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FASUL – FACULDADE SUL BRASIL

LEI COMPLEMENTAR 150.2015 EMPREGADO DOMÉSTICO 

INTRODUÇÃO

A lei complementar 150 de 2015 alterou as regras para o empregado doméstico. O principal objetivo da lei é

garantir aos trabalhadores domésticos direitos que até então não tinham previsão no ordenamento jurídico, e a

pouca previsão que havia nem sempre era observada e cumprida.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

> FGTS: Antes: O recolhimento era opcional. Depois: Obrigatório, 8%(INSS) + 8%(FGTS) +(antecipação de

multa do FGTS) +0,8% para seguro de acidente de trabalho.

> JORNADA DE TRABALHO: Antes: O horário era acordado entre empregado e empregador. Depois: A

jornada deve ser de 8h diárias e 44 semanais, e 4h aos sábados. A lei permite a compensação do sábado

durante a semana.

> INTERVALOS: Antes: Não havia definição de obrigatoriedade, ficando a critério de empregado e empregador.

Depois: Jornada de 8h diárias intervalo de no mínimo 1h e máximo 2h. Jornada de 6h pausa de 15minutos.

> HORA EXTRA: Antes: Sem jornada de trabalho estabelecida, não havia definição sobre o pagamento de

horas adicionais. Depois: Todo período que exceder 8h. diárias deve ser remunerado com hora extra, com

adicional de 50% sobre o valor da hora normal ou compensado com folgas. 40 primeiras horas extras terão que

ser remuneradas. A jornada não deve ultrapassar 10h.

> ADICIONAL NOTURNO: Antes: Não existia nada a respeito. Depois: Empregados que trabalham entre 22h e

5h deverão receber 20% sobre a hora trabalhada. A hora noturna tem duração de 52min30seg

> SALÁRIO FAMÍLIA: Antes: Antes: Direito não era garantido em lei. Depois: Beneficio previdenciário para

auxilio no sustento dos filhos de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade.

I> NDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA: Antes: Empregados doméstico não tinha direito a

multa de 40% do FGTS em casos de demissão sem

justa causa. Depois: Se demitido sem justa causa, o empregado recebe uma indenização por parte do

empregador, que terá que contribuir com 3,2% do rendimento do empregado para um fundo de compensação.

> AVISO PRÉVIO: Antes: Antes: Não havia previsão. Depois: Quando uma das partes deseja rescindir o

contrato, deverá comunicar a outra com no mínimo 30 dias de antecedência. Caso não ocorra o acordo precisa

indenizar a outra parte.

> SEGURO DESEMPREGO: Antes: Direito não era garantido em lei. Depois: Para receber o seguro

desemprego é necessário que o empregador tenha recolhido o FGTS durante no mínimo 15 meses.

A lei também revogou o Inciso I do Art. 3º da Lei 8.009 de 1990 que prevê o bem de família e sua

impenhorabilidade. A partir da revogação não é mais possível penhorar bem de família do empregador para

quitar dividas trabalhistas do empregado domestico. Salvo de este possuir mais de um imóvel

CONCLUSÃO: 

A nova lei do empregado domestico veio para igual esse trabalhador aos demais, garantindo a eles os mesmos

direitos. Inclusive relativos ao bem de família. Avanço importante no ordenamento.
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