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LACERDA, Caroline Fernandes Terra. Os Direitos Previdenciários do(a) 
Trabalhador (a) Doméstico (a) no Brasil: Um estudo sobre a modalidade de 
contribuição Facultativo Baixa Renda. 2018. 70. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Serviço Social – Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, 2019. 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objeto os direitos previdenciários do (a) trabalhador (a) 
doméstico (a) no Brasil, tendo como objetivo geral identificar se o seguro Facultativo 
Baixa Renda garante os direitos previdenciários do (a) trabalhador (a) doméstico (a) 
no Brasil. Como objetivos específicos: realizar uma revisão bibliográfica sobre o 
surgimento da contribuição Facultativo Baixa Renda; compreender quem é o 
trabalhador (a( doméstico (a) para o Instituto Nacional do Seguro Social; identificar as 
alterações ocorridas na legislação referente a modalidade de contribuição Facultativo 
Baixa Renda e se essas mudanças contribuíram para a garantia de direitos 
previdenciários; conhecer os critérios necessários e o impacto dos mesmos para o 
acesso aos benefícios dessa modalidade de contribuição; investigar os principais 
obstáculos para a efetivação dos benefícios. Para isso, optamos por uma pesquisa de 
caráter qualitativo, na modalidade descritiva. Para nos fundamentarmos, realizamos 
uma revisão de literatura, que aborda as temáticas relacionadas a Organização do 
Trabalho, Surgimento do Trabalho Doméstico no Brasil e a Implantação do Facultativo 
Baixa Renda com ênfase no debate sobre o acesso desses trabalhadores domésticos 
aos benefícios previdenciários. Além disso, foi realizado uma pesquisa de campo, 
desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas com assistentes sociais das 
agências da Previdência Social do Município de Londrina/PR e entrevistas 
semiestruturadas com quatro contribuintes dessa modalidade de contribuição 
Facultativo Baixa Renda. Como resultado, identificamos a limitação institucional que 
os profissionais de Serviço Social vivenciam, reduzindo drasticamente a atuação dos 
mesmos junto aos usuários e o não reconhecimento do trabalhador doméstico perante 
a instituição, sendo que a mesma oferece o acesso aos benefícios previdenciários de 
acordo com a Lei 12.470/11, porém na prática seus critérios são excludentes, 
tornando seu acesso ilusório. 
 
Palavras-chave: Trabalho Doméstico. Direitos Previdenciários. Facultativo Baixa 
Renda.  

 
 

 

 

 



 

LACERDA, Caroline Fernandes Terra. The Warfare Rights of the Home Worker in 
Brazil: A research about the contribution "Facultativo Baixa Renda". 2018. 70. 
Graduation assignement – State University of Londrina, Londrina - PR, 2019. 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this assignment is the warfare rights of the home worker in Brazil, and 
as a general objective to identify if the “Facultativo Baixa Renda” (a type of insurance 
in Brazil) actually provides those rights for home workers in Brazil. As specific 
objectives: review the bibliography about the creation of the contribution as “Facultativo 
Baixa Renda”; to comprehend who are the home workers for the National Social 
Insurance Institute (INSS); to identify the changes made on the legislation of 
“Facultativo Baixa Renda” and if those changes contributed for the rights operation; to 
know the required criterions and the impact of those criterions for the access to the 
benefits of this type of contribution; to investigate the main obstacles for the benefits 
to start running. For that, we chose for a qualitative research, as a descriptive type. For 
the foundation we reviewed all the literature with themes related to the work 
organization, appearance of home work in Brazil and the implantation of “Facultativo 
Baixa Renda” with emphasis for the debate about the home workers to access the 
benefits. Besides that, it was made a research out of interviews, developed by these 
interviews with social assistants from Social Insurance agencies in Londrina/PR and 
other interviews with four home workers that contribute in this type of insurance 
“Facultativo Baixa Renda". As a result, we identify the institutional limitation that the 
social assistants live with, reducing the quality of their work, and the fact that the 
institution does not recognize the home workers, even though law 12.470/11 enforces 
their access to the warfare benefits, but the criterions removes most of the people of 
the list, making the real access something like an illusion. 
 
Keywords: Home work. Warfare benefits. "Facultativo Baixa Renda” (a type of 
warfare insurance in Brazil).  
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INTRODUÇÃO 
 
 O presente estudo é voltado a modalidade de contribuição Facultativo Baixa 

Renda do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O primeiro contato com o 

assunto foi no campo de estágio, na modalidade curricular obrigatório, realizado no 

Instituto Nacional do Seguro Social. Em 2017, realizado na Gerência Executiva de 

Londrina – GEX e, em 2018, na Agência da Previdência Social de Londrina – APS. 

Dentre as atividades realizadas no campo de estágio acompanhei as avaliações 

sociais do Benefício de Prestação Continuada (BPC), as visitas domiciliares para 

elaborar o Parecer Social exigido através das Ações Civil Pública – ACP e o 

levantamento de dados estatísticos para a realização do projeto Facultativo Baixa 

Renda, cujo o objetivo é ampliar o acesso a partir de esclarecimentos sobre os critérios 

necessários para a validação dessa contribuição e com isso diminuir o número de 

invalidações.  

 A Previdência Social faz parte do tripé da Seguridade Social e o seu acesso se 

dá a partir da contribuição dos trabalhadores. Segundo Prado (2014) em 1930 apenas 

os trabalhadores assalariados obtinham essa proteção social, eliminando o direito de 

acesso aos trabalhadores rurais e informais. Esses trabalhadores excluídos só foram 

incluídos a partir de 1970 pois a Previdência Social foi modificada, consentindo o 

ingresso de outras categorias de trabalhadores, como o trabalhador rural, doméstico, 

autônomo.  

 Nos dias atuais o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reconhece como 

segurado obrigatório da Previdência Social os empregados, ou seja, todos os 

trabalhadores que possuem carteira assinada, incluindo trabalhadores privados e 

públicos; trabalhadores avulsos que prestam serviços em diversas empresas, porém 

seu contrato se dá mediado por sindicatos ou órgãos gestores; empregado doméstico 

que refere-se ao trabalhador que presta serviço na casa de outra pessoa, sendo a 

empregada doméstica, jardineiro, etc.; os contribuintes individuais tratando-se do 

trabalhador autônomo e os segurados especiais que refere-se a pessoa física 

(produtor rural, pescador artesanal, cônjuge, companheiro ou filho maior de 16 anos 

que tenha comprovador participação nessa atividade) e o índio reconhecido pela 

FUNAI (Fundação Nacional do Índio). 1 

                                                   
1 De acordo com o Site do INSS. Acesso em 13 de agosto de 2018.  
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 A partir dessa classificação, minha pesquisa está focalizada no trabalhador 

doméstico sem renda própria (também conhecido como dono (a) de casa), que 

contribui na modalidade Facultativo Baixa Renda com a alíquota reduzida e 

estabelecida em 5%. O INSS reconhece como segurados obrigatórios os contribuintes 

citados acima, entretanto, o segurado facultativo por mais que seja um segurado da 

Previdência garantido em Lei, não é reconhecido como um trabalhador com direitos 

plenos pelo INSS, pois a atividade desempenhada não é considerada “trabalho” pela 

instituição. 

 Essa modalidade de contribuição passou a ser um direito garantido através da 

Lei 8.212 de 1991, porém, a contribuição era de 11% do salário mínimo da época2. A 

mesma sofreu uma alteração em 2011 que trouxe a possibilidade do trabalhador 

doméstico de baixa renda se tornar um segurado da Previdência Social, pois a 

alteração foi a respeito da alíquota, que foi reduzida de 11% para 5%.  

 Apesar das mudanças na legislação permitir a inclusão de outras categorias, 

como o trabalhador doméstico, esses sofrem pela falta de informação e clareza nos 

critérios necessários, agravados pela precariedade na sua divulgação tanto pela 

instituição responsável pela concessão dos benefícios, quanto pela mídia, 

dificultando-o a acessar os benefícios do INSS.  

 Considerando que essa nova modalidade de contribuição possui critérios 

diferenciados, quando não são cumpridos, invalidam todo o tempo que a pessoa 

contribuiu, gerando à necessidade de readequar à outra modalidade de contribuição 

ou ainda, perdem todo o valor das contribuições realizadas, lesando profundamente o 

contribuinte Baixa Renda.  

 Este estudo se faz necessário considerando os seguintes aspectos: a Lei que 

garante o acesso ao benefício aos trabalhadores domésticos foi recentemente 

promulgada, proporcionando profundas alterações para essa categoria; por existir 

pouca produção bibliográfica sobre o tema; a realização deste estudo dará visibilidade 

e maior compreensão para os beneficiários e trabalhadores envolvidos diretamente e 

indiretamente com essa temática.  

 Considerando esses pontos, observei que é de total importância para o Serviço 

Social a compreensão dessa contribuição por parte da Previdência Social, visando 

entender seu surgimento, trajetória, conquistas e dificuldades, pois sua atuação é 

                                                   
2 O salário mínimo em 1991 era em torno de Cr$ 17.000,00, sendo que 11% desse valor seria destinado a 
Previdência Social para o trabalhador obter o acesso aos benefícios.  
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diretamente ligada ao tripé da Seguridade Social e compete ao Assistente Social a 

compreensão de atuar na garantia dos direitos humanos e auxiliar no esclarecimento 

dos critérios necessários para efetivação desses benefícios.  

 Diante de tais observações, a questão central que norteou este estudo ficou 

assim definida: A nova regulamentação do Seguro Facultativo Baixa Renda garante 

os direitos previdenciários do trabalhador (a) doméstico (a) brasileiro (a)?  

 Para respondermos tal questionamento, definimos como objetivo geral: 

Identificar se a modalidade de contribuição Facultativo Baixa Renda garante os 

direitos do (a) trabalhador (a) doméstico (a) do Brasil. Como objetivos específicos: 

Realizar uma revisão bibliográfica sobre o surgimento da contribuição Facultativo 

Baixa Renda; compreender quem é o trabalhador doméstico sem renda para o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); identificar as alterações ocorridas na 

legislação referente a modalidade de contribuição Facultativo Baixa Renda e se essas 

contribuíram para o acesso a direitos previdenciários; investigar os principais 

obstáculos para a efetivação dos benefícios.  

 A pesquisa é de natureza qualitativa na modalidade descritiva. Segundo Minayo 

(2001), a pesquisa qualitativa trabalha com diversos significados, o que reflete em 

extensas relações que não podem ser comprovados através da pesquisa quantitativa, 

se contrapondo a ela, e tem como finalidade compreender e interpretar os objetivos 

mais específicos, bem como comportamentos, opiniões e experiências de uma 

determinada sociedade. A pesquisa qualitativa é em três modalidades: teórica, 

descritiva e explicativa.  

 A modalidade descritiva, segundo Antônio Carlos Gil (2002, p.42), são 

“pesquisas que têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”.  

 A partir dessa modalidade, a pesquisa ocorreu em três momentos inter-

relacionados, sendo eles, a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e de campo, 

cada uma possuindo distintas características que contribuirão para a finalização dessa 

pesquisa.  

 Quanto a pesquisa de campo, realizamos entrevistas com quatro contribuintes 

da modalidade Facultativo Baixa Renda e assistentes sociais que atuam nas duas 

agências da Previdência Social (APS) de Londrina. A entrevista, segundo Minayo, 

(1993, p. 58) “é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 

realizada por iniciativa do entrevistador e sempre dentro de uma finalidade”.  
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 Assim, a partir de uma amostra intencional, a entrevista com os sujeitos – dois 

assistentes sociais, sendo uma da Agência Centro e uma da Agência Shangri-lá, pois 

Londrina possui duas agências da Previdência Social (APS), seguiu o roteiro 

composto por questões abertas, possibilitando o relato da vivência em campo com as 

dificuldades de acesso dos contribuintes.  

 Quanto aos contribuintes, a escolha foi aleatória, considerando os usuários que 

procurassem o INSS para acessar os benefícios no período de 01 a 15 de outubro de 

2018. A partir do momento em que o usuário acessa algum benefício e o mesmo for 

invalidado, o servidor do INSS realiza o agendamento da “Socialização das 

informações Previdenciárias e Assistenciais"3. Esse atendimento individual junto ao 

Assistente Social para esclarecer o motivo da invalidação das contribuições e 

apresentar as possibilidadas cabíveis, foi a estratégia utilizada para o contato com os 

contribuintes.  

 A entrevista aconteceu após esse atendimento e contou com um formulário, 

contendo questões fechadas e abertas, para possibilitar maior abrangência e 

interesse dos sujeitos. Os mesmos foram abordados e convidados a participar da 

pesquisa. Contemplamos pessoas que procuraram as duas agências existentes em 

Londrina.  

 Os dados foram sistematizados, analisados e organizados a partir de eixos 

temáticos a saber: “Caracterização dos contribuintes na Modalidade Facultativo Baixa 

Renda”; “Inserção dos trabalhadores (as) domésticos (as) na Política da Previdência 

Social”; “Motivos de Indeferimentos do Benefício requerido na modalidade Facultativo 

Baixa Renda; Contribuições dos Assistentes Sociais para o acesso do trabalhador (a) 

doméstico (a) aos benefícios previdenciários e por fim "A visão dos suejitos sobre a 

modalidade de contribuição Facultativo Baixa Renda”. O estudo está organizado em 

três capítulos e as considerações finais.  

 O primeiro capítulo aborda três vertentes do sistema de organização do 

trabalho, de acordo com Taylor, Ford e Toyota, aborda o surgimento do trabalho 

doméstico no Brasil e pontua os direitos previdenciários do trabalhador e as 

particularidades do trabalhador (a) doméstico (a).  

 O segundo capítulo explica o surgimento e implantação do Facultativo Baixa 

                                                   
3 "Socialização das Informações Previdenciárias e Assistenciais" consiste em um processo democrático e 
pedagógico que se desenvolve entre o Assistente Social e os cidadãos, usuários da Previdência Social. Sua ação 
é concretizada por meio de atendimentos técnicos individuais e em grupo, efetuados em níveis extrainstitucional.  
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Renda, apresentando sua primeira Lei 8.212, os principais projetos de lei para essa 

população e posteriomente, apresenta a Lei 12.470/11 onde foi garantido o acesso do 

trabalhador (a) doméstico (a) aos benefícios previdenciários.  

 O terceiro e último capítulo, apresenta os dados obtidos através das entrevistas 

com os assistentes sociais e os contribuintes, sendo analisados a partir dos eixos 

acima citados, e as considerações finais.  
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1. COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Antes de começar a abordar a temática desse estudo, é válido conceitualizar 

brevemente o trabalho em si, pontuando as principais vertentes de estudos que 

demostram a organização e desenvolvimento do trabalho na contemporaneidade: 

taylorismo, fordismo e toyotismo. Essa breve aproximação com essas vertentes 

beneficiará o entendimento do surgimento do trabalho doméstico e posteriormente o 

surgimento da modalidade de contribuição Facultativo Baixa Renda.  

O trabalho, enquanto atividade central na sociedade contemporânea, surgiu há 

muito tempo, e se tornou um dos principais influenciadores na criação de culturas, 

políticas, classes sociais entre outros, como explica Pinto (2010) 

 
O trabalho consolidou a cultura dos povos, e a diferenciação política 
interna de suas comunidades, assumindo, por fim, no âmbito da 
sociedade atual, o papel central na constituição das classes sociais 
que a compõe, sendo que, no interior destas, está a base da formação 
da identidade de seus indivíduos. (PINTO, 2010, p. 9) 

 

De acordo com Pinto (2010), o trabalho pode ser entendido como uma junção 

de atividades - intelectual e manual, usufruindo da natureza, com a intenção de 

produzir meios de sobrevivência para os humanos e sociedades 

 
O trabalho em sentido amplo – com um conjunto de atividades 
intelectuais e manuais, organizadas pela espécie humana e aplicadas 
sobre a natureza, visando assegurar sua subsistência – nunca deixou 
de ser realizado, por homens e mulheres, ao longo da história. (PINTO, 
2010, p.15) 

 

Dessa forma, o trabalho sempre fez parte da natureza humana, seja para a 

sobrevivência ou para compra e troca, independentemente dos grandes avanços 

tecnológicos da atualidade. Segundo o autor, o trabalho só pode ser exercido pela 

espécie humana. E para o trabalho ser efetivado e compreendido na configuração 

atual, se faz necessário compreender sua organização, após a Revolução Industrial, 

sob a influência dos clássicos (taylorismo, fordismo e toyotismo). A escolha pelos 

referidos autores esclarecerá as principais mudanças no contexto de trabalho.  

A primeira a ser abordada será a organização do trabalho proposta por 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que trabalhava em uma fábrica metalúrgica. 
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Durante alguns anos trabalhando/aprendendo, notou algumas singularidades 

referentes ao trabalhador de "experiência média", onde comparou que seu rendimento 

era na verdade menor que sua capacidade, como afirma Pinto (2010)  

 
Percebeu que a capacidade produtiva de um trabalhador de 
experiência média era sempre maior que a sua produção "real” na 
empresa. Verificava que, se por um lado a destreza adquirida com o 
tempo aumentava a sua produtividade, por outro, parte desta era 
perdida na troca constante de operações, de ferramentas, nos 
deslocamentos dentro do espaço fabril e etc. (PINTO, 2010, p. 25) 

 

Com essa observação, Taylor levou uma proposta à gerência, explicando uma 

maneira de otimizar o tempo de serviço, para assim produzir mais e 

consequentemente lucrar mais, porém, é válido pontuar que Taylor obtinha uma 

percepção equivocada do Estado Capitalista, pois acreditava que, com todas essas 

melhorias, poderia resultar em melhores condições de trabalho e melhores salários.  

A proposta apresentada por Taylor de acordo com Pinto (2010) é  

 
Chegou a conclusão de que se subdividisse ao extremo diferentes 
atividades em tarefas tão simples quanto esboços de gestos, 
passando então a medir a duração de cada movimento com um 
cronômetro, o resultado seria a determinação do tempo “real" gasto 
para se realizar cada operação. (PINTO, 2010, p.26) 

 

Taylor obteve aceitação por parte da gerência, porém, sofreu repreensão por 

parte dos trabalhadores e sindicatos, entretanto, após um tempo conseguiu implantar 

seu sistema de organização na empresa em que trabalhava. Ele também propôs uma 

mudança para as gerências, que chamava de administração científica. 

Ela basicamente se resume em que todo o conhecimento tradicional está 

debaixo do domínio da gerência, e a partir disso a mesma faz a distribuição das 

funções  

 
À gerência é atribuída, por exemplo, a função de reunir todos os 
conhecimentos tradicionais que no passado possuíram os 
trabalhadores e então classificá-los, tabulá-los, reduzi-los a normas, 
leis ou fórmulas, grandemente úteis ao operário para execução de seu 
trabalho diário.  (TAYLOR, 1970, p. 49-50 apud. PINTO, 2010, p. 29) 

 

A partir dessas afirmações, Taylor desejava obter o conhecimento dos 

trabalhadores, para poder transferir para as gerências e assim otimizar mais tempo 
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de serviço e aumentar o lucro, porém, sua organização do trabalho resultou em 

abranger o conhecimento da gerência, em como aumentar sua maneira de extrair a 

mais-valia, sendo uma organização não benéfica aos trabalhadores da época.  

A segunda organização do trabalho é a de Henry Ford (1862-1947), que iniciou 

suas atividades laborais aos 16 anos numa oficina, e que posteriormente devido ao 

seu desempenho foi contratado por uma fabricante de veículos automotores movidos 

a vapor. Ford abriu sua primeira fábrica em 1896, e obteve sucesso em sua segunda 

tentativa de construir um veículo automotor em 1905.  

Ford apresentava ideias diferentes de Taylor, pois exprimia o desejo de fazer 

com que seus automóveis se tornassem um consumo de massas, segundo Pinto 

(2010) 

 

Sua principal genialidade consistiu, sobretudo, em ter imaginado a 
possibilidade de incutir nos seus contemporâneos a postura de 
consumidores de massa de produtos padronizados. Contrapondo-se 
aos industriais do ramo automobilístico da época, seu maior objetivo 
foi a produção de tantas unidades de veículos quanto fosse possível, 
tornando-os um objeto de consumo das massas. (MONTELLO, 1995 
apud. PINTO, 2010, p. 34) 

 

Por mais que não haja nenhuma citação de Ford referente ao sistema de 

organização de Taylor, Pinto (2010) pontua que há alguns aspectos presentes no 

sistema de Ford que foram anteriormente propostos por Taylor, como por exemplo, a 

"divisão técnica e minuciosa das funções e atividades entre numerosos agentes, 

conforme fora desenvolvido pelo sistema taylorista”.  

Para compreender o sistema de organização proposto por Ford é necessário 

entender o que era uma produção em massa e que ela se dividia em dois elementos, 

como afirma Pinto (2010)  

 
1) Mecanismo de transferência: um mecanismo de tração integrado a 
um comando único que lhe transmite um movimento regular ao longo 
do tempo; 2) Conjunto de postos de trabalho uniformemente dispostos 
lado a lado. Esses postos de trabalho eram geralmente numerosos, 
ocupados por um trabalhador cada e ordenados de forma linear e, 
sendo mínima a intervenção de cada um na produção como um todo. 
(PINTO, 2010, p. 36, grifos nossos). 
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O sistema de Ford era focalizado na velocidade que os trabalhadores exerciam 

suas funções, as deixando tão básicas que não era necessário ser especializado 

naquela função, apenas acompanhar a máquina, como pontua Pinto (2010)  
O sistema taylorista/fordista, é elevar a especialização das atividades 
de trabalho a um plano de limitação e simplificação tão extremo que, 
a partir de um certo momento, o operário torna-se efetivamente um 
“apêndice da máquina", repetindo movimentos tão absolutamente 
iguais num curto espaço de tempo quanto possam ser executados por 
qualquer pessoa, sem a menor experiência de trabalho no assunto. 
(PINTO, 2010, p. 38, grifos nossos). 

 

É importante pontuar que a junção dos sistemas de Taylor e Ford, fortaleceu o 

Estado Capitalista, sem contar que trouxe diversas alternativas de obter maior 

aumento da extração da mais-valia, maior precarização do trabalho e baixos salários.  

 
O sistema taylorista/fordista, desde sempre esteve associado um 
baixo nível de qualificação educacional e profissional dos 
trabalhadores, naturalmente devido ao total desinteresse ao 
aprendizado no trabalho, que, nessas condições, nada mais é do que 
a negação de um processo de aprendizado. Tudo isso permitiu um 
ganho de produtividade até então inimaginável, revertido em 
diminuição de custos, o que possibilitou um aumento da taxa da mais-
valia mantida sobre os trabalhadores e, portanto, dos lucros 
empresariais. O conceito de "flexibilidade" na organização 
taylorista/fordista está na capacidade de substituição direta e rápida 
dos trabalhadores, sem nenhum custo em termos de qualidade e de 
produtividade para o sistema produtivo com um todo. (PINTO, 2010, 
p.39-40, grifos nossos). 

 

A partir do sistema fordista, o trabalhador passou a ser substituível para as 

fábricas, ou seja, não era mais a fábrica que queria garantir o trabalhador e para isso 

manter salários justos. Agora os trabalhadores que lutavam para permanecer em seus 

respectivos trabalhos, aceitando condições precárias de trabalho e baixos salários.  

E por último, o terceiro sistema é o Toyotismo, que surgiu num período diferente 

dos outros dois sistemas, no Japão.  Foi criado por um engenheiro industrial chamado 

Taiichi Ohno na década de 1950, foi aplicado na fábrica da Toyota Motor Company, e 

tinha como objetivo o seguinte de acordo com Pinto (2010)  

 
O sistema Toyota teve sua origem na necessidade particular em que 
se encontrava o Japão de produzir pequenas quantidades de 
numerosos modelos de produtos; em seguida evoluiu para tornar-se 
um verdadeiro sistema de produção. Dada sua origem, esse sistema 
é particularmente bom na diversificação. Enquanto o sistema clássico 
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de produção de massa planificado é relativamente refratário à 
mudança, o sistema Toyota, ao contrário, revela-se muito plástico; ele 
adapta-se bem às condições de diversificação mais difíceis. É porque 
ele foi concebido para isso. (OHNO, 1978, p 49 apud Coriat, 1994, p. 
30 apud Pinto, 2010, p 62) 
 

Os outros sistemas estavam focados em produzir grandes quantidades de 

determinado produto, já o toyotismo se adaptava à ambas situações, sendo em 

grande escala de produção, ou pequenas quantidades, em diversas opções. Esse 

sistema contava com dois elementos essenciais, sendo eles “autonomia” e 

“automação” que resultavam no nomeado "autonomação" que segundo Pinto (2010) 

era 

 
Um processo pelo qual é acoplado às maquinas um mecanismo de 
parada automática, em caso de detectar-se algum defeito no 
transcorrer da fabricação, permitindo-as assim a funcionar 
autonomamente (independente da supervisão humana direta), sem 
que se produzissem peças defeituosas. A implantação de tal 
mecanismo passou a permitir que a um só operário fosse atribuída a 
condução de várias máquinas dentro do processo produtivo, 
rompendo com a relação "um trabalhador por máquina”, clássica do 
sistema taylorista / fordista (CORIAT, 1994, p. 37, p. 52-53 apud 
PINTO, 2010, p. 62). 

 

Com essa junção de atividades, o trabalho dos operários se tornou algo 

descartável, sendo que em 1949 a Toyota passou por uma crise financeira resultando 

na demissão de mais de 1.600 pessoas sem reaver a contratação dos mesmos após 

a crise, e com isso sobrecarregaram os operários que permaneceram na fábrica. Pinto 

afirma (2010) que  

 
No que tange os trabalhadores, passou-se a eliminar 
sistematicamente as regulamentações protetoras de direitos básicos, 
responsabilizando-as pelo engessamento dos mercados de trabalho, 
pela elevação dos custos de produção e subsequente diminuição da 
competitividade empresarial. (PINTO, 2010, p 48). 

 

Essa ação para com os funcionários lembra também a precarização dos 

trabalhadores nos sistemas de Taylor e Ford. Vale ressaltar que os três sistemas 

foram criados por funcionários de empresas, porém, resultou em pontos negativos 

para sua própria classe. A motivação desses sistemas era contribuir para melhor 

funcionamento das empresas, entretanto somaram para maior extração da mais-valia 

para as gerências.  



 19 

Segundo Pinto (2010), os sistemas de organização apresentam algumas 

semelhanças, porém, é notório a finalidade de cada um, os tornando pioneiros nessa 

forma de organizar o trabalho  

 
Taylor havia decomposto atividades complexas em operações simples 
rigorosamente impostas dentro dum roteiro único de execução, tendo 
Ford se empenhado no automatismo, ambos tiveram como objetivo 
atacar o saber dos trabalhadores mais qualificados e, assim, diminuir 
seus poderes sobre a produção, com aumento do controle gerencial 
da intensidade do trabalho, como um todo. Ohno perseguiu os 
mesmos objetivos, partindo, entretanto, no sentido inverso: procurou 
desenvolver a “desespecialização” e, ao exigir de todos os 
trabalhadores a polivalência, desautorizou o poder de negociação 
detido pelos mais qualificados, obtendo por essa via o aumento do 
controle e a intensificação do trabalho. (PINTO, 2010, p.64) 

 

Os sistemas ao longo do tempo foram mudando algumas formas de como obter 

o conhecimento do operário para beneficiar a gerência, ação presente em todos os 

sistemas apresentados. Com isso, compreende-se que ambos os sistemas 

contribuíram e contribuem para o sistema Capitalista, o último sistema apresentado 

foi aplicado em 1950, porém, encontramos seus ensinamentos nos dias atuais.  

Desse modo, apesar das profundas alterações ocorridas nos últimos séculos, 

notamos que o Sistema Capitalista desvaloriza todas as categorias de trabalho. Essa 

desvalorização se amplia quando nos reportamos ao trabalho doméstico. 

A contradição de uma relação ao trabalho comtempla diferentes questões: 

desigualdades, dominação, prestígio, desregulamentação, entre outras. Contudo, a 

bibliografia consultada demostrou que quando nos reportamos ao trabalho doméstico, 

as contradições estão permeadas por questões de gênero, considerando a mulher 

naturalmente habilitada para essa atividade; questões culturais, a vocação da “dona 

de casa” com os afazeres domésticos; e por questões econômicas, escravidão. Essa 

será apresentada como fator determinante para desqualificação do trabalho 

doméstico no Brasil.   

 

1.1 COMPREENDENDO O TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL  

 

Quando colocado em pauta o tema desse trabalho – Facultativo Baixa Renda - 

a primeira questão a ser abordada e respondida é sobre o reconhecimento do trabalho 



 20 

doméstico4, que quando inserido num Estado Capitalista, como demostrado, perde o 

seu valor, pois é usado como mercadoria para beneficiar o capital.  

Vale ressaltar que esse trabalho vai aprofundar o estudo no dono(a) de casa, 

aquele que dispõe dos afazeres domésticos em sua própria residência, pois existe 

dois tipos de “trabalhadores domésticos", sendo eles, o empregado (a) doméstico (a) 

assalariado (a) e o dono (a) de casa, sendo que ambas modalidades sofreram 

influência da escravidão vivenciada por diferentes países e particularmente no Brasil, 

que abaixo será melhor explicado. 

Para introduzir esse tema, os autores Hirata e Zarifan (2003, p. 66) que 

discutem as competências profissionais, identificaram o trabalho doméstico na 

categoria afetiva, que é relacionado e demonstrado “através do amor” “através do 

afeto" e em grande parte exercido por mulheres, correlacionando o trabalho exercido 

na residência, como uma vocação para o sexo feminino5, demostrando dois pontos de 

desvalorização.  
A noção de trabalho doméstico é o antípoda da objetificação: ela é 
ligada às relações afetivas no seio da família e fundada sobre a 
“disponibilidade” materna e conjugal das mulheres. Sendo a forma 
privilegiada de expressão do amor na esfera dita “privada”, os gestos 
repetitivos e os atos cotidianos de manutenção do lar e de educação 
dos filhos são atribuídos exclusivamente às mulheres. (HIRATA e 
ZARIFAN, 2003; p. 66). 
 

Vale evidenciar que, a categoria afetiva destacada pelos autores está ligada ao 

entendimento histórico que a mulher foi escolhida como “cuidadora do lar”, elegida 

para amar e cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e do marido, limitando o 

acesso ao trabalho assalariado e aos direitos previdenciários.  

 Para compreendermos como é complexo o debate sobre o trabalho doméstico 

no Brasil, será demonstrado que, na história do país, é possível encontrar pistas das 

implicações e lutas dos indivíduos envolvidos com essa forma de trabalho. 

A história do Brasil é compreendida em três pontos importantes, sendo eles, o 

Brasil Colônia, Brasil Império e o Brasil República. Em cada um desses períodos o 

trabalho doméstico foi realizado e demostrado de uma maneira, mas em todos os 

                                                   
4 Trabalho doméstico: esse tema pode possuir diversos formas de abordagem e de reconhecimento, porém, nesse 
trabalho ele aborda e reconhece como trabalhador doméstico o/a dono (a) de casa.  
5 Vale evidenciar que o trabalho doméstico, quando tema de algum trabalho sua discussão é sobre uma perspectiva 
de gênero, dificultando o acesso de materiais que discutem a inclusão de homens nessa categoria, porém, esse 
trabalho não será sobre uma perspectiva de gênero, mas sobre o acesso dessa classe de trabalhadores aos 
direitos previdenciários. 
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períodos, comparado à um trabalho inferior, e em sua maioria efetuado por mulheres.  

 No Brasil Colônia (1500 a 1822) durante os séculos XVI ao XIX, seu início se 

deu a partir da chegada dos portugueses ao Brasil. Esse período foi marcado por dois 

pontos principais, o ciclo do açúcar e o ciclo da mineração. De acordo com Silva 

(2016):  

 
O ciclo da mineração, além de ser uma fase propulsora do tráfico 
negreiro, tornou-se uma atividade altamente lucrativa para a metrópole 
portuguesa, que liberou o ingresso de encravos vindo da África no 
Brasil. (SILVA, 2016, p. 414). 
 

O trabalho doméstico se iniciou no período colonial e era realizado e 

reconhecido como trabalho escravo, sendo realizado principalmente por mulheres 

negras.  

 Segundo Gomes (2016), referendado por Silva (2016),  os trabalhos realizados 

por essas mulheres eram de “mucamas, amas de leite, costureiras, aias, pajens, 

cozinheiras, também cuidavam dos filhos dos senhores, transmitiam recados, serviam 

à mesa, recebiam as visitas e etc."6. Desta forma, essas mulheres eram obrigadas a 

desempenhar “outras atividades" além do trabalho doméstico, pois eram vistas pelos 

seus “donos" como objetos para os satisfazê-los.  

 Essas mulheres no período de escravidão, viviam diariamente em dois lugares 

distintos, as “senzalas” e a “Casa Grande” lugar onde efetuavam o trabalho doméstico, 

muitas vezes desenvolviam laços afetivos com a família, sendo que as mesmas não 

desenvolviam os laços com a trabalhadora. Essa relação está presente até os dias 

atuais nas casas urbanas, onde muitas disponibilizam o “quarto da empregada”. 

Santos (2010) referenda por Silva (2016) explica que esse tipo de cômodo na casa, 

mantem uma ligação com o trabalho escravo 

 
Conserva a presteza servil do século XIX, impede o controle da 
trabalhadora sobre sua jornada de trabalho e tempo de descanso, 
além de afastar essas mulheres do convívio com suas próprias 
famílias. (SANTOS, 2010, apud SILVA, 2016, P.416). 

                                                   
6 De acordo com o dicionário português online, a terminologia usada para o trabalho das mulheres negras no 
período escravocrata era mucamas: Criada; mulher negra e jovem que auxiliava sua senhora com os afazeres 
domésticos ou servindo de companhia em passeios; amas de leite: aquela que amamentava os filhos de seus 
senhores e aias: Mulher cujas responsabilidades estão relacionadas com a educação e criação de crianças que 
pertencem a famílias ricas ou nobres; preceptora.  
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Na época colonial também se destacavam as influência da cultura portuguesa 

e africana, pois de acordo com Silva (2016) as mulheres donas da “Casa Grande" 

eram responsáveis pelo abastecimento da alimentação da família, organização 

doméstica e pelo trabalho manual, que obtiveram da cultura portuguesa, já as 

escravas ficavam responsáveis pela manutenção e preparo da casa, sob a influência 

da cultura africana.  

No Brasil Império (1822 a 1889), a escravidão permaneceu oficialmente até 13 

de maio de 1888, e teve trezentos anos de duração, pois por mais que existissem 

pessoas que repudiavam tal atitude, em sua maioria era aceita e considerada normal.  

Um dos maiores motivos da escravidão se manter firme por trezentos anos foi o fator 

econômico, pois os trabalhos realizados nas minas e fazendas eram realizados por 

escravos, sem contar o trabalho doméstico nas casas.  

De acordo com Aquino, citado por Soares (2010) 

 
A legalização do sistema escravista mediante a instauração de uma 
ordem jurídica que, defensora da propriedade privada, não hesitava 
em definir os negros escravizados como objetos da propriedade dos 
escravistas, portanto, protegidos pela lei. (SOARES, 2010, p. 436)  

 

 O Estado Imperial fortalecia o trabalho escravo, pois ele era o responsável pela 

vigilância das senzalas e responsável em combater as fugas dos escravos, 

fortalecendo o período escravocrata no Brasil.  

As mudanças no período escravocrata começaram na metade do século XIX 

através de pequenos movimentos/mudanças, até chegar na “liberdade” do povo 

escravo, Silva (2016) exemplifica as principais lutas e conquistas traçadas nesse 

período.  
Na segunda metade do século XIX, começou a surgir o movimento 
abolicionista, sendo que, em 1850, foi extinto o tráfico de escravos no 
Brasil e, em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre-
Livre, onde tornava livres os filhos de escravos que nascessem após 
essa lei. Em 1885, foi promulgada a Lei Saraiva – Cotegipe, também 
conhecida como Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros 
com mais de 65 anos de idade. Mas, foi somente em 13 de maio de 
1888, por meio da Lei Áurea, que a princesa Isabel, filha de D. Pedro 
II, aboliu a escravidão no país. (SILVA, 2016, p 419) 
 

Com toda essa mudança ocorrendo no país e os escravos sendo considerados 

livres, algumas escravas decidiam permanecer nas casas de seus ex-proprietários, 
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pois devido a essa mudança muitos negros (as) apesar de livres, não encontravam 

maneiras de trabalhar e viver, por tanto, muitos trocavam seu trabalho por abrigo e 

comida. Além de ser um processo longo até a liberdade desse povo, nada foi feito 

para os inserir no mercado de trabalho e sociedade, fortalecendo a ideia de manter os 

negros em seus antigos trabalhos, mantendo a exploração.  

