as descrições. 
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de audiências um pouco antes para me ambientar e organizar meu caderno de 

observações.  

A sala de audiência conta com espaço para cerca de dez pessoas 

acompanharem sentadas as solenidades. Ao centro da sala está o juiz, do lado 

esquerdo o lugar reservado ao reclamante e seu advogado e do direito o lugar 

reservado ao reclamado e seu respectivo advogado. Neste caso, a reclamante é a 

empregada. As partes envolvidas no litigio foram chamadas para o início da 

audiência as 09h00.  

A empregada doméstica é negra e aparenta ter mais de cinqüenta anos 

(cabelos grisalhos e pele enrugada). A patroa é idosa e revela que tem noventa e 

três anos de idade. Quem advoga para a reclamada é a própria neta e o neto. 

Porém, a neta protagoniza a situação e mostra-se descontente com o processo.  Ela 

não reconhece que a empregada tenha prestado serviços de forma continua e 

oferece R$900,00 (novecentos reais) para encerrar o processo.  

O juiz então pede para a empregada e seu advogado saírem da sala para 

discutirem se é possível aceitar a proposta. Enquanto permanecem do lado de fora 

da sala de audiências, a neta da reclamada tece críticas e mostra-se indignada pelo 

fato de sua avó, com noventa e três anos de idade estar sofrendo um processo 

judicial. Alguns minutos depois, a reclamante e seu advogado retornam à sala e o 

advogado propõe que seja reconhecido o vínculo e seja feito o pagamento de 

R$2.000,00 (dois mil reais) para a reclamante.  

Neste momento, a neta da reclamada, que permanece silente praticamente 

todo o tempo, se exalta e afirma que a empregada não prestava serviços 

habitualmente não havendo razão para reconhecer um vínculo empregatício. A 

reclamante então alega que trabalhou por três meses para a senhora de noventa e 

três anos sem receber salário e que durante este período fez muito por ela. Neste 

momento, a senhora de noventa e três anos reage e responde falando “e tudo o que 

eu fiz por ti, até roupa eu te dei!”. Uma discussão começa e a reclamante insiste que 

prestou sim serviços de forma habitual para a senhora e que se davam muito bem, 

sendo, inclusive, amigas.  

A advogada, neta da reclamada, responde em tom agressivo: “eram tão 

amigas que tu entrou com processo contra ela”. Neste momento, ela parece confusa 

dizendo que quer ouvir o depoimento da empregada e logo após diz que não quer 
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fazer a avó passar por isso e oferece então R$1.400,00 (um mil e quatrocentos 

reais) para encerrar o processo naquele momento. O advogado da reclamante 

aceita, mas pede o pagamento de honorários de Assistência Judiciária. Vale 

acrescentar que, na Justiça do Trabalho, o advogado que atua com credenciais de 

sindicatos deve receber da outra parte 15% do valor pago. A advogada aparentando 

não saber dessa condição diz que paga no máximo 10%, isto causa um 

constrangimento, pois não é comum advogados discutirem ou barganharem 

honorários. Quando são realizados acordos todos parecem aceitar o percentual 

fixado em 15%. Essa situação deixa o advogado da empregada um pouco irritado.  

Do outro lado, a neta, advogada da empregadora, exalta-se ainda mais e diz 

que sequer está sendo paga para estar ali, neste momento o tom de voz da 

advogada está bem alto e o juiz interfere dizendo em alto e bom tom “ já chega 

doutora!”. Mesmo com a advertência do juiz, a discussão continua e o advogado da 

empregada age como se entendesse o porquê da barganha dos honorários, pois 

conhece toda a família da reclamada e o pai da advogada. Deixa claro que a ex-

mulher dele tem um processo trabalhista contra o pai da advogada. A advogada 

então acredita que ele está levando aquela questão para o lado pessoal e mostra-se 

indignada e exaltada. Neste momento, o juiz precisa interferir novamente para 

terminar a discussão e pedir para que baixem o tom de voz. A seguir pede que o 

advogado e a empregada saiam da sala para discutirem a proposta. Ao retornar, 

ainda com o clima tenso, a empregada concorda com a proposta e o acordo é 

homologado, aparentemente contra a vontade do advogado da empregada que 

afirma que estava pedindo R$5.000,00 (cinco mil reais) e estava cedendo muito em 

relação ao que ela tinha direito. As partes saem da sala sem trocar palavras e o juiz 

reclama do clima tenso durante a solenidade. 

Neste caso, foi possível perceber um grande ressentimento da empregadora 

e de sua neta com o fato da empregada ter entrado com ação judicial contra a 

empregadora de mais de noventa anos de idade. O embasamento dessa reação 

estava no fato de que elas poderiam ter conversado sobre o assunto, sem litígio, e 

resolvido;já que, segundo a empregadora, a empregada doméstica não prestou 

serviços continuamente a ela. O processo não teve depoimentos testemunhais e 

produção de demais provas encerrando-se com o acordo. 
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A empregadora alegou que teria ajudado sua empregada, inclusive dando 

roupas a ela. Após, a advogada, neta da reclamada, questionou a relação de 

amizade relatada pela empregada, colocando em dúvida a relação pelo fato de a 

empregada ter ingressado com a ação trabalhista. Ficou evidente que o discurso de 

amizade obstruía o caminho do reconhecimento jurídico da empregada doméstica 

naquele caso. A relação de trabalho neste caso, aos olhos da patroa, era vista como 

uma dádiva que envolvia a relação entre empregada e patroa e não como uma 

relação de emprego com prestação de serviços e pagamento de salários e direitos. 

Não há contrato objetivo entre as partes, a empregada espera um salário e a patroa 

acredita que a prestação de favores de sua parte funciona como compensação. Esta 

é uma visão recorrente dentro das relações entre patrões e empregadas domésticas, 

permeada pela ambiguidade das relações de proximidade e prestação de um serviço 

profissional. 

Tanto é comum esta barganha pela troca dos serviços domésticos que a 

juíza entrevistada relata estas situações em que tem que explicar para as partes que 

roupas e outros presentes não são considerados como salários: 

Entrevistada – [...]A minha empregada trabalha com uniforme porque ela 
gosta e além do que as minhas roupas que eu tenho em casa que daqui a 
pouco eu já não uso que não são tão perfeitas que dá pra ela ir e vir direto 
pra casa ela usa as minhas direto. Então, não sou eu só, muitos patrões 
fazem isso, mas a gente tem que cuidar, não pode ser só barganha, eu não 
posso trocar o décimo terceiro pela calça que eu vou te dar. Se eu tenho 
uns óculos aqui de marca, eu não posso te dar os óculos pelas férias que 
eu vou te pagar. Então seu tu vais dar, tu dás, agora, querer trocar isso por 
verba trabalhista, aí é outra conversa e tem muito disso.   
Entrevistadora – Já teve casos assim? 
Entrevistada – Já. As pessoas chegam aqui na audiência e me disse 
assim: “Bah, mas eu dei para ela uma calça fórum que eu usei umas três 
vezes”, e eu digo: “Olha, esse foi um contrato subjetivo que a senhora 
estabeleceu com a senhora mesma. A senhora não combinou isso com ela. 
Então, a senhora pensou que dar uma calça fórum pra ela que custou uns 
R$ 800,00 ou R$ 900,00 seria pra ela tão importante quanto é pra senhora”. 
E para ela uma calça qualquer e uma calça fórum é a mesma coisa, tem 
gente que se importa com marca; outras não. Isso a gente tem que ver 
também. 

Para o magistrado trabalhista este tipo de argumento também é uma cena 

comum nas audiências e faz parte de uma convicção de que o empregador 

doméstico pode “dar” ao empregado o pagamento ou outros bens, sendo que essa 

contraprestação muitas vezes não é tida como obrigação legal: 

Entrevistado – E tem mais “Olha, aquela roupa velha que eu te dei, ingrata” 
((risos)) Isso alguma vez aqui eu já presenciei aqui, muito serena, uma 
senhora dizendo na audiência, mas eu não tô tratando desse assunto eu tô 
tratando do que se tem direito, mas vem aquele negócio: “Ah, e aquele 
vestido que eu te dei”. 
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 O trabalhador doméstico nestes casos luta pelo reconhecimento jurídico 

através da efetivação dos direitos trabalhistas. Afinal, não pode ser uma escolha 

pagar ou não salário, décimo terceiro e férias, este é um dever legal. Estes novos 

direitos, que se tornam obrigações para os empregadores podem permitir que o 

trabalho doméstico amplie seu espectro de reconhecimento na sociedade e com isso 

um efetivo aumento do respeito e consideração dos patrões com seus empregados. 

Este tipo de postura, que nega ao empregado direitos básicos oferecendo em troca 

“presentes” ou dádivas, fere a dignidade do trabalhador como ser humano e pode 

eliminar sua capacidade de aspirar e lutar por melhores condições de trabalho e de 

vida. 

 

Caso 4 

No dia nove de março assisti ao caso 4. Às 10 horas e 58 minutos, as partes 

foram chamadas e a audiência começou. A reclamada, acompanhada de uma 

advogada, aparentava ter mais de 60 anos e era médica psiquiatra. A reclamante, 

caucasiana, aparentava ter no mínimo 40.   

O juiz perguntou, como de praxe, se havia possibilidade de acordo. O 

advogado da emprega doméstica pede, para fechar o acordo emR$4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), o que corresponderia a 70% do valor pedido na inicial, de 

acordo com ele. Este valor, segundo ele, corresponde a intervalos intrajornadas 

(para almoço, por exemplo) e horas extras.  

A empregada doméstica interrompe e relata que o apartamento era “enorme” 

e que além de limpá-lo, pagava as contas da empregadora em lotéricas, fazia o 

“rancho” da casa, além de fazer as compras na padaria e fruteira e que muitas vezes 

não tinha tempo nem para almoçar.  

A juíza pede para a reclamada esclarecer estes fatos e a reclamada nega as 

afirmações da reclamante. Conta que mora sozinha em um apartamento e que pedia 

para a empregada comprar pão apenas. A reclamante interrompe novamente 

dizendo que “eu te levava o café na cama! ”. 

A reclamada mostra-se descontente com a situação e oferece R$500,00 

(quinhentos reais) para encerrar o processo. Neste momento, a juíza esclarece que 

não defere intervalo intrajornada para empregadas domésticas, com base no fato de 

que elas chegam ao trabalho e geralmente param para tomar café e afins. Também, 
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ao olhar o processo, ela percebe que a reclamada comprovou o recolhimento de 

FGTS e então sugere um acordo de R$1.000,00 (um mil reais).  

A reclamante e o advogado saíram da sala para conversar sobre a proposta 

da juíza e retornaram dispostos à homologação. Entretanto, pedem mais 15% de 

honorários de Assistência Judiciária os quais a reclamada não aceita. O acordo 

acabou sendo fechado em R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mais R$150,00 

(cento e cinquenta reais) de honorários. 

Neste caso, devido ao relato da reclamante, de que pagava as contas da 

patroa em lotéricas e fazia o “rancho”, torna-se importante reiterar que, de acordo 

com o Ministério do Trabalho e Emprego, o trabalhador doméstico é aquele que 

“presta serviços de natureza contínua (frequente, constante) e de finalidade não-

lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas”.   Ou seja, em tese, a 

empregada não poderia exercer atividades fora do ambiente residencial da patroa, 

como pagamento de contas em lotéricas e compras em supermercados. Tais 

atividades poderiam ser caracterizadas como desvio de função, o que, por exemplo, 

no serviço público gera o dever de indenização das diferenças salariais entre a 

remuneração da função para que o servidor foi efetivamente nomeado e as funções 

que realmente desempenha25. 

Entretanto, esta condição a que as empregadas domésticas são submetidas 

aparentemente é naturalizada. Tanto o é, que a juíza entrevistada declara que a 

empregada dela também vai ao supermercado fazer compras: 

Entrevistada – Faz dois anos. As minhas empregadas... porque eu 
identifiquei que quando tu vais no super tu gasta muito mais. Então, a 
empregada vai no super com dinheiro contado e ali… então, ela já sabe 
qual é o produto mais barato e ela compra para mim. Ela vai de ônibus e os 
meus filhos buscam ela de carro. Antigamente, quando as minhas filhas 
eram menores elas iam de táxi. 