Com essa alteração no contexto histórico, a relação senhora e escrava não 

existia mais, porém, sua relação se dava através da ideia patroa e empregada, ou 

seja, novas cobranças e preocupações começaram a interferir nessa relação. 

Segundo Santos (2010) referendado em Silva (2016)  

 
A mulher das classes dominantes começou a se preocupar com as 
questões domésticas, tendo em vista a propagação do medo social de 
contágio da família e da casa, considerando que as empregadas 
domésticas, que eram negras, eram vistas como fonte de 
contaminação, desleixadas, sujas, incompetentes. (SANTOS, 2010, 
apud. SILVA, 2016, p 420)  
 

Isso significa que, além dessas mulheres terem seus direitos violados como 

trabalhadoras livres, elas sofriam o preconceito por parte de suas patroas por serem 

negras, pois elas as consideravam “fonte de contaminação” por questões racistas.  

O Brasil República (1889 até os dias atuais) se divide em dois sub períodos, 

sendo a República da Espada (1889 a 1894) que possuía um viés de poder mais 

centralizado e a República Oligárquica (1894 a 1930), que foi marcada pela política 

do café com leite7, um período de crescimento econômico no país.  

No período inicial da República começou a Revolução Industrial, que de acordo 

com Zamberlam, resultou em discussões sobre os direitos individuais, incluindo as 

mulheres como indivíduos  

 
Ainda sob as luzes do século XIX, inicia-se a Revolução Industrial e 
se instaura o capitalismo, promovendo os direitos individuais, incluindo 
as mulheres, bem como um novo modelo de relacionamento entre 
homens e mulheres. (ZAMBERLAM, 2001, p.49) 
 

Porém, essa inclusão das mulheres não foi sobre um olhar de igualdade ou 

equidade, mas de diferenciação e desqualificação do trabalho feminino. Como afirma 

Silva (2016) 

                                                   
7 Função de importância econômica da produção de café paulista e do leite mineiro. 
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Tal revolução trouxe a disputa do trabalho entre o homem e a mulher. 
A mulheres possuía mão de obra mais barata que o homem; porém, 
produzia menos em virtude de suas ocupações domesticas. As 
mulheres sujeitavam-se a jornadas de 14 a 16 horas por dia, a 
condições prejudicais à saúde e a muitos outros abusos, para não 
perderem o emprego.  (SILVA, 2016, p. 423) 

 

De acordo com Zamberlam (2001) 

 
A revolução Industrial e o capitalismo, ao aceitarem a mulher no 
mercado de trabalho, paradoxalmente, contribuíram para que ela 
deixasse de ser propriedade privada familiar e passasse da posição 
exclusiva de reprodutora para se tornar, também, produtora, dando um 
importante passo para sua libertação. (ZAMBERLAM, 2001, p. 50) 

 

Essas mudanças trouxeram a possiblidade da mulher escolher onde desejava 

ficar, seja em um trabalho assalariado, seja na manutenção e cuidado do seu lar, não 

sendo obrigada pela sociedade a exercer um papel que não desejasse.  

Nesse período começaram a surgir os movimentos feministas, pois submetidas 

à uma sociedade patriarcal, as mulheres eram consideradas inferiores ao homem, e 

sendo responsáveis pelos cuidados da casa. Essas mulheres passaram a lutar pelo 

reconhecimento e valorização do trabalho feminino, como afirma Melo (2009), 

referendado por Silva (2016) 

 
Os movimentos feministas buscavam discutir não somente a 
invisibilidade e a inferioridade feminina, mas também a 
desqualificação do trabalho doméstico, a fim de reinterpretar seu 
conceito, bem como o do trabalho produtivo e improdutivo. As críticas 
formuladas pelas feministas acadêmicas a essa invisibilidade do 
trabalho feminino ajudaram a ampliar a discussão sobre as formas de 
valorizar o papel das mulheres nas duas instâncias sociais: a de 
reprodução e a de produção. (MELO, 2009, p. 138-139 apud SILVA, 
2016, p. 425). 
 

Bruschini (2006) citado por Silva (2016) também afirma a ideia de invisibilidade 

e inatividade do trabalhador doméstico quando comparado ao trabalhador 

assalariado, pois apesar do trabalho doméstico não ser assalariado, ambos os casos 

dispõem de dedicação de tempo. Vale pontuar que o trabalho doméstico contribui para 

a qualidade de vida do trabalhador assalariado, ou seja, o trabalho doméstico 

contribuiu diretamente na acumulação do Capital, pois quando o trabalhador 

assalariado executa um excelente trabalho, certamente usufruiu do trabalho exercido 
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pelo trabalhador doméstico de sua residência.  

 
O trabalho doméstico realizado dentro de casa, apesar de não ser 
remunerado, não pode ser considerado como inatividade econômica, 
uma vez que se emprega tempo em sua realização. (BRUSCHINI, 
2006, apud SILVA, 2016, p. 425) 

 

Sanches (2009) referendado por Silva também aborda esse viés, mas aponta 

algumas diferenciações, como sendo um dos trabalhos mais antigos realizados por 

mulheres, reafirma que não possui reconhecimento por não produzir lucro direto, 

aborda a importância desse trabalho para o desenvolvimento do lar de forma efetiva.  

 
O trabalho doméstico, seja ele remunerado ou não, entendido como 
natural, apenas reproduz o cuidado feminino, e, portanto, não foi por 
muito tempo qualificado como trabalho, porque não gera lucro e não 
visa o mercado, sendo considerado invisível, embora seja uma das 
mais antigas e significativas ocupações das mulheres no mundo. O 
cuidado com os membros familiares e com o domicílio, não importa 
quem faça, é indispensável para o sistema familiar e para o 
funcionamento geral da economia. (SANCHES, 2009 apud SILVA, 
2016, p. 426).  
 

A partir de todos os pontos de vista abordados, o trabalhador (a) necessita obter 

seus direitos segurados pela Politica da Previdência Social, pois por mais que seu 

tempo não seja investido no mercado de trabalho, ele se faz necessário para o 

desenvolvimento da sociedade e para o trabalhador assalariado, pois faz uso 

diariamente do esforço do trabalhador doméstico.  

 

1.2  OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS TRABALHADORES NO BRASIL: AS PARTICULARIDADES 

DO TRABALHADOR (A) DOMÉSTICO (A)  

 
Para compreender os direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros, 

focalizando mais a frente no trabalhador (a) doméstico (a), será feito um breve resgate 

histórico visando compreender a trajetória da Previdência Social até os dias atuais, 

pontuando suas principais conquistas e lutas.  

A Previdência Social faz parte do tripé da Seguridade Social, na Constituição 

Federal de 1988, porém, não surgiu apenas em 1988. De acordo com informações 

contidas no site do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social (2013) os anos de maior 
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enfoque para essa Política vão de 1888 até 2013. 

Segundo Homci (2009), 8seis pontos são fundamentais para compreender o 

processo histórico da Previdência Social no Brasil, sendo o primeiro intitulado pelo 

autor como Marco Legislativo Inicial que aborda os anos de 1888 a 1919.  

 
A primeira legislação específica sobre Direito Previdenciário data de 
1888. Foi o Decreto nº. 9.912 de 26 de março de 1888, que regulou o 
direito à aposentadoria dos empregados dos correios. Outra norma, 
em novembro do mesmo ano, criaria a Caixa de Socorros em cada 
uma das estradas de ferro do Império. Por outra, a primeira 
Constituição Federal ao abordar temática previdenciária específica foi 
a Constituição Republicana de 1891 no tocante à aposentadoria em 
favor dos funcionários públicos, ao dispor em seu art. 75 que "a 
aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso 
de invalidez no serviço da Nação."  
Em seguida, no ano de 1892, foi instituída a aposentadoria por 
invalidez e a pensão por morte aos operários do Arsenal da Marinha, 
tendo em conta que já estava vigorando o regime republicano, sob 
forte influência de cafeicultores e militares.  
Em 1919, o Decreto Legislativo n°. 3.724 instituiu compulsoriamente 
um seguro por acidente de trabalho, que já vinha sendo praticado por 
alguns seguimentos, contudo sem previsão expressa na lei (HOMCI, 
2009, s/p). 

 

O segundo ponto citado pelo autor é a Lei Elói Chaves que vai de 1923 a 1934, 

essa lei é considerada por diversos autores como a lei que impulsiona o 

desenvolvimento dessa política, onde se deu início à criação das caixas de 

aposentadoria e pensões, primeiramente para os ferroviários, mas que passaram a 

abranger diversas empresas.  

 
As caixas de aposentadorias e pensões mantinham a administração e 
a responsabilidade do sistema previdenciário nas mãos da iniciativa 
privada, sendo o Estado apenas o responsável pela criação das caixas 
e pela regulamentação de seu funcionamento, de acordo com os 
procedimentos previstos na legislação. 
Entre 1923 ("Lei Elói Chaves") e 1934 (nova Constituição Federal), 
várias normas foram criadas sobre Direito Previdenciário: 
- A Lei n°. 5.109/1926 estendeu o Regime da "Lei Elói Chaves" aos 
portuários e marítimos.  
-A Lei n°. 5.485/1928 estendeu o regime da "Lei Elói Chaves" aos 
trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. 
- O Decreto n°. 19.433/1930 criou o Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, tendo como uma das atribuições orientar e supervisionar a 

                                                   
8  Vale ressaltar, que Homci foi escolhido pois elaborou uma linha cronológica com os marcos principais da 
Previdência Social, que comprovam grande mudança social ao longo dos anos nessa Politica.  
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Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das decisões 
das Caixas de Aposentadorias e Pensões. 
- O Decreto n°. 22.872/1933 criou o Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Marítimos, considerado "a primeira instituição brasileira 
de previdência social de âmbito nacional, com base na atividade 
genérica da empresa". (HOMCI, 2009, s/p). 
 

O terceiro ponto indicado pelo autor é nomeado como a Constituição de 1934, 

que vai de 1934 a 1946, que aborda a Carta Magna (1934) que tem como finalidade 

fazer a divisão do custeio da Previdência Social em três partes, sendo, o Estado, o 

empregador e o empregado, e é pioneira nisso. 
 

A Constituição Federal de 1934 foi a primeira Norma Maior a utilizar o 
termo "Previdência" em seu texto, ainda desacompanhado do adjetivo 
social. A Constituição Federal de 1937, de cunho eminentemente 
autoritário, não trouxe grandes inovações no plano previdenciário, a 
não ser o uso da expressão "seguro social", como sinônimo da 
expressão Previdência Social, sem, entretanto, qualquer diferenciação 
prática ou teórica no plano legislativo.  CF/1937 estabeleceu os 
seguros de velhice, de invalidez e de vida para os casos de acidente 
de trabalho. (HOMCI, 2009, s/p). 

 

O quarto ponto citado é A Lei Orgânica da Previdência Social de 1960 a 1966. 

Esse ponto é considerado fundamental, pois o mesmo trouxe uma abrangência e 

entendimento maior sobre a Política da Previdência Social e quais trabalhadores 

acessavam seus benefícios. De acordo com Homci (2009) a LOPS instituiu o auxílio 

natalidade, funeral e reclusão, porém, até 1963 esses benefícios eram acessados 

apenas pelos trabalhadores urbanos.  

 
A LOPS foi o maior passo dado ao rumo da universalidade da 
Previdência Social, embora não se desconheça que alguns 
trabalhadores (domésticos e rurais) não foram contemplados pela 
nova norma, pois teve o condão de padronizar o sistema, aumentar as 
prestações ofertadas (auxílio-natalidade, funeral, reclusão e a 
aposentadoria especial) e servir de norte no percurso ao sistema de 
seguridade social. 
Em 1963, foi editada a Lei n°. 4.214, que instituiu o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), estendendo alguns 
benefícios conquistados pelos trabalhadores urbanos aos rurícolas 
brasileiros. 
Em 1965, foi editada uma modificação constitucional, que proibiu a 
concessão de benefícios previdenciários sem a previsão legal de sua 
devida forma de custeio, visando elidir a concessão irresponsável de 
benefícios, em especial por motivos políticos. 
Em 1966, com a alteração de dispositivos da Lei Orgânica da 
Previdência Social, foram instituídos o Fundo de Garantia por Tempo 
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de Serviço - FGTS, e o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS 
(atualmente a sigla é INSS), que reuniu os seis institutos de 
aposentadorias e pensões existentes, unificando administrativamente 
a previdência social no Brasil. (HOMCI, 2009, s/p). 
 

O quinto ponto apontado pelo autor é nomeado como A Constituição de 1967, 

e seus anos vão de 1967 a 1984. Ela se difere das anteriores, pois foi colocada em 

vigor no período da ditadura militar, sofrendo mudanças apenas no art. 158 de acordo 

com Homci (2009), onde são incluídos o salário-família e o seguro desemprego.  

 
Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes 
direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de 
sua condição social: 
II - salário-família aos dependentes do trabalhador; 
XVI - previdência social, mediante contribuição da União, do 
empregador e do empregado, para seguro-desemprego, proteção da 
maternidade e, nos casos de doença, velhice, invalidez e morte. 
(BRASIL, 1967, ART. 158 apud. HOMCI, 2009, s/p). 

 

O último ponto apresentado pelo autor, foi nomeado como a Constituição 

Federal de 1988, sendo um dos tópicos mais importantes relacionado à Seguridade 

Social, onde está localizada a Previdência Social. Nesse tópico vale ressaltar que o 

art. 194 da Constituição Federal expõe os direitos dos cidadãos, onde se é garantido 

o acesso às três políticas da Seguridade Social, sendo elas, Saúde, Assistência Social 

e Previdência Social. E a partir de 1988, iniciou a sigla INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social), surgindo da junção IAPAS E INPS9.  

É válido pontuar que não houve uma mudança apenas na sigla. O que 

acarretou essa mudança foi que INPS (Instituto Nacional da Previdência Social) tem 

um cunho mais social, já o termo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem um 

cunho voltado ao neoliberalismo, e isso implicou em mudanças estruturais no governo 

da época.  

 
 A Lei n°. 8.029/1990 extinguiu o Ministério da Previdência e 
Assistência Social e restabeleceu o Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social. No mesmo ano, o Decreto n°. 99.350 criou o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mediante a fusão do IAPAS 
com o INPS. (HOMCI, 2009, s/p). 

 

                                                   
9 IAPAS: Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 
INPS: Instituto Nacional da Previdência Social.  
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Boschetti (2006) explica que a Seguridade Social brasileira constituída das 

políticas Saúde, Assistência Social e Previdência Social, se fundaram divididas entre 

duas lógicas, o seguro e a assistência, tentando em todo momento distinguir suas 

ações, fugindo da ideia das politicas serem inter-relacionadas como citada no art. 194 

da Constituição Federal 1988. 