 É possível que a naturalização desta condição da empregada doméstica, 

como um trabalhador que “faz-tudo”: limpa, cozinha, cuida dos filhos e faz as 

compras da casa seja um obstáculo na luta por reconhecimento profissional e 

jurídico da categoria, pois impede a qualificação em determinadas funções e a 

consequente valorização de um trabalho técnico e especializado fazendo com que o 

ciclo de desigualdade seja permanente.  

                                            
25Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às 
diferenças salariais decorrentes.  
Disponível em http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2013_34_capSumula378.pdf. Acesso em 11 de maio de 2017. 
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Caso 5 

O caso 5 foi assistido no dia 28 de abril de 2016 às 08horas e 50 minutos. A 

reclamante é negra e aparenta ter mais de quarenta anos. A reclamada é jovem e 

empresária no município de Capão do Leão (RS). 

A juíza que preside a audiência, como em outras audiências que assisti, é 

bastante incisiva em relação a celebração de acordos judiciais e começa a audiência 

pedindo para a reclamante contar o que aconteceu para que fosse necessário ter 

ingressado com o processo. A reclamante relata que trabalhou por um tempo (não 

sabe especificar) apenas em meio período e que, após alguns meses de trabalho, 

passou a trabalhar o dia inteiro, até o fim do contrato. Durante todo o período, a 

reclamante alega que não pôde usufruir de férias, tendo tirado apenas alguns dias 

de descanso no final do ano. 

A juíza então questiona a reclamada se houve a assinatura na CTPS da 

reclamante e o advogado reconhece que somente foi assinada no período final do 

contrato de trabalho. Entretanto, o advogado da reclamada comprova que desde de 

que passou a ser obrigatório, a reclamada recolheu o FGTS pertinente. A partir 

destas informações a juíza pergunta se existe possibilidade e proposta de acordo. 

Neste momento, o advogado da reclamante pede R$8.000,00 (oito mil reais) 

mais honorários. A reclamada não aceita e o advogado dela oferece R$2.000,00 

(dois mil reais). A juíza salienta que a reclamada sequer pagou um salário mínimo 

durante grande período do contrato de trabalho e não comprovou pagamento e 

concessão de férias, sinalizando que em caso de sentença esses pedidos seriam 

julgados procedentes. Assim, ela propõe um acordo de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

mais honorários e adverte a reclamada de que se for para a sentença ela ainda terá 

que acertar um bom valor com o INSS e que caso ela aceite o acordo, este valor não 

precisaria ser pago. 

As partes saem da sala para conversar sobre as propostas e retornam 

dispostas a homologar o acordo proposto pela juíza. Em nenhum momento, a ex-

patroa e ex-empregada trocaram palavras ou olhares, todo o diálogo foi realizado 

através dos advogados ou do juiz. 

Neste caso, a empregada doméstica prestou serviços durante quase um ano 

para a empregadora sem carteira assinada. Assim, a empregadora não realizou os 
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recolhimentos previdenciários, por exemplo, que garantem a futura aposentadoria e 

demais auxílios em casos de enfermidades ou gravidez. 

 Saltou aos olhos que o poder judiciário trabalhista não assumiu no caso em 

questão um compromisso com a garantia dos direitos sociais da empregada 

doméstica, utilizando como barganha o recolhimento previdenciário para convencer 

a empregadora a aceitar uma proposta de acordo e encerrar o processo, o que 

denota o desprezo, neste caso, do judiciário com o trabalhador doméstico, negando-

lhe, indiretamente, o direito de contribuir para a obtenção de aposentadoria digna no 

futuro. 

 Neste sentido, com o arcabouço teórico que serviu de referência sobre os 

princípios trabalhistas, é possível concluir que o poder judiciário trabalhista deixou 

de considerar alguns dos princípios essenciais à efetivação e garantia dos direitos 

trabalhistas. Como por exemplo, o princípio da irrenunciabilidade e indisponibilidade 

dos direitos, que neste caso, foi incentivada pela magistrada ao tentar convencer a 

reclamada e a reclamante a aceitarem o acordo.  

 Tal situação reforça a ideia de que em que pese acordos desse tipo possam 

parecer vantajosos na prática pela possibilidade de receber os valores quase que 

imediatamente, eles acabam enfraquecendo a luta da categoria das domésticas pelo 

reconhecimento. Nestes momentos, o judiciário se coloca como um entrave a toda 

luta da categoria em um afã de realizar o melhor acordo possível, a justiça 

trabalhista faz a empregada abrir mão de direitos básicos e ratifica o desrespeito aos 

princípios do direito do trabalho, como o da irrenunciabilidade de direitos colocando 

o negociado sobre o legislado. 

  

Caso 6 

 

 Este caso aconteceu no dia 19 de maio de 2016. A empregada doméstica 

aparentava ter mais de 50 anos e era branca. A reclamada era idosa e estava 

acompanhada da filha que ajuda a esclarecer os fatos ocorridos. 

Após ser questionada pelo juiz que presidia a audiência, a advogada da 

reclamada relata que houve uma rescisão contratual que foi realizada junto ao 

sindicato dos empregados domésticos de Pelotas e que foi acordado que os valores 

rescisórios seriam pagos em parcelas na sede do sindicado. 
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Neste momento, a advogada da reclamante ressalta que apenas a primeira 

parcela no valor de R$200,00 (duzentos reais) foi paga. Naquele ínterim, a 

reclamada paga o restante dos valores rescisórios que totalizaram R$1.027,00 (um 

mil e vinte e sete reais) para quitar o acordo feito na sede do sindicato. 

Após esse pagamento, o juiz pede para a reclamante contar como era a 

relação entre a empregada e a ex-empregadora. A reclamante então relata que não 

teve a carteira assinada enquanto trabalhou para a reclamada, que não tinha 

descanso aos finais de semana, que apenas podia descansar de quinze em quinze 

dias e que trabalhava das oito horas da manhã as sete horas da noite. 

O juiz então pergunta para os advogados se as partes trouxeram 

testemunhas. A reclamante não tem testemunhas para ouvir. A reclamada apresenta 

uma testemunha que, ao ser questionada, confessou ser amiga íntima da 

reclamada, por isso não prestou compromisso. A testemunha, mesmo tendo sido 

trazida pela reclamada, acaba confirmando os fatos relatados pela reclamante. 

O juiz novamente tenta propor um acordo entre as partes, entretanto a filha da 

reclamada começa a apresentar insatisfação com a situação e fala que não entende 

porque aquilo está acontecendo (o processo), pois confiava na reclamante, ajudava 

a manter a casa da mãe (reclamada) limpa, lavava a louça e limpava o chão para 

ajudar.  

A filha ainda justifica que não assinou a carteira a pedido da própria 

reclamante porque teria dito que era sócia do sindicato rural e que se tivesse 

assinatura na carteira perderia os benefícios do sindicato rural. Neste momento, 

ficou claro que a relação de trabalho aconteceu no interior de Canguçu.  

A reclamante nega veementemente e diz que nunca teve vínculo com o 

sindicato rural. Neste momento, a filha da reclamada fica extremamente ofendida 

dizendo que a reclamante teve “a cara de pau de mentir para ela”. Ela repete isso 

algumas vezes e conclui que vai seguir com o processo pois não admite esse tipo de 

mentira. 

A audiência foi encerrada pelo juiz e a sentença ficou marcada para o dia dez 

de junho do mesmo ano. Na sentença, o juiz entendeu que foi comprovado o vínculo 

de emprego e condenou a ex-empregadora a pagar as diferenças salariais e horas 

extras. Na sentença, que foi favorável aos pedidos da empregada doméstica, o juiz 

descreveu os fatos relatados pela empregada, de que residia no local de trabalho e 
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de que trabalhava das oito horas da manhã até as onze horas da noite com apenas 

uma hora de intervalo sem receber a mais por isso. A folga era concedida apenas de 

quinze em quinze dias. Além disso, a carteira de trabalho nunca foi assinada, como 

relatou a reclamante. O juiz resumiu os argumentos de defesa da empregadora, que 

não teria assinado a carteira de trabalho por impedimento da empregada e que por 

ela residir no trabalho, teria total liberdade para escolher os horários de descanso. 

De plano, os argumentos da defesa foram rechaçados pelo juiz que salientou em 

sentença que a obrigação de assinar a carteira é do empregador não podendo 

subsistir a justificativa alegada pela empregadora. Ainda, o juiz ressaltou que a 

obrigação de registro do horário de trabalho é do empregador, ainda que a 

empregada resida no local de trabalho. Ainda, foi destacado pelo juiz, que os 

depoimentos das testemunhar comprovaram as alegações da empregada 

doméstica. 

Um dos maiores problemas enfrentados pelas empregadas domésticas dentro 

de um processo trabalhista é a produção de prova dos fatos alegados. Ainda que se 

tenha ferramentas para que isso não se torne um obstáculo ao acesso à justiça, 

como a inversão do ônus da prova ou o princípio in dubio pro operário, este é um 

desafio que acaba fazendo com que os acordos sejam uma saída mais fácil e 

garantida. Esta visão foi colocada pelos entrevistados e também durante todas as 

observações foi perceptível que a dificuldade de conseguir testemunhas ou 

documentos que comprovassem as alegações das empregadas as levavam a 

aceitar acordos muitas vezes bem abaixo do pleiteado nos processos. 

 A seguir trechos das entrevistas com a advogada e dois juízes que falam um 

pouco sobre a prova no processo trabalhista envolvendo o trabalho doméstico: 

Entrevistada – Advogada [...] O problema que eu vejo é como provar o 
vínculo. Isso aí eu acho que é um grande problema que as domésticas 
enfrentam porque normalmente o que acontece é que elas trabalham numa 
residência que, na maioria das vezes, é só ela de empregada, ela provar 
que ela está ali é complicado. Uma testemunha de dentro dificilmente ela 
vai conseguir mesmo tendo uma colega que trabalhe com ela, às vezes, a 
pessoa não quer servir de testemunha. Então, ela depende de pessoas a 
volta, às vezes, um vizinho, alguém duma padaria da frente, algum barzinho 
da esquina, que via ela entrar e sair. Então, continua sendo problemática 
essa questão de provar. Eu acredito que cada caso é um caso, mas acredito 
que o acordo, em muitos casos, é vantajoso para o empregado. Primeiro 
porque no acordo não tem que comprovar. Normalmente, quando são esses 
contratos informais, tem que comprovar por testemunhas e é muito difícil. 
Gente, é difícil porque tu conversa com elas, tu orientas porque a 
testemunha não pode ser amiga, não pode ser parente, tem que saber dos 
fatos e muitas, assim mesmo, chegam lá com uma testemunha que é 
vizinha da casa delas, quer dizer, não comprova porque a testemunha tem 
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que ser alguém que está próxima a casa do empregador, se não é alguém 
de dentro. Não adianta uma testemunha ser vizinha dela que sabe que ela 
trabalha na casa da dona Maria porque ela informou, isso aí não serve 
como testemunha. Então, em muitos desses casos é mais vantajoso fazer 
um acordo, mesmo que no acordo a gente saiba que sempre perde um 
pouquinho, né? Porque tem que ter uma perda de ambos os lados, mas, em 
muitos casos, é vantajoso porque se fosse para uma sentença, de repente 
tu não irias comprovar a relação e tu irias perder, né? E realmente cada vez 
mais a gente vê que os acordos estão assim… é muito grande o número de 
acordos que a gente faz. 

Entrevistada – juíza [...]. Então, esse é o nosso desafio, né? De saber se 
tudo isso que nos contam o que é verdade e o que é mentira,porquequando 
os dois entram na porta, um dos dois é mentiroso: um diz que trabalhou, 
outro diz que não; um diz que fez hora extra, outro diz que não; um diz que 
se acidentou no trabalho, outro diz que ele se acidentou no jogo de futebol, 
ou seja, alguém está mentindo. Então, esse é um grande desafio que a 
Justiça do Trabalho tem hoje, porque a nossa prova é basicamente 
testemunhal. 
 
Entrevistado –juiz - Na maioria dos casos há uma relação de afeição ou 
houve uma relação de afeição, principalmente se a pessoa ficou muito 
tempo no emprego ou um tempo que permitiu que se criasse uma afeição, 
não é o caso de pequenas relações porque essas se desfazem facilmente, 
mas de qualquer há aquela relação de que você a põe dentro da sua vida 
privada, a sua vida íntima isso pelo lado do empregador e pelo lado do … e 
quando vem aqui a gente percebe que, na maior parte dos casos, houve 
uma prepotência, um descaso, por exemplo, eu vi ao longo de tempo umas 
coisas muito delicadas, porque se viam que eram relações de muito tempo 
e numa dessas ocasiões uma relação em que a lei anterior pegou no meio 
do caminho não tinha INSS e aí a empregada já é uma senhora de idade 
que de certo modo não era ingrata pelo fato de ter chego até ali e ter 
mudado de vida por conta do seu emprego, não tinha comprovação 
nenhuma, ela não tinha INSS. Como é que se resolve isso? Então, eu acho 
que a condição disso passa por essa sensibilidade, passa por tentar 
detectar onde que está o ponto que desequilibrou essa relação e onde está 
o ponto de impelir a um conserto, a uma solução que recomponha aquele 
direito essencial e que ao mesmo tempo permita que as coisas fluam.  
 
Entrevistado – conseguimos fazer bastante acordos, sim, sim, há essa 
particularidade, mas isso há também com uma pequena empresa, com um 
pequeno empregador e algumas empresas médias que já tem um pouco 
mais de empregados a gente consegue perceber isso até porque nunca se 
pode perder a percepção da origem do Direito do Trabalho e toda a sua 
concepção que é uma concepção toda para regular um trabalho no sentido 
desse processo louco, maluco, de acumulação sem fim da riqueza, 
principalmente, porque se você leva essa lei a rigor, você não deixa 
sobreviver nenhum pequeno. Então, tem que ter essa sensibilidade. Já tem 
algumas regalias para microempresas, pequenas empresas, etc. e tal, do 
ponto de vista fiscal com alguma afetação para a área trabalhista, pequena, 
mas há. Por quê? Porque tem que se ter essa sensibilidade. Não pode 
imaginar a aplicação de uma lógica legislativa de uma grande indústria para 
qualquer relação de trabalho senão há um eclipse total. O trabalho 
doméstico, nas relações, se alterou isso aí, hoje não é… porque antes era 
comum até uma ato de soberba de alguns, tipo: “Eu vou dar isso em 
consideração [a pessoa que trabalha comigo]”, mas não, isso é um direito e 
ponto. Isso produz uma diferença [o trabalhador passa a perceber]: “Não, 
isso você não vai me dar, isso é o meu direito”, isso, às vezes, a gente 
observa em pessoas assim mais despachadas, extrovertidas elas dizem; 
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“Isso é o meu direito, você não está me dando nada”. Eu acho que isso é 
importante. 

 
 Assim, devido às peculiares condições da prestação de serviços no âmbito 

doméstico, que se dão dentro das residências, sem visibilidade social e permeado 

pelas relações de intimidade, bem como pela falta de registro das atividades, 

horários, pagamentos e a dificuldade de a empregada conseguir testemunhas que 

possam comprovar que havia vínculo de emprego, que o trabalho era exercido no 

turno da noite ou que não era concedido intervalo o caminho para o acordo acaba se 

tornando uma garantia em meio a um processo cheio de dúvidas. Ainda que em 

alguns casos a lei admita que o dever de realizar a prova é do empregador, como 

por exemplo, o controle de jornada de trabalho (horário de entrada e de saída) este 

é um obstáculo a ser superado pelas empregadas que ao menos conseguem chegar 

ao judiciário para buscar a efetivação de seus direitos. 

 

Caso 27 

 

No dia 30 de novembro às 17 horas e 53 minutos, as partes foram chamadas 

para a audiência inicial do processo. Nesta data, a pauta de audiências teve um 

atraso considerável, pois estava inicialmente marcada paras às 15 horas e 40 

minutos. 

Antes da reclamada entrar na sala de audiências, o juiz comenta com os 

presentes que já julgou outra ação envolvendo a mesma reclamada e outra 

empregada doméstica naquele ano. 

Após ingressar na sala, o juiz pergunta para a reclamada se existe a 

possibilidade de conciliação e a reclamada responde que não. Ela conta como 

conheceu a reclamante e quais os serviços que ela presta esporadicamente. Ela 

detalha que a reclamante tem quatro filhos e passa muitas necessidades. Elas se 

conheceram “na rua” e a reclamada passou a dar cestas básicas para a família. Em 

certa data, a reclamante pediu dinheiro para a reclamada em troca de serviços 

específicos. A reclamada alega que avisou a empregada que não tinha condições de 

pagar “todos os direitos que elas têm agora”. Ainda conta que a reclamante muitas 

vezes não ia porque não tinha com quem deixar os filhos.  

O juiz pede para a reclamante falar sobre o trabalho e ela conta que começou 

a trabalhar no dia quatro de janeiro da uma às cinco da tarde, de segunda a sábado 
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e recebia quinhentos reais. Ela conta que a reclamada trabalha pela manhã na 

Câmara de Vereadores. Depois de um tempo, a reclamante começou a trabalhar 

das onze da manhã às cinco da tarde. Assim ficou por seis meses. No final deste 

relato, a reclamante começa a chorar muito, e alega que a reclamada está mentindo 

ao dizer que ela não tinha com quem deixar os filhos porque eles ficavam na creche 

todos os dias. 

A reclamante ainda conta que tentou trazer testemunhas, conversando com 

vizinhos, mas nenhum se dispôs a ir para não criar problemas com a reclamada. Já 

a reclamada tinha duas testemunhas, uma estudante de fisioterapia e outra diarista. 

A estudante conta que vai à casa da reclamada dar aulas de ioga e pilates, que não 

sabe se a reclamada tem empregados pois às vezes em que esteve na casa da 

reclamada apenas viu uma vez uma senhora. A segunda testemunha, diarista, não 

sabe dizer se a reclamante trabalhou para a reclamada, apenas conta que trabalha 

aos sábados fazendo comida congelada e de vez em quando fazendo alguma faxina 

esporádica. 

Nesta audiência não se chegou a um acordo e o processo foi para sentença. 

Na sentença, foi reconhecido o vínculo de emprego, conforme alegado pela 

empregada, pois, de acordo com o juiz que julgou a causa, a empregadora não 

produziu prova de que a prestação de serviços era esporádica, conforme alegado. 

A cena observada nessa audiência foi permeada por um clima expressivo de 

animosidade entre as partes. Bastaram algumas palavras serem ditas pela antiga 

empregadora para a empregada começar a chorar. O constrangimento das partes 

ao ouvirem o choro da empregada foi nítido. O juiz tentou acalmar os ânimos da 

empregada pedindo que ela respirasse e tentasse relatar os fatos de forma mais 

clara.  

Este caso também representa como a prestação de serviços dentro de um 

ambiente de intimidade, nas  residências pode atrapalhar o reconhecimento jurídico 

das empregadas domésticas. A empregadora justifica a ausência dos pagamentos 

devidos, pois cita que estava realizando um ato de caridade a uma pessoa “de rua”. 

Por outro lado, a empregada acredita que faz jus a todos direitos trabalhistas, pois 

prestou serviços continuamente para a empregadora. 

Neste caso, aparece novamente a questão da prova testemunhal: a 

empregada relata que conversou com vizinhos da empregadora pedindo que fossem 
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testemunhar para comprovar a entrada e saída diária da casa da patroa, mas 

nenhum deles quis correr o risco de se indispor com a vizinha. Assim, ficam as 

palavras da empregada contra as palavras da empregadora.Mesmo sem 

depoimento testemunhal a seu favor, a decisão judicial reconheceu o vínculo de 

emprego.  

Isto porque a empregadora em seu depoimento admite que a reclamante 

exercia atividades em sua residência e não comprovou que os serviços eram 

esporádicos. Neste caso, pode-se dizer que foi utilizado o princípio in dubio pro 

operario. Uma vez admitida a prestação de serviços, se a empregada alegou ser 

contínua e habitual, o ônus de provar que este relato não condizia com a realidade 

recaiu sobre a empregadora. 

Nestas situações observadas nas audiências trabalhistas, foi possível 

compreender que ainda a busca principal das empregadas, que chegam ao judiciário 

denunciando suas situações de injustiça, é o reconhecimento do vínculo de emprego 

que se desenrola no próprio reconhecimento profissional e social da empregada 

doméstica. Afinal, estas trabalhadoras por vezes trabalham dentro de uma casa por 

meses, anos, e quando são demitidas não possuem qualquer garantia ou 

reconhecimento pelo tempo de serviço prestado. 

Entretanto, conforme afirma Souza (2009), em que pese esta seja uma 

situação recorrente na vida profissional das empregadas domésticas, não se deve 

romantizar a situação do oprimido, afirmando que um acordo judicial qualquer seria 

suficiente para suprir as expectativas da empregada que busca justiça. Deve-se sim, 

buscar o cumprimento da norma que garante o reconhecimento de vinculo de 

emprego e todas as suas consequências que garantem ao trabalhador uma vida 

minimamente digna. 

A reconstrução que empreendemos aqui buscou o fundo de realidade que 
torna inteligíveis as contradições e as incoerências daquilo que é 
imediatamente aparente na vida de Leninha. A compreensão da miséria é a 
melhor forma para redimirmos o outro das nossas reações preconceituosas. 
Essa também é a melhor forma para escapar à glorificação do oprimido, ao 
discurso politicamente correto que define “preconceito” toda a forma de 
articulação, como a proposta qui, da dor moral, e não apenas material, à 
qual milhares de “leninhas” são submetidas cotidianamente. Nada mais 
cruel com essas pessoas do que a aparente generosidade de afirmar que 
elas simplesmente têm suas formas particulares e autenticas de realização 
humana que são irredutíveis a qualquer hierarquia que as situe no polo 
objetivamente oprimido da sociedade. Um dos aspectos da experiência de 
quem vive sob condições como a de Leninha parece ser uma tendência a 
não articular com clareza e consequência a sua própria condição, pelo 
simples fato de que essa condição encerra uma realidade intragável para 
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essas pessoas. Nenhum ser humano suportaria viver da verdade de 
tamanho desvalor social objetivo. Nessas condições, vive-se de uma recusa 
verdadeira à verdade (SOUZA, 2009, pg. 142). 

Pois, desta forma, conforme foi analisado em Fraser (2011),para se atingir a 

justiça deve-se conjugar reconhecimento e redistribuição, fazendo com que os 

diferentes grupos sociais atuem como iguais na dinâmica social, sem um estar 

subordinado a outro. No mundo do trabalho esta parece ser mais uma “utopia”, pois 

o empregado em regra está em desvantagem em relação ao seu empregador. Para 

a categoria das empregadas domésticas esta realidade é ainda mais dura, pois 

como vimos nas audiências, até a condição de empregada lhe é negada com a 

ausência de reconhecimento de vínculo de emprego.  

 



 

 

 

 

 

 

5 Conclusões 

 

Este trabalho teve como escopo compreender as relações sociais entre 

trabalhadores domésticos, seus empregadores, advogados na justiça do 

trabalho e magistrados diante da entrada em vigor da Lei nº 150/2015. A fim de 

alcançar tal intento, o trabalho buscou compreender, in loco, a postura do 

Judiciário trabalhista de Pelotas frente à dita mudança legislativa, que estendeu 

direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho aos trabalhadores 

domésticos que, até então, ocupavam uma posição legal de subalternidade em 

relação aos trabalhadores comuns.  

Consectário óbvio e quiçá buscado pelas legislações anteriores é de que 

tais trabalhadores eram marginalizados da condição de profissionais 

propriamente ditos em virtude de que não possuíam acesso a direitos básicos, 

tais como: controle de jornada de trabalho, recolhimento obrigatório de Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço, adicional noturno, salário família, dentre 

outros direitos tidos como básicos para qualquer trabalhador que recebe tais 

rubricas e/ou benefícios. 

Não bastasse somente a análise da postura do Judiciário, se apresentou 

necessário abordar, no decorrer da pesquisa, os mais variados temas que 

permeiam o trabalho doméstico. Dentre tais temas estão questões relacionadas 

a gênero, raça, extrato social, etc. Isto porque, majoritariamente, o trabalho 

doméstico é desempenhado por mulheres negras e pobres, como demonstrado 

pelos dados estatísticos constantes do primeiro capítulo do presente.  

Ademais, foi necessário compreender, em longa análise histórica 

bibliográfica, como se deu a construção do mercado de trabalho brasileiro no 

período pós-abolição da escravatura, ou seja, após 1888 com a Lei Áurea. Em 

tal análise foi possível verificar como fator determinante para a verificação da 

transmutação do trabalho escravo para o trabalho doméstico (noutras palavras: 

atualização da desigualdade/discriminação social) a falta de políticas públicas 
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de inclusão dos recém-libertos no mercado do trabalho. A piorar o quadro ainda 

houve, em larga escala, políticas de imigração de mão-de-obra Europeia 

(Italianos, Alemães, Portugueses, dentre outros), que resultaram em oferta 

massiva de mão de obra barata e branca, dissociada do estigma racial 

escravagista. Além disso, fez-se necessário o estudo da Justiça do Trabalho, 

mormente os princípios que a norteiam, a fim de possibilitar uma observação 

precisas das audiências em virtude da grande gama de situações que 

poderiam ser verificadas nos atos processuais. 

Foram verificados, no decorrer da pesquisa, os avanços legislativos que 

regulamentam o trabalho doméstico ao longo da história do país, enfrentando-

se em cada etapa as inúmeras dificuldades que tiveram de ser superadas pelos 

movimentos sociais das empregadas domésticas para obterem uma pequena 

conquista de cada vez, a caminho do reconhecimento. A ampliação gradativa 

de sua proteção legal somente adveio com o fortalecimento dos movimentos 

sociais que postulavam o reconhecimento da classe de empregadas 

domésticas como cada vez mais como sendo uma classe trabalhadora 

profissional. 

Neste mesmo sentido, foram trazidos dados estatísticos para esclarecer 

a situação do trabalho doméstico no Brasil, onde se demonstrou sua ampla 

utilização pela classe média e alta brasileira, se valendo da condição 

propositalmente precarizada desta classe. Estes mesmos dados estatísticos 

comprovaram que o trabalho doméstico no Brasil é exercido via de regra por 

mulheres, em sua maioria negras e de classes sociais baixas. Também foram 

trazidos números acerca do índice de formalização do emprego doméstico, que 

se encontra, mesmo após o avanço da proteção jurídica, muito aquém das 

outras inúmeras profissões regulamentadas. 

No que se refere à pesquisa empírica, esta foi realizada in loco nas 

dependências do Foro da Justiça do Trabalho de Pelotas, onde foram 

observadas audiências trabalhistas que tratavam de processos envolvendo 

empregadas domésticas e empregadores respectivos. Tal observação se deu 

durante todo o ano de 2016, dentro das salas de audiências, em contato direto 

com os atores sociais envolvidos. De forma concomitante a isso, foram 

realizadas entrevistas com magistrados trabalhistas atuantes no Foro e uma 

entrevista com a advogada contratada pelo Sindicato dos Trabalhadores 
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Domésticos de Pelotas para defender em Juízo e fora dele os interesses da 

classe. 

Por ocasião do início da pesquisa tinha-se a hipótese que a inovação 

legislativa trabalhista traria, simplesmente em razão de sua publicação, um 

aumento na formalização das relações de trabalho doméstico. Ao mesmo 

tempo, haveria, segundo a hipótese, um aumento no trabalho doméstico 

realizado por diárias, cujas trabalhadoras são vulgarmente chamadas por 

“diaristas”, ou seja, sem a caracterização de vínculo de emprego entre 

trabalhadores a patrões. Ainda, era possível idealizar, com a nova legislação, 

melhores condições de trabalho para as empregadas domésticas visto que a 

Lei em voga trazia inovações e mudanças profundas para o ramo, 

principalmente o controle da jornada de trabalho (a fim de evitar jornadas 

exaustivas), o pagamento de horas-extras (a fim de remunerar o excedente a 

oito horas diárias) e o descanso intrajornada, consistente num intervalo para 

refeição e descanso. Tais direitos nunca haviam sido regalados à classe, 

mesmo sendo garantidos a todos os demais trabalhadores urbanos brasileiros 

desde 1943 com a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Para auxiliar na compreensão da trajetória da luta por reconhecimento 

jurídico e, principalmente, social das empregadas domésticas como classe 

trabalhadora profissional, digna de regulamentação e consectários afins, foi 

utilizada a teoria social de Axel Honneth (2015), bem como a de Nancy Fraser 

(2007). As teorias se mostraram imprescindíveis para compreender como os 

processos de injustiça histórica vivenciados pelas empregadas domésticas 

acabaram por motivar movimentos sociais que levaram a efeito lutas relevantes 

por reconhecimento e por condições dignas de sociabilidade para estas.  

Sociólogo brasileiro, Ex-Presidente do IPEA (cujos dados compõem a 

pesquisa) até o impeachment da Presidente Dilma, o festejado Jessé Souza 

(2009) foi, também, essencial neste processo de estudo, pois explica, por 

exemplo, na obra “A Ralé Brasileira” os processos de pauperização da 

população brasileira e a naturalização desta condição sem que houvesse por 

parte da população oprimida por tal condição qualquer ato de irresignação. 

Diante do arcabouço teórico abordado e após a coleta dos dados 

empíricos colhidos, foi possível perceber que a inovação legislativa não se 

mostrou apta, até o momento, em garantir o reconhecimento Jurídico das 



87 
 

 
 

empregadas domésticas como classe trabalhadora profissional digna de 

direitos. Isto porque, em todos os processos judiciais cujas audiências foram 

observadas, o principal fim almejado pelas empregadas com o processo judicial 

era o de reconhecimento de vínculo de emprego e a respectiva assinatura na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social. Noutras palavras nenhuma das 

empregadas domésticas que buscaram na Justiça Trabalhista seus direitos 

trabalhavam formalmente, na acepção jurídica do termo. 

Em virtude, se percebe que a luta desta classe, historicamente 

marginalizada nos processos históricos verificados no Brasil, está distante de 

chegar ao fim. 

Cumpre dizer que fora observada imensa dificuldade das empregadas 

domésticas em comprovar suas alegações quando chegam perante o judiciário 

trabalhista. Em virtude disso muitas das empregadas litigantes não conseguem 

efetivar seus pedidos e acabam aceitando acordos judiciais para por fim aos 

processos com valores aquém da sua expectativa e, via de regra, aquém do 

legalmente devido caso comprovada suas alegações. Não bastasse isso, 

muitas das vezes não são feitos os recolhimentos previdenciários necessários 

para futura aposentadoria destas trabalhadoras, o que, indiretamente gera mais 

segregação social futura. Não obstante, alguns destes acordos (que não 

recolherem verbas previdenciárias) são incentivados pelos magistrados que 

acreditam estar efetivando os direitos das empregadas e garantindo-lhes o tão 

almejado reconhecimento. 

Desta forma, pode-se conjecturar que a nova legislação, por si só, ainda 

não é capaz de realizar efetivas mudanças e avanços nas condições sociais e 

das relações de trabalho das empregadas domésticas. Futuramente, se a 

sociedade conceber acepção diferente do trabalhado doméstico, a legislação 

oferecerá substrato legal para levar a efeito esta mudança de visão daquilo tido 

como trabalho doméstico. 

 Para que toda a luta social que serviu de impulso à inovação legislativa 

traga resultados é necessária uma mudança na concepção dos atores sociais 

acerca do trabalho doméstico. Para isso, há de se obter a valorização, pelos 

atores sociais, do trabalho doméstico como essencial ao desenvolvimento 

econômico do país, tido como determinante na produção de bens e 

oferecimento de serviços. 
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A concepção de que tal trabalho não está inserido na lógica de produção 

econômica porque, via de regra, não é desenvolvido visando lucro, serve de 

justificativa pela classe conservadora para manter estas relações de trabalho 

na subalternidade frente às demais. 

Afinal, a luta pela igualdade das trabalhadoras domésticas passa por 

uma mudança na visão deste tipo de trabalho, em que a empregada é vista 

como membro da família. Hoje se busca o reconhecimento da trabalhadora 

doméstica como uma profissional apta a desempenhar suas atividades com 

eficiência sem estar sujeita a humilhações e discriminações que tanto se 

repetem no âmbito do trabalho doméstico. 



 

 

 

 

 

 

Referências  

 
ANGELIN, Paulo Eduardo; TRUZZI, Oswaldo Mário Serra. Patroas e adolescentes 
trabalhadoras domésticas: Relações de trabalho, gênero e classes sociais. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 30. nº89, outubro/2015. 
 
 
ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Coleção pesquisa 
qualitativa. Porto Alegre: Artmed: 2009. 
 
 
BAUER, Martin. Qualidade, quantidade e interesses de conhecimento. Evitando 
confusões. In: BAUER, Martin; GASKELL, George. (Orgs.). Petrópolis, RJ: Vozes, 
2014. 
 
 
BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. Hucitec: São Paulo: 
1999. 
 
 
BERNARDINO-Costa, Joaze. Saberes subalternos e decolonialidade: os sindicatos 
das trabalhadoras domésticas no Brasil/ Joaze Bernardino-Costa. – Brasília : Editora 
Universidade de Brasília, 2015. 
 
 
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Os princípios do Direito do Trabalho e os direitos 
fundamentais do trabalhador. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 40, abr 2007. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&artigo_id=1773 
>. Acesso em 18 de junho 2016. 
 
 
BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nª 72 de 2 de abril de 2013. 
Altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para 
estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e 
os demais trabalhadores urbanos e rurais. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc72.htm. Acesso 
em 13/09/2015. 
 
 
BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-



90 
 

 
 

lei/Del5452.htm Acesso em 28/05/2016. 
 
 
BRASIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 1º DE JUNHO DE 2015.Dispõe sobre o 
contrato de trabalho doméstico; altera as Leis no 8.212, de 24 de julho de 1991, no 
8.213, de 24 de julho de 1991, e no 11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga o 
inciso I do art. 3o da Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 da Lei no 
8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o 
inciso VII do art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá outras 
providências.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm Acesso em 
28/05/2016. 

 
 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em  
http://portal.mte.gov.br/trab_domestico/trabalho-domestico.htm Acesso em 
14/09/2015. 
 
 
BIT – Bureau Internacional do Trabalho. (2010). Trabalho digno para o trabalho 
doméstico: quarto ponto da ordem de trabalhos. Relatório. Genebra. BIT. Disponível 
em: 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/pub_trabdomestico.pdf . 
Acesso em 30/05/2016. 
 
 
BRESSIANI, Nathalie. Redistribuição e reconhecimento - Nancy Fraser entre Jürgen 
Habermas e Axel Honneth. Cad. CRH, Salvador , v. 24, n. 62, p. 331-352, Aug. 
2011. 
 
 
CARDOSO, Adalberto Moreira. Ensaios de sociologia do mercado de trabalho 
brasileiro – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 
 
 
CARDOSO, Adalberto Moreira. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: 
uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades / Adalberto 
Cardoso. – Rio de Janeiro : Editora FGV, 2010. 
 
 
COSTA, Ana Paula do Amaral. Criados de servir: estratégias de sobrevivência na 
cidade do rio grande (1880-1894). Pelotas. 2013. 172 f. Dissertação (Mestrado em 
História) - Instituto de Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade Federal de Pelotas. Pelotas. Disponível em 
http://www.guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/2142/1/Ana_Paula_Amaral_Co
sta_Dissertacao.pdf. Acesso em 21/03/2017. 
 
 
CUNHA, Olívia Maria Gomes da; GOMES, Flávio dos Santos. Quase-cidadão: 
histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil/Organizadores Olivia Maria 
Gomes da Cunha e Flávio dos Santos Gomes – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 



91 
 

 
 

452 p. Disponível em 
https://books.google.com.br/books?id=yo0lMCaerDIC&pg=PA377&lpg=PA377&dq=C
UNHA,+Ol%C3%ADvia+Maria+Gomes+da.+%E2%80%9CCriadas+para+servir:+do
mesticidade,+intimidade+e+retribui%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D&source=bl&ot
s=sFzNoX7Bw_&sig=wiXLyrfu2NOxVTZsXgofuwe5hvs&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwiE2IKNlrbTAhUC2yYKHV7pBlEQ6AEIMjAC#v=onepage&q
=CUNHA%2C%20Ol%C3%ADvia%20Maria%20Gomes%20da.%20%E2%80%9CCri
adas%20para%20servir%3A%20domesticidade%2C%20intimidade%20e%20retribui
%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D&f=false.Acesso em 10/04/2017. 
 
 
DIAS, Maria Berenice. A mulher no Código Civil. 2010. 
http://www.mariaberenice.com.br/uploads/18_-_a_mulher_no_c%F3digo_civil.pdf. 
Acessoem 08/06/2017. 
 
 
EHRENREICH, Bárbara; HOCHSCHILD, Arlie Russel. Global Woman: Nannies, 
maids, and sex workers in the new economy. New York: HoltPaperbacks, 2004. 
 
 
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes (O legado 
da “raça branca”. 5ª Ed – São Paulo: Globo. 2008.  
 
 
FRASER, Nancy. Reconhecimento Sem Ética? Lua Nova, São Paulo, 70: 101-138, 
2007. 
 
 
GIBBS,Graham. Análise de dados qualitativos. Coleção pesquisa qualitativa. Porto 
Alegre: Artmed: 2009. 
HIRATA, Helena; GUIMARÃES, NádyaAraujo. Cuidado e cuidadoras: As várias 
faces do trabalho do care. SÃO PAULO: ATLAS, 2012.  
 
 
HIRATA Helena, «Mulheres brasileiras: relações de classe, de “raça” e de gênero no 
mundo do trabalho », Confins [Online], 26 | 2016, postoonline no dia 22 Fevereiro 
2016.http://confins.revues.org/1075DOI : 10.4000/confins.10754. Acesso em 
17/06/2016. 
 
 
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 
São Paulo: Editora 34, 2009 (2ª Edição). 
 
 
ILO – International Labour Office. (2013). Domestic workers across the world: global 
and regional statistics and the extent of legal protection. Geneva. ILO. Disponível em 
 
 
INSTITUTO DOMÉSTICA LEGAL. Senadores “Salvem o emprego doméstico 
brasileiro. Disponível em: http://www.domesticalegal.org.br/Senadores%20%20-



92 
 

 
 

%20Salvem%20o%20emprego%20dom%C3%A9stico%20brasileiro.pdf. Acesso em 
10 set. 2015. 
 
 
KOVARICK, Lúcio. Trabalho e vadiagem: A origem do trabalho livre no Brasil – 2ª ed 
– Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1994. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/344155/mod_resource/content/1/Trabalho%2
0e%20vadiagem.pdf. Acesso em 05/05/2017. 
 
 
KOFES, Suely. Mulher Mulheres: identidade, diferença e desigualdade na relação 
entre empregadas domésticas e patroas. Campinas: Editora Unicamp, 2001. 
 
 
MARINGONI, Gilberto. História - O destino dos negros após a Abolição. 2011 . Ano 8 
. Edição 70 - 29/12/2011. Disponível em 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%
3D28&Itemid=23. Acesso em 04/05/2017. 
 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 33.ed. São Paulo: 
LTr, 2007. 
 
 
NUNES, Christiane Girard, SILVA, Pedro Henrique Isaac. Entre o prescrito e o real: 
o papel da subjetividade na efetivação dos direitos das empregadas doméstica no 
Brasil. Revista Sociedade e Estado - Volume 28 Número 3 Setembro/Dezembro 
2013. 
 
 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Escritório no Brasil. Convenção 
e Recomendação sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os 
TrabalhadoresDomésticoshttp://www.domesticalegal.org.br/convencao_189_recome
ndacao_201_OIT.pdf Acesso em 29/05/2016. 
 
 
ONU Mulheres. Organização das Nações Unidas. Trabalho doméstico não 
remunerado representa até 39% do PIB dos países, diz ONU Mulheres. Publicado 
em 06/03/2017. Disponível em https://nacoesunidas.org/trabalho-domestico-nao-
remunerado-representa-ate-39-do-pib-dos-paises-diz-onu-mulheres/. Acesso em 
23/04/2017. 
 
 
PIRES, Álvaro. Sobre algumas questões epistemológicas de uma metodologia geral 
par a as ciências sociais. In: A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos. In: 
POUPART, Jean et al (Orgs.). Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 
 



93 
 

 
 

POUPART, Jean. A entrevista do tipo qualitativo: considerações epistemológicas, 
teóricas e metodológicas. In: POUPART, Jean et al (Orgs.). Petrópolis, RJ: Vozes, 
2010. 
 
 
REDE BRASIL ATUAL. Emprego doméstico formal cresce mas oscilam conforme 
região. Disponível em http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2015/05/pnad-
emprego-domestico-formal-cresce-mas-oscilam-conforme-a-regiao-7496.html. 
Acesso em 15/09/2015. 
 
 
Revista eletrônica Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.[on-line]. Edição 17 Abril 
- Trabalho Doméstico. Paraná. Disponível em 
http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial//index.jsp?edicao=2054. Acesso em 
29/05/2016. ISSN 2238-6114. 
 
 
SANCHES, Solange. Trabalho doméstico: desafios para o trabalho decente. Estudos 
Feministas, Florianópolis, 17(3): 312, setembro-dezembro/2009. 
 
 
SANTOS, Denise do Nascimento. Senhores e escravos, patrões e empregados: 
heranças escravistas em questão no momento em que se regulamenta o trabalho 
doméstico. 2014. Revista Libertas. UFJF. Disponível em 
http://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas/article/view/2886. ISSN: 19808518. 
 
 
SANTOS, W. G. Cidadania e justiça social: a política social na ordem brasileira. Rio 
de Janeiro, Campus, 1987. 
 
 
SOUZA, Jessé. Ralé brasileira: quem é e como vive/Jessé Souza: colaboradores 
André Grillo... [et al.] – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 
 
 
SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da 
modernidade periférica. 2ªed. - Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 
 
 
SOUSA, Rainer Gonçalves. "A chegada dos imigrantes"; Brasil Escola. 
Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-
imigrantes.htm>.  2017. Acesso em 06/05/2017. 
 
 
WERNECK, Alexandre. “Sociologia da moral como sociologia da agência”. RBSE – 
Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 12, n. 36, pp. 704-718, Dezembro de 
2013. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/rbse/WerneckDos.pdf.ISSN: 1676-
8965. 
 
 



94 
 

 
 

ZELIZER, Viviana A. A negociação da intimidade/ Viviana A. Zelizer; tradução de 
Daniela Barbosa Henriques. Petrópolis, RJ. Vozes, 2011 – (Coleção Sociologia) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice A – Audiências observadas 

 
CASO 1 

Audiência realizada em 25/02/2016 às 09:40 

Reclamante e Reclamada não trocam olhares, nem palavras. Diálogo acontece entre 

juiz e advogados das partes. 

Rda (Berenice)diz que não se nega a pagar mas tem que ser parcelado em 10 

vezes. Alega muitas dificuldades financeiras. Ela mantém um tom de voz elevado e 

comcerta raiva, aparentemente. 

Rte pede assinatura da CTPS, pagamento de um salário mais recolhimentos 

obrigatórios: INSS e FGTS. Ou seja, enquanto trabalhou para a rda, esta não 

assinou a CTPS nem pagou os direitos previstos na legislação. 

Advogado e rte saem para conversar sobre proposta de acordo e retornam propondo 

que seja pago em 4 vezes. Rda recusa por causa das dificuldades financeiras. 

Juis propões 6 vezes. As partes aceitam. Rda aceita assinar CTPS. Advogado da rte 

pede honorários de AJ que ficam para sétima parcela. 

Acordo foi bem difícil porém foi realizado. Rte era bem jovem. Não ouvi a voz dela 

durante a audiência. 

 
CASO 2 

Audiencia 07/03/2016 às 09h20min. 

Rte é negra. 

Rda clara, andando de muletas. 

Reclamante pede anotação da CTPS e verbas rescisórias. Não fica claro na 

audiência quanto tempo ela trabalhou. A carteira é assinada no ato. O advogado da 

rda alega que a rda pagou algum valor na saída da rte e que foi ela que pediu 

demissão. Não apresenta recibos ou documentos. Pede para ouvir testemunha (neta 

da rda) para comprovar alegações. Juiz indeferiu sob protestos pois o parentesco é 

motivo de impedimento para prestar compromisso de dizer a verdade. Rda e rte não 

trocam olhares ou palavras. Rte informa que a neta (possível testemunha) não 

estava presente no dia da demissão, aparenta ficar nervosa. O advogado acalma a 

rte. Não teve acordo e o processo irá para julgamento. 

 
CASO 3 
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Audiência em 08/03/2016 às 09h00min. 

Rte negra aparenta ter mais de 60 anos. 

Rda: idosa e branca com 93 anos de idade. 

Quem faz a defesa da rda são dois netos. Protagonizando a neta. 

Rda não reconhece o vínculo de emprego e oferece 900 reais para encerrar a 

questão. 

Rte e advogado saem da sala para conversar. Retornam com a proposta de 

R$2000,00. 

Começa uma discussão acirrada sobre a eventualidade ou não do serviço prestado 

pela rte. Rte alega que trabalhou 3 meses sem receber e que fez muito pela rda. A 

rda responde dizendo “ tudo que eu fiz por ti, até roupa eu te dei” 

Rte diz que a rda sabe que ela realmente trabalhou, que se davam bem, eram 

amigas. A advogada, neta da rda, responde em tom agressivo “eram tão amigas que 

tu entrou com processo contra ela!” diz que quer ouvir o depoimento da rte. Que não 

quer fazer a avó passar por isso. Então oferece R$1.400,00. Rte pede R$1400,00 

mais AJ (15% em decorrência de ser credenciado pelo sindicato). 

Advogada oferece apenas 10% (aparenta não saber que advogado com credencial 

recebe 15% na justiça do trabalho). O advogado da rte reafirma que precisa ser 15% 

e que não discute honorários. Advogada da rda fica muito exaltada com a situação e 

diz que nem está sendo paga. Juiz diz em alto tom de voz repetidas vezes: “já chega 

doutora!”.  A discussão continua e o advogado da reclamante diz que conhece toda 

família da advogada e da rda, que sua ex mulher tem processo contra o pai da 

advogada. Esta então afirma que advogada esta levando a questão para o lado 

pessoal. Juiz chama atenção das partes de forma contundente. A rte e o advogado 

saem da sala e retornam concordando com a proposta de acordo. O valor será pago 

em 30 dias. A rte estava pedindo incialmente R$5.000,00. Advogado da rte chegou a 

falar que estava cedendo muito em relação ao que a rte tinha direito. 

CASO 4 

Audiência 09/03/2016 às 10h40min. 

Rte aparenta ter 40 e poucos anos. 

Rda aparenta ter mais de 60 anos. É médica psiquiatra. 

Rte pede R$4.800,00 para acordo que corresponde a 70% do valor pedido. Requer 

pagamento de intervalos intrajornada e horas extras. Alega que apartamento era 
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enorme, que ia pagar as contas da rda em lotéricas, fazia ranchos, padaria, e 

fruteira. Alega que as vezes não tinha tempo nem para almoçar.  

Rda nega, diz que mora sozinha em umapartamento e que rte apenas saia para 

comprar pão. Rte diz que tinha que levar o café na cama da rda. rdaoferece 

R$500,00. Juíza informa que não defere intervalo para empregada doméstica 

porque elas param para lanchar e tal e que a rda comprovou o recolhimento de 

FGTS desde de que passou a ser obrigatório. Juíza sugere um acordo de 

R$1.000,00 para encerrar. Rte e adv saem para conversar. Enquanto isso a 

advogada da rda relata que os porteiros do prédio da rda contaram que a 

empregada passava muito tempo com eles na portaria fumando e conversando. Rte 

e advogada retornam aceitando a proposta de acordo e pedindo 15% de honorários 

de aj. Rda não aceita e acabam fechando em R$850,00 mais R$150,00 de 

honorários. Rda paga na hora em dois cheques 

 

CASO 5 

Audiência realizada em 28/04/2016 às 08h50min 

Reclamante negra,aparenta ter mais de quarenta anos. Reclamada jovem, 

empresária. 

A pedido da juíza aReclamante explica que trabalhou por um tempo apenas em 

meio período e que após alguns meses até o final do contrato de trabalho trabalhou 

o dia inteiro. Não recebeu férias, apenas alguns dias de descanso no final do ano. A 

juíza questiona sobre a CTPS e o advogado de Luciana admite que a CTPS 

somente foi assinada no período final do contrato de trabalho. Luciana comprova 

que recolheu o FGTS desde que passou a ser obrigatório. Juíza pergunta para as 

partes se existe proposta e possibilidade de acordo. Advogado da Reclamante pediu 

R$8.000 mais honorários por ser do sindicato, advogado da Reclamada 

ofereceuR$2.000,00. Juíza salienta que a Reclamada não pagou o salário mínimo 

durante um bom período e nem comprovou o pagamento das férias, sinalizando que 

estes pedidos seriam procedentes. Assim, ela propõe um acordo de R$5.000,00 

mais honorários avisando a Reclamada de que caso o processo vá para 

sentença, boa parte do valor pago irá para o INSS e não para a Reclamante.  

As partes saem da sala para conversar e retornam dispostas a realizar o acordo. O 

acordo é realizado. 



99 
 

 
 

CASO 6 

 

Audiência realizada em 19/05/2016 às 09:05min. 

Neste caso a reclamada não tinha sido notificada da audiência e não estava 

presente. A audiência foi adiada e foi determinada nova notificação. 

 

CASO 7 
 
Audiência realizada em 22/02/2016 às 09h00min. 
 
A rte não compareceu e o processo foi arquivado. 
 
 
CASO 8  
 
Audiência realizada em 11/05/2016 às 09h00min. 
 
A rte não compareceu e o processo foi arquivado. 
 
CASO 9  
 

Audiência realizada em 19/05/2016 às 09h36min. 

Reclamante branca aparenta der mais de 50 anos. Reclamada idosa, conta com a 

ajuda da filha para tentar esclarecer os fatos. 

É relatado pela advogada da reclamada que a rescisão contratual foi realizada junto 

ao sindicato e foi acordado que os valores rescisórios seriam pagos em parcelas na 

sede do sindicado. A reclamante ressalta que apenas a primeira parcela foi paga 

(R$200,00). 

Naquele ato o restante dos valores rescisórios (R$1027,00) são pagos pela 

reclamada para quitar o acordo feito na sede do sindicato. 

A reclamante alega que não teve a carteira assinada enquanto trabalhou para a 

reclamada, não tinha descanso aos finais de semana, apenas de 15 em 15 dias e 

que trabalhava das oito da manhã as sete da noite, às vezes às 23h00 da noite, com 

apenas uma hora de intervalo e residia no local de trabalho. 

Não ficou claro o motivo da interrupção do trabalho, porém a reclamada alega que a 

reclamante abandonou o emprego. 

A rda levou uma testemunha, também empregada e que se declarou amiga íntima 

da reclamada, então prestou depoimento sem compromisso. A testemunha relata 
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que a rte trabalhava das 08h00 da manhã até as “19 e pouco” e que tinha folga de 

15 em 15 dias, nas vagas da reclamante ela trabalhava para a rda.A testemunha 

confirma os fatos relatados pela reclamante. 

A rte não tinha testemunhas. 

O juiz tenta realizar acordo, porém a filha da reclamada fala que não entende porque 

aquilo está acontecendo (o processo), pois confiava na reclamante, ajudava a 

manter a casa da mãe (reclamada) limpa, lavava a louça e limpava o chão para 

ajudar. Também alega que não assinou a carteira a pedido da própria reclamante, 

pois esta alegou que era sócia do sindicato rural e que se tivesse assinatura na 

carteira perderia os benefícios do sindicato rural. Neste momento, ficou claro que a 

relação de trabalho aconteceu no interior de Canguçu.  

A rte diz que não tem vinculo com o sindicato rural e a filha da reclamada fica 

extremamente ofendida, dizendo que a reclamante mentiu para ela. Ela repete isso 

algumas vezes e conclui que vai seguir com o processo, pois não admite esse tipo 

de mentira. 

Não teve uma tentativa muito enfática para fazer acordo e o processo foi para 

sentença. 

A sentença foi publicada em 10 de junho de 2016: 

VISTOS, ETC.Conclusos para publicação de sentença no dia 10.6.2016 às 
17h40min. ISTO POSTO: 

Anotação da CTPSTratando-se de obrigação legal imposta ao empregador, 
não subsiste a justificativa da reclamada no sentido de que a reclamante 
"jamais deixou assinar a sua CTPS". Assim, determina-se a anotação da 
carteira profissional para constar o contrato de trabalho de 6.11.2015 a 
19.2.2016, doméstica, salário mínimo regional. Indevida a incidência de multa 
diária, porquanto eventual descumprimento poderá ser suprido pela 
Secretaria. Indefere-se, ainda, a expedição de ofício requerida em 
contestação. 

Horas extrasA reclamante afirma que trabalhava, em média, das 08h às 23h, 
com uma hora de intervalo para repouso e alimentação e com uma folga a 
cada quinze dias. Informa que residia no local de trabalho e que jamais 
recebeu o pagamento de horas extras, observando que não foi 
disponibilizado qualquer registro de horário. A reclamada sustenta que, 
justamente pelo fato de residir no local de trabalho, a reclamante tinha total 
liberdade para se recolher aos seus aposentos após às 18h, o que ocorria de 
segunda-feira a sexta-feira, sendo que aos sábados o trabalho era até o meio 
dia. Recusa a prestação de serviços aos domingos, observando que a 
reclamante permanecia na residência, participando dos almoços em família, 
churrascos e confraternizações. Por fim, nega ocorrência de serviço 
extraordinário. 
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Examina-se. Não consta dos autos qualquer documento pertinente ao registro 
da jornada de trabalho, obrigação fixada pela Lei Complementar nº 150 de 
02.06.2015 (artigo 12). A peculiaridade da reclamante residir no local de 
trabalho não exime a empregadora do controle de horário, afastando-se a 
argumentação em sentido contrário. Além disso, o depoimento da testemunha 
Maderlei não afasta a presunção relativa de veracidade, porquanto prestado 
sem compromisso. Mesmo, assim, a informante praticamente confirma o dito 
na inicial. Presumindo-se o serviço extraordinário, condena-se ao pagamento 
de horas extras, com reflexos em férias com 1/3 e 13º salário, pelo valor total 
de R$ 3.213,84. 

DomingosA própria testemunha da reclamada confirma o trabalho em 
domingos. É devida a remuneração em dobro de dois domingos trabalhados 
por mês e sem concessão se folga compensatória, no valor de R$ 201,33. 

Verbas rescisóriasDiante do princípio da continuidade da relação de 
emprego e tendo em vista que não consta dos autos documento relativo ao 
pedido de demissão, presume-se a dispensa por iniciativa da empregadora. 
No entanto, pelo acordo efetuado com assistência da entidade sindical, 
percebe-se o distrato, não sendo devido o aviso prévio (ID n. 56c44e5 - Pág. 
1). 

Multa do art. 477 da CLT e art. 467 da CLTNão se aplicam ao contrato de 
emprego doméstico as disposições dos artigos 477 e 467 da CLT (letra "a" do 
art. 7º da CLT). Ademais, observa-se que as parcelas rescisórias 
incontroversas foram satisfeitas em audiência. Indefere-se. 

FGTSSão devidos o recolhimento e a liberação do FGTS sobre a 
remuneração que se dispõe devida, com acréscimo da indenização de 40% 
pela perda do emprego, conforme artigo 22 da Lei Complementar n. 150/15, 
valor estimado em R$ 281,96, no prazo de trinta dias do presente, sob pena 
de responder pelo descumprimento da obrigação de fazer e demais 
cominações legais. 

Contribuições previdenciáriasConsiderando que a reclamada se dispõe ao 
pagamento das contribuições previdenciárias (ID n. f52c268 - Pág. 4) e tendo 
em vista a forma legal da condição do empregado doméstico à Previdência 
Social, impõe-se a obrigação de comprovar o respectivo recolhimento, no 
prazo de 60 dias do presente, mediante entrega das guias à reclamante. 

Assistência Judiciária GratuitaDefere-se o benefício da assistência 
judiciária gratuita em face da declaração de insuficiência econômica para fins 
judiciais e da credencial sindical (ID n. e6dece7). 

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, julgo PROCEDENTE EM 
PARTE a ação movida por TANIA VIEIRA DE QUADROS contra GLEDI 
MARIA QUADROS MARTINS para condenar a reclamada a satisfazer à 
reclamante os seguintes créditos: 

- anotação da CTPS para constar o contrato de trabalho de 06.11.2015 a 
19.02.2016, doméstica, salário mínimo regional; 

-horas extras, com reflexos em férias com 1/3, 13º salário e aviso prévio, pelo 
valor total de R$ 3.493,30; 

-remuneração em dobro de dois domingos trabalhados por mês (R$ 201,33); 
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-recolhimento e liberação do FGTS sobre a remuneração que se dispõe 
devida (R$ 281,96), já com acréscimo da indenização de 3,2% pela perda do 
emprego; e 

-entrega das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, no 
prazo de 60 dias do presente. 

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros na forma da 
lei a época. Custas de R$ 79,53 calculadas sobre o valor de R$ 3.976,59 
sujeitas a complementação, e honorários advocatícios da assistência 
judiciária de 15% sobre o valor bruto da condenação, consoante Súmula nº 
37 do TRT da 4ª Região, pela reclamada. Obrigações previdenciárias e 
fiscais deverão ser apuradas e recolhidas pela reclamada, no prazo e forma 
da lei, autorizando-se deduzir o que cabe por lei do empregado. CUMPRA-
SE. Partes cientes. NADA MAIS. 

 
CASO 10 
 
Audiência realizada em 07/06/2016 às 14h47min. Já no começo da audiência as 

partes declararam que já estavam negociando acordo por e-mail e que os valores 

estavam praticamente acertados. 

A reclamante, senhora aparentava ter mais de 50 anos saiu com o advogado para 

discutir sobre os termos do acordo. 

Neste intervalo o reclamado comentou que a rte prestava serviços cuidando da mãe 

dele que estava idosa e muito doente, inclusive cega. O reclamado não demonstrou 

resistência em pagar os valores devidos (R$10.000,00 em cinco parcelas) 

Não foi exigida a assinatura da CTPS da rte e os valores tiveram natureza 

indenizatória, sem incidência de contribuições. 

A rte e o advogado retornaram e aceitaram a proposta de acordo. A audiência foi 

encerrada. 

CASO 11 
 

Audiência realizada em 23/06/2016 às 09:38min. 

Neste caso a reclamada não tinha sido notificada da audiência e não estava 

presente. A audiência foi adiada e foi determinada nova notificação. 

 
CASO 12 
 
Audiência realizada em 23/06/2016 às 09:48. 

Reclamante aparentava ter 40 anos. Reclamada aparentava ter mais de 60. Ambas 

brancas.A advogada da reclamada apresentou proposta de acordo se 
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comprometendo em assinar a CTPS da rte pelo período trabalhado e a pagar 

R$1.000,00. O advogado da rte achou o valor muito abaixo do devido. O juiz 

perguntou como se deu o trabalho da rte e a advogada da rda esclareceu que no 

inicio a rte trabalhava apenas na escola da rda e que após alguns meses que foi 

prestar serviço na casa da rda, porém sempre sem CTPS. Não ficou claro o valor 

pago, mas era abaixo do salário mínimo nacional. O juiz propõe que seja feito 

acordo com assinatura da CTPS com início docontrato  em  12.06.2015,  saída  em  

08.03.2016, recolhimentos previdenciários e do FGTS, mais o pagamento do valor 

de R$2.530,00 e honorários de AJ. As partes aceitam os termos e o acordo é 

homologado. 

CASO 13 
 
Audiência realizada em 04/07/2016 às 09h54min. 

O endereço da reclamada estava equivocado na inicial e esta não foi notificada. A 

audiência foi adiada. 

 
CASO 14 
 
Audiência realizada em 07/07/2016 às 09h38min. 

 

A reclamante não compareceu e o processo foi arquivado. Reclamada estava 

presente sem advogado. 

 
CASO 15 
 
Audiência realizada em 12/07/2016 às 09h38min. 

Rte negra. 

As partes aparentemente já tinham discutido proposta de acordo. O acordo foi 

facilmente homologado. Não houve diálogo entre as partes diretamente, apenas 

entre os advogados e o juiz. 

 
CASO 16 
 
Audiência realizada em 12/07/2016 às 09h05min. 

Rte branca. 

A rte relata que trabalhou para o reclamado sem carteira assinada como doméstica 

recebendo 500 reais por mês.  
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O reclamado não reconhece o vínculo pois o trabalho não acontecia diariamente. A 

juíza propõe que seja feito um acordo para encerrar o processo. A rte aceita 

R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) mais honorários e o processo é encerrado 

sem reconhecimento de vínculo de emprego. 

 
CASO 17 
 
Audiência realizada em 04/08/2016 às 09h05min. 

A Rte pede assinatura na carteira de trabalho de agosto de 2015a maio de 2016 e 

alega que recebia R$600,00 reais por mês. 

A rda alega que não tem condições de pagar o que ela pede. O juiz propõe a 

realização de um acordo e o advogado da reclamada, após breve conversa que não 

possível escutar, propõe o pagamento de R$2.100,00 mais honorários em sete 

parcelas sem assinatura da carteira. 

A rte aceita e o acordo é homologado pelo juiz. 

 
CASO 18 
 
Audiência realizada em 22/08/2016 às 09h45min. 

Neste caso tratava-se de uma cuidadora que trabalhava a noite. Quem compareceu 

na audiência foi o filho da reclamada.  

A empregada relata que começou a trabalhar em 2013 e foi demitida em dezembro 

de 2015. Não ficam claros todos os pedidos. 

O reclamado alega que pagou tudo o que foi combinado e que não assinou a 

carteira pois a empregada recebia bolsa família. A rte não confirma e também não 

nega a informação. 

O processo foi levado para sentença que foi publicada no dia 22 de agosto de 2016: 

NO MÉRITO. 1.DO VÍNCULO DE EMPREGO. ANOTAÇÃO NA CTPS. 
DIFERENÇAS SALARIAIS. VERBAS RESCISÓRIAS. MULTAS. FGTS. 
Incontroversa a existência de vínculo de emprego doméstico entre as partes, 
com o pagamento do salário mínimo nacional, e sem a anotação da CTPS da 
reclamante.A reclamada afirma que a falta de anotação da CTPS ocorreu por 
interesse e a pedido da própria reclamante, a qual alegou receber benefícios 
do programa social Bolsa-família.A defesa da reclamada é oral, no sentido de 
que que o "que foi acertadio com a reclamante foi cumprido; que a reclamante 
trabalhava no turno da noite; que a CTPS da reclamante não foi anotada em 
razão desta estar recebendo bolsa-família".Portanto, condeno a reclamada a 
anotar o contrato de trabalho na CTPS da autora com data inicial em 
25/7/2013 e final em 21/12/2015. Desta forma, defiro diferenças entre o 
salário mínimo recebido e o salário estipulado no piso regional, pois a 
reclamada sequer alegou que pagava à reclamante o salário estipulado no 
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piso regional ou tampouco juntou recibos salariais, ônus que lhe incumbia e 
do qual não se desincumbiu.No que tange ao término do contrato importante 
destacar que o Direito do Trabalho está alicerçado em princípios peculiares, 
que constituem a própria afirmação da autonomia deste ramo das ciências 
jurídicas. Dentre estes, destaca-se o princípio da continuidade do contrato de 
trabalho. Apoiado neste princípio o Colendo TST editou o Enunciado n.º 212, 
de acordo com o qual, quando negada a prestação de trabalho e a 
despedida, do empregador é o ônus de demonstrar o término do contrato.Não 
tendo a reclamada sequer alegado que a despedida não foi sem justa causa, 
impõe, na esteira da orientação jurisprudencial invocada, o reconhecimento 
da despedida imotivada em 21/12/2015, e o acolhimento dos pedidos 
relativos às reparações decorrentes da despedida injusta, quais sejam, aviso 
prévio proporcional ao tempo de serviço, gratificação natalina proporcional e 
férias proporcionais acrescidas de 1/3, pois não comprovado nos autos o 
pagamento de nenhuma das parcelas.Indevida a multa do parágrafo oitavo do 
art. 477 da CLT, assim como a aplicação do disposto no art. 467 da CLT, pois 
os dispositivos legais invocados são inaplicáveis à categoria dos domésticos, 
por falta de previsão legal.A legislação que concedeu o direito ao FGTS com 
multa de 40% à categoria dos domésticos foi regulamentada somente em 
outubro de 2015, sendo, portanto, somente aplicável à parcela do período do 
lapso laboral, o que defiro, entre outubro de 2015 e dezembro de 2015.2.DAS 
FÉRIAS.A reclamante afirma na inicial não ter usufruído de férias, apesar de 
ter recebido o valor das férias devidas.A reclamada não apresenta defesa 
impugnando tal alegação especificadamente, ônus que lhe incumbia e do 
qual não se desincumbiu, logo, defiro o pedido de pagamento das férias 
acrescidas com 1/3, mas de forma simples, pois a reclamante confessou ter 
recebido os valores na época correta.3. HORAS EXTRAS. A reclamante 
alega que seu horário de trabalho era das 18h às 10h, de terças a domingos, 
e postula o pagamento das horas extras excedentes à 8ª diária.A reclamada 
contesta de forma genérica.A Lei Complementar nº 150 é de 01/06/15, marco 
a partir do qual passou-se a estender ao trabalhador doméstico o limite diário 
de jornada de 8 horas e 44 horas semanais, logo, indevido o pagamento de 
qualquer hora extra até 31/5/2015.Porém, a reclamante foi despedida em 
21/12/2015, logo, aplicável o limite de jornada neste período, porém, a 
reclamante laborava no turno da noite, e não demonstrou que trabalhasse 
durante a noite ou se poderia descansar e dormir entre as 23h e 7h, ônus que 
lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 818 da CLT, o 
que é lógico levando em consideração que o período de efetivo trabalho 
permaneceria sendo de oito horas, das 18h às 11h e das 7h às 10h, logo, 
entendo indefiro o pedido, inclusive com os reflexos postulados.4. 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.Defere-se o benefício da Assistência Judiciária 
com base no disposto na Lei 5.584/70, pois cumpridos os requisitos do artigo 
14 º.5.RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS.Com amparo na 
legislação vigente, autorizam-se os descontos previdenciários e fiscais, 
devendo a reclamada comprovar nos autos os recolhimentos, no prazo de 
lei.Convém destacar que são considerados salários de contribuição: 
adicionais em geral; auxílio-doença (quinze primeiros dias); aviso prévio 
trabalhado ou indenizado; gratificação natalina primeira e segunda parcela; 
comissões; diárias de viagem quando excederem a 50% do salário; férias 
quando desfrutadas; gorjetas; gratificações; horas-extras; licença 
paternidade; prêmios; quebra de caixa e salário utilidade.Não são 
considerados salários de contribuição: abono de férias; ajuda de custo; 
diárias de viagem quando não atinjam 50% do salário; férias quando 
indenizadas; indenização adicional; indenização por tempo de serviço; 
indenização prevista no artigo 479 da CLT; participação nos lucros ou 
resultados; e salário-família.Atendendo à deliberação n. 10, aprovada na 9a. 
reunião do Fórum Interinstitucional Previdenciário da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Sul, determino que o empregador preencha uma Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) para cada 
competência e de uma Guia de Previdência Social (GPS) para cada GFIP, 
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para que os recolhimentos figurem nas respectivas competências, 
possibilitando seja o documento utilizado para fins previdenciários.Ante o 
exposto, declaro a incompetência material em relação ao pedido de 
recolhimentos previdenciários do período laboral e, no mérito, julgo 
PROCEDENTE EM PARTE a presente reclamação para reconhecer o vínculo 
de emprego existente entre as partes entre 25/7/2013 a 21/12/2015 e a 
condenar TERESA SCHNEID a pagar para IRENE NOGUEIRA DA SILVA, 
nos termos da fundamentação supra, a importância bruta de R$ 11.380,39 
referente a:- diferenças salariais entre os valores referidos como recebidos 
pela autora condizentes com o salário mínimo nacional e o salário estipulado 
no piso regional, durante a contratualidade;- aviso prévio, gratificação natalina 
proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3;- férias vencidas 
acrescidas de 1/3;- FGTS com multa de 40% entre 1/10/2015 e 
21/10/2015.Condeno a reclamada a anotar o contrato de trabalho na CTPS 
da reclamante entre 25/7/2013 e 21/12/2015, na função de empregada 
doméstica, com o salário corresponde ao piso do Estado do Rio Grande do 
Sul.Determino a retificação da autuação da reclamada para constar o nome 
correto TERESA SCHNEID. Observe a Secretaria da Vara. Expeça-se ofício 
à gerência do Programa de benefício Bolsa-Família na CEF, para ciência da 
presente sentença. Já incluídos juros de 1% ao mês e correção monetária.A 
reclamada deverá pagar também custas no valor de R$ 227,60 e honorários 
de Assistência Judiciária no valor de R$ 1.707,00.Recolhimentos 
previdenciários nos valores de R$ 1.429,73 (cota patronal) e R$ 497,29 
(empregado).Valores isentos de tributação pelo Imposto de Renda.Transitada 
em Julgado, Cumpra-se.Nada mais.PELOTAS, 26 de Agosto de 2016 

CASO 19 
 
Audiência realizada em 29/08/2016 às 09h00min. 

A reclamada não compareceu. Como não havia prova de que ela tinha sido 

oficialmente notificada da audiência, a audiência foi adiada. 

 

CASO 20 
 
Audiência realizada em 01/09/2016 às 10h28min. 

A audiência iniciou com uma hora e vinte e oito minutos de atraso. 

Neste caso as partes já vinham conversando sobre o acordo antes da audiência. Ao 

aguardar pela chamada conversei com o advogado da reclamante que me contou 

que se tratava de um caso envolvendo uma cuidadora e uma senhora de idade 

avançada e que quem estava representando a senhora seria um sobrinho dela.  

Os valores já estavam acertados e seriam pagos quando da venda de um imóvel 

que estava sendo inventariado e que faria parte dos direitos da sra. que fora cuidada 

pela rte.  

No início o juiz não gostou muito da idéia e não queria homologar o acordo, porém 

os advogados argumentarem que era a única forma de garantir que a rte recebesse 

pelo menos uma parte dos valores devidos. 
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O sobrinho da rda em nenhum momento negou a prestação de serviços ou discutiu 

os valores. 

O acordo foi homologado. 

 

CASO 21 

Audiência realizada em 08/09/2016 às 08h39min. 

A rda não compareceu. Como havia prova de que estava ciente da data da 

audiência foi aplicada a pena de revelia, ou seja, os fatos relatados pela reclamante 

foram considerados verdadeiros. 

A sentença foi publicada no mesmo dia: 

RAZÕES DE DECIDIR:O reclamado tem a obrigação de comparecer à 
audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos termos do disposto no 
artigo 843 da CLT, não o fazendo sujeita-se a pena do artigo 844 da CLT, 
qual seja a confissão ficta quanto a matéria de fato, fazendo com que se 
presumam verdadeiros os fatos articulados pelo reclamante em sua petição 
inicial. Assim, deferem-se os pedidos formulados na petição inicial, à exceção 
da multa por anotação da CTPS, pois, esta poderá ser assinada pela 
secretaria da vara.Defere-se o benefício da Assistência Judiciária com base 
no disposto na Lei 5.584/70, pois cumpridos os requisitos do artigo 14 º.Com 
amparo na legislação vigente, autorizam-se os descontos previdenciários e 
fiscais.Indefere-se, outrossim, o pedido de pagamento de indenização por 
perdas e danos, na medida em que o recolhimento das contribuições 
previdenciárias, nos termos do Dec. 3.048/99, não acarreta qualquer prejuízo 
ao obreiro, já que os valores serão apurados mês a mês, observado o valor 
máximo do salário-de-contribuição. Por outro lado, constitui pressuposto da 
indenização a efetiva existência de dano, o qual, no que tange ao imposto de 
renda, ainda é meramente presumido, vez que é facultado ao obreiro efetuar 
a declaração de ajuste anual e obter a restituição do imposto pago.Outrossim, 
convém destacar que são considerados salários de contribuição: adicionais 
em geral; auxílio-doença (quinze primeiros dias); aviso prévio trabalhado; 
gratificação natalina primeira e segunda parcela; comissões; diárias de 
viagem quando excederem a 50% do salário; férias quando desfrutadas; 
gorjetas; gratificações; horas-extras; licença paternidade; prêmios; quebra de 
caixa e salário utilidade.Não são considerados salários de contribuição: 
abono de férias; ajuda de custo; aviso prévio indenizado; diárias de viagem 
quando não atinjam 50% do salário; férias quando indenizadas; indenização 
adicional; indenização por tempo de serviço; indenização prevista no artigo 
479 da CLT; participação nos lucros ou resultados; e salário-família.Ante o 
exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a presente reclamatória para 
condenar DANIELE MACHADO ANDRADES a pagar para DIULIA VARGAS, 
nos termos da fundamentação supra, a importância líquida de R$ 4.318,72:- 
depósitos junto ao FGTS e multa compensatória pela perda do emprego; (R$ 
247,21);- aviso prévio (R$ 1.103,66), décimo terceiro salário proporcional (R$ 
275,91), férias proporcionais acrescidas de um terço (R$ 363,92), saldo de 
salários (R$ 1.103,66); multa de que trata o artigo 477 da CLT (R$ 1103,66);- 
aplicação das penalidades constantes do artigo 467, também da CLT (R$ 
1.423,57).Já incluídos juros de 1% ao mês e correção monetária.A reclamada 
anotará o contrato de trabalho na CTPS da reclamante com admissão em 
01.02.16 e saída em 10.03.16, na função de empregada doméstica, 
recebendo o piso regional de salários aplicável a sua categoria.A reclamada 
pagará ainda:Honorários de AJ no valor de R$647,80.Custas pela reclamada 
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no valor de R$86,37.Recolhimentos previdenciários nos valores de R$493,04 
(cota patronal) e R$197,21 (empregado).Valores isentos de tributação pelo 
Imposto de Renda.Transitada em Julgado, Cumpra-se. Nada mais.PELOTAS, 
8 de Setembro de 2016 
FREDERICO RUSSOMANO 
Juiz do Trabalho Titular 

 

CASO 22 

Audiência realizada em 15/09/2016 às 08h30min. 

A juíza informou que é amiga íntima da advogada da reclamada e por isso teria que 

adiar a audiência a passar o processo para outro juiz. 

 

CASO 23 

Audiência realizada em 28/09/2016 às 16h22min. 

Após as partes ingressarem na sala de audiência o juiz informou que a audiência 

seria adiada, pois a rte teria feito um aditamento na petição inicial. 

 

CASO 24 

Audiência realizada em 29/09/2016 às 16h22min. 

A reclamada não compareceu. Como não havia prova de que ela tinha sido 

oficialmente notificada da audiência, a audiência foi adiada. 

CASO 25 

Audiência realizada em 03/10/2016 às 08h55min. 

O reclamado não compareceu. Como não havia prova de que ele tinha sido 

oficialmente notificado da audiência, a audiência foi adiada. 

 

CASO 26 

Audiência realizada em 03/11/2016 às 16h22min. 

Neste caso a rte cuidava da filha da rda no período da noite. Ela relata que prestou 

esse serviço de junho de 2014 a agosto de 2016 e que foi demitida sem motivo. 

As partes já tinham conversado sobre acordo antes da audiência pelo que foi 

possível observar. Foi feito um acordo sem reconhecimento de vínculo de emprego 

de forma muito fácil e rápida. 

 

CASO 27 
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Audiência realizada em 30/11/2016 às 17h53min. 

No dia 30 de novembro às 17 horas e 53 minutos as partes foram chamadas 

para a audiência inicial do processo. Nesta data a pauta de audiências teve um 

atraso considerável, pois esta audiência estava inicialmente marcada paras às 15 

horas e 40 minutos. 

Antes de a reclamada entrar na sala de audiências, o juiz comenta com os 

presentes que já julgou outra ação envolvendo a mesma reclamada e outra 

empregada doméstica naquele ano. 

Após ingressar na sala, o juiz pergunta para a reclamada se existe a 

possibilidade de conciliação e a reclamada responde que não. Ela conta como 

conheceu a reclamante que quais os serviços que ela presta esporadicamente. Ela 

detalha que a reclamante tem quatro filhos e passa muitas necessidades. Elas se 

conheceram “na rua” e a reclamada passou a dar cestas básicas para a família.  

Em certa data, a reclamante pediu dinheiro para a reclamada em troca de 

serviços específicos. A reclamada alega que avisou a empregada que não tinha 

condições de pagar “todos os direitos que elas tem agora”. Ainda conta que a 

reclamante muitas vezes não ia porque não tinha com quem deixar os filhos.  

O juiz pede para a reclamante falar sobre o trabalho e ela conta que começou 

a trabalhar no dia 04 de janeiro da uma as cinco da tarde, de segunda a sábado e 

recebia quinhentos reais. Ela conta que a reclamada trabalha pela manhã na 

Câmara de Vereadores. Depois de um tempo começou a trabalhar das 11 da manhã 

as cinco da tarde. Assim ficou por seis meses. No final deste relato a reclamante 

começa a chorar muito dizendo que a reclamada está mentindo ao dizer que ela não 

tinha com quem deixar os filhos porque eles ficavam na creche todos os dias. 

A reclamante ainda conta que tentou trazer testemunhas, conversando com 

vizinhos, mas nenhum se dispôs a ir para não criar problemas com a reclamada. Já 

a reclamada tinha duas testemunhas, uma estudante de fisioterapeuta e outra 

diarista. A estudante conta vai até a casa da reclamada dar aulas de ioga e pilates 

que não sabe se a reclamada tem empregados pois nas vezes em que esteve na 

casa da reclamada apenas uma vez viu uma senhora. 

A segunda testemunha, diarista, não esclarece se sabe ou não se a 

reclamante trabalhou para a reclamada apenas conta que trabalha aos sábados 

fazendo comida congelada e de vez em quando fazendo alguma faxina esporádica. 
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Nesta audiência não se chegou a um acordo e o processo foi para sentença. 

Na sentença, foi reconhecido o vínculo de emprego, conforme alegado pela 

empregada: 

Vínculo de emprego. Controvertem as partes sobre a existência de vínculo de 
emprego entre elas. Enquanto a reclamante alega que foi empregada 
doméstica de fevereiro a julho de 2016, a reclamada afirma, na defesa, que os 
serviços ocorreram em apenas três dias, no turno da tarde. Não havendo 
controvérsia sobre a prestação de serviços, o ônus probatório sobre a natureza 
do pacto incumbe à parte que invoca fato extraordinário, ou seja, diferente do 
que comumente ocorre. Em geral, o trabalho se dá com os caracteres da 
relação de emprego, razão pela qual à reclamada incumbia o ônus probatório 
de suas alegações, sob pena de reconhecer-se a relação como de emprego. 
Essa interpretação decorre do art. 818 da CLT. Ao contrário da tese de defesa, 
a própria reclamada, em depoimento, afirma que a reclamante prestou alguns 
serviços em troca de ajuda; [...], que sóia quando precisava de dinheiro; que 
quando ia era a tarde. Faz crer, portanto, que havia uma rotina a ser cumprida 
pela reclamante, à tarde, na casa da reclamada, sendo desarrazoada a 
afirmação em torno de que os serviços ocorriam em troca de ajuda e quando a 
reclamante precisava de dinheiro. Já a reclamante, de forma mais segura, 
declina o período exato em que trabalhou, os horários e a remuneração 
percebida. Tenho que, no caso dos autos, não se desincumbe a reclamada em 
demonstrar a prestação de serviços de forma tão esporádica como alegado. 
Deve-se registrar que as testemunhas convidadas, uma professora de ioga e 
pilates e a outra diarista, limitam-se a mencionar que não viram a reclamante 
na residência da reclamada. Nenhuma delas, entretanto, mesmo pela 
efemeridade com que frequentavam a residência, não poderiam atestar que, 
efetivamente, a reclamante lá não trabalhou. Consigna-se, outrossim, o 
evidente constrangimento da testemunha Claudia durante o seu depoimento ao 
mencionar as faxinas durante a semana na casa da reclamada, ao dizer que 
vai uma ou duas vezes, apenas quando é chamada. Refuta-se existente a 
relação de emprego de 01.02.016 a 09.07.2016, na função de doméstica, em 
um turno por dia, com remuneração mensal de R$ 500,00. Deverá a reclamada 
registrar o contrato de trabalho na CTPS da reclamante, no prazo de 10 dias do 
trânsito em julgado da decisão, por força do art. 29 da CLT. (Sentença do 
processo de nº 0020910-35.2016.5.04.0104, disponível para consulta no site 
do TRT-4) 

 

CASO 28 

Audiência realizada em 17/11/2016 às 16h14min. 

Rte é negra. Reclamado homem. 

O juiz propõe acordo e as partes ficam algum tempo discutindo valores mas não 

chegam a um consenso. 

Assim o juiz pede para a reclamante contar como era o serviço. A rte diz que 

trabalha desde 2011 como doméstica do rdo e que a carteira nunca foi assinada. 

Que tinha que levar comida de casa para almoçar e trabalhava das 08h da manhã 

as 18h, 19 horas da noite. O rdo ao ser questionado diz que a rte nunca entregou a 

carteira para ser assinada e que trabalhava das 08h/08h30min até as 12h, 

descansava e voltava a trabalhar às 14h até as 16h/16h30/17h.  
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As partes não chegam a trocar palavras e olhares entre si, apenas respondem as 

perguntas. A rte ao ouvir o rdo as balança a cabeça de forma negativa. 

O processo não chegou a ir para sentença pois as partes fizeram acordo 

posteriormente. 

 

CASO 29 

Audiência realizada em 29/11/2016 às 09h34min. 

Rdo parece ter mais de 80 anos. Tem muita dificuldade para caminhar e ouvir. Conta 

com ajuda de de um sobrinho com idade avançada também. Trata-se de um caso de 

cuidadora. O juiz propõe acordo e o advogado da rte pede a assinatura da carteira e 

diferenças de salário. O juiz pede que eu me retire da sala com o advogado da rte e 

a rte para que o rdo, seu sobrinho e o advogado possam conversar. Ao retornar, o 

advogado informa que o rdo precisa de ajuda do sobrinho para pagar os valores do 

acordo, pois ganha R$2.000,00 (dois mil reais) por mês e gasta R$600,00 

(seiscentos reais) em remédios e mais o custo de uma cuidadora. A rte aceita o valor 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) e o acordo é homologado. 

 



 

 
Apêndice B - Roteiro de entrevistas adaptável 

 

Perfil do entrevistado 

1. Nome completo: 

2. Sexo: 

3. Onde nasceu e cresceu: 

4. Onde estudou: 

5. Cargo/função: 

6. Ano de ingresso na carreira/profissão: 

 

Atuação na área do Direito  

7. Qual a sua formação? (Se apenas em Direito ou em alguma outra área, se 

possui mestrado, doutorado, especialização...) 

8. A sua escolha por seguir uma carreira no direito trabalhista ocorreu durante a 

faculdade ou foi posterior ao termino do bacharelado? O Sr (a) poderia fazer 

uma breve narrativa de como se deu essa escolha e quais circunstâncias a 

motivaram? 

9. Nos dias de hoje o senhor(a) possui algum tipo de envolvimento ou se alinha 

a algum movimento político ou social? Se sim, como o senhor (a) avalia a 

relação disto com a sua atuação na magistratura/advocacia trabalhista? Na 

sua avaliação, o engajamento social do magistrado/advogado contribui ou 

atrapalha o exercício da atividade jurisdicional? 

 

 

A percepção sobre a Lei 150/2015 

 

10. Desde quando trabalha com empregadas domésticas? Como isto começou? 

(para advogados) 

11. Enxerga mudanças na postura do judiciário trabalhista de quando começou a 

ter contato com demandas trabalhistas envolvendo empregadas domésticas e 

patrões para os tempos atuais? 
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12. A lei 150/2015 teve um longo trâmite e passou por intensos debates antes de 

ser aprovada e regulamentada. O sr (a) acompanhou todo este processo? 

Chegou a participar ativamente em algum setor sobre o tema?  

13. Na sua opinião, quais os principais avanços e equívocos da Lei? 

 

A percepção sobre a postura da Justiça do Trabalho perante a nova Lei 

 

14. Desde a regulamentação da Lei é possível perceber uma mudança na postura 

do judiciário e dos empregadores? Poderia narrar mais especificamente suas 

percepções? 

15. Na sua opinião os direitos trabalhistas previstos na lei estão sendo 

efetivados? 

16. Na sua opinião como as empregadas domésticas estão se adaptando a nova 

legislação? E os patrões? 

17. Na sua percepção, quais as principais demandas das empregadas nas ações 

trabalhistas? O que poderia justificar estas demandas? 

 