 
A previdência se manteve como contrapartida do trabalho e/ou da 
contribuição direta. Assistência social, por sua vez, foi direcionada 
restritivamente aos pobres excluídos do trabalho e aos incapazes de 
trabalhar. Diferentemente dessas duas políticas, a saúde foi único 
direito assegurado incondicionalmente como derivado da cidadania, 
ou seja, nem determinado pela inserção no sistema produtivo, nem 
concedido em função de critérios de baixa renda. (BOSCHETTI, 2006, 
p. 161). 
 

De acordo com essa afirmação, a Previdência Social se tornou uma Política 

apenas para os trabalhadores contribuintes, ou seja, trabalhadores assalariados, e 

como isso fortaleceu a ideia e exclusão do trabalhador (a) doméstico (a) para acessar 

os direitos previdenciários garantidos pela Constituição Federal de 1988 e os 

transferindo apenas ao acesso da Política de Assistência Social.   

Silva (2012) e Salvador (2010) também fizeram afirmação sobre o poder do 

Estado Capitalista Neoliberal, pois ele contribuiu para acontecer esse desligamento 

da atuação das três políticas que constituem a Seguridade Social, e para a 

compreensão de que a Política da Previdência Social possui a lógica de seguro, e não 

como um direito para todos.   

Cordeiro (2014) também aborda essa concepção do Estado, fortalecendo a 

ideia de que enquanto a Previdência Social apenas se restringir ao conceito de seguro, 

o reconhecimento e acesso dos trabalhadores domésticos será cada vez menor e 

precário, pois para o próprio capital, essa categoria de trabalhadores, não possui 

direitos dentro da Previdência.  

 
A par do contexto macroeconômico neoliberal desfavorável as 
politicas sociais, com retrocesso nos sistemas de proteção social, 
torna-se desafiador propugnar direitos para as donas de casa que se 
dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico não remunerado. 
(CORDEIRO, 2014, p.183) 

 

Atualmente, a Politica da Previdência Social está vinculada ao Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS e de acordo com o site, atualmente são prestados 
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13 benefícios aos contribuintes assalariados, sendo eles: 

 

• Aposentadoria por tempo de contribuição: benefício devido ao cidadão que 

comprovar o tempo total de 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de 

contribuição, se mulher. 

• Aposentadoria especial por tempo de contribuição: benefício para o 

cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde. 

• Aposentadoria por idade urbana: benefício devido ao cidadão que comprovar 

o mínimo de 180 contribuições, além da idade mínima de 65 anos, se homem, 

ou 60 anos, se mulher. 

• Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência: benefício devido ao 

cidadão que comprovar o mínimo de 180 contribuições realizadas 

exclusivamente na condição de pessoa com deficiência, além da idade de 60 

anos, se homem, ou 55 anos, se mulher. 

• Aposentadoria por invalidez: devido ao cidadão incapaz de trabalhar e que 

não possa ser reabilitado em outra profissão. 

• Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência: 
benefício devido ao cidadão que comprovar o tempo de contribuição 

necessário, conforme o seu grau de deficiência. Desse período, no mínimo 180 

meses devem ter sido trabalhados na condição de pessoa com deficiência. 

• Aposentadoria por tempo de contribuição do professor: é preciso 

comprovar 30 anos de contribuição, se homem, ou 25 anos, se mulher, 

exercidos em funções de magistério na Educação Básica 

• Auxílio acidente: benefício de natureza indenizatória pago em decorrência de 

acidente que reduza permanentemente a capacidade para o trabalho.10 

• Auxílio doença: devido ao segurado que comprove estar temporariamente 

incapaz para o trabalho. 

• Auxílio reclusão: devido apenas aos dependentes do segurado do INSS preso 

em regime fechado ou semiaberto, durante o período de reclusão ou detenção. 

• Pensão por morte urbana: pago aos dependentes do segurado que falecer 

ou, em caso de desaparecimento, tiver sua morte declarada judicialmente. 

                                                   
10 De acordo com o site do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acesso em 20 de outubro de 2018 
<https://www.inss.gov.br/beneficios/> 
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• Salário família: valor pago ao empregado de baixa renda, inclusive o 

doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos. 

• Salário maternidade: pago no caso de nascimento de filho ou de adoção de 

criança. 

 

Desses benefícios acima citados, o trabalhador (a) doméstico (a) que contribui 

na modalidade Facultativo Baixa Renda – FBR, tem direito a acessar apenas seis 

deles - a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, 

auxílio doença, auxilio reclusão e salário maternidade. Porém, além de acessar menos 

benefícios, o trabalhador doméstico precisa cumprir seis critérios especificados na Lei 

12.470/11 para poder ter as contribuições validadas, sendo eles, 

 

• Constar cadastro no CadÚnico (§ 4º do art. 21 da Lei 8.212/91);  

• Possuir renda familiar até dois salários-mínimos; 

• Não constar renda pessoal no CadÚnico;  

• Não constar renda pessoal no CNIS (alínea "b” do inciso II do § 2º do art. 21 da 

Lei 8.212/91); 

• Atualizar cadastro no CadÚnico de dois em dois anos (art. 7º do Decreto 

6.135/2007); 

• Não possuir vínculos em aberto (alínea "b" do inciso II do § 2º do art. 21 da Lei 

8.212/91). 

 

Vale pontuar que há dois critérios que precisam ser melhores abordados e 

explicados, sendo o primeiro, O que é o Cadastro Único e qual a relação com o INSS? 

E de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, o Cadastro Único 

tem como finalidade identificar famílias de renda baixa e serve para o governo 

compreender melhor a realidade dessas famílias. Nesse cadastro são registrados 

dados pessoais e a partir disso as famílias conseguem acessar alguns benefícios 

ofertados pela Assistência Social e Previdência Social. 

  
É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa 
renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade 
socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações 
como: características da residência, identificação de cada pessoa, 
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escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. 
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2015, online). 

 

E o segundo critério é sobre, o que é CNIS? Que segundo o INSS é um 

 
Serviço que permite ao cidadão solicitar ao INSS o Extrato 
Previdenciário com todos os vínculos trabalhistas e previdenciários 
constantes no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). 
(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 2018, online). 

  

Depois de esclarecido os critérios e benefícios para esses trabalhadores, é 

interessante salientar a importância do reconhecimento e garantia dos direitos 

previdenciários do trabalhador (a) doméstico (a), pois sua efetivação se torna algo 

mais complexo, devido ao número de homens que têm ingressado nessa profissão e 

as mulheres que antes eram totalidade, hoje lutam por sua valorização, garantia de 

direitos e reconhecimento perante uma sociedade misógina. 
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2. SURGIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO FACULTATIVO BAIXA RENDA 
NA POLÍTICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 

A Previdência Social demorou a incluir os trabalhadores domésticos de baixa 

renda em uma categoria de contribuição específica. Seu único acesso se dava por 

meio da contribuição como trabalhador facultativo, porém, seu valor era como de 

qualquer outro trabalhador, impossibilitando o trabalhador baixa renda de se tornar 

um segurado da Previdência.  Desta forma como Cordeiro exemplifica, a partir do 

momento em que foram incluídas cabe a Seguridade Social garantir acesso e 

melhorias para essa classe de trabalhadores (as).  
 

A Constituição Federal não determinou de forma explicita que as 
donas de casa poderiam contribuir junto à previdência social, não 
tendo sidos incluídas em nenhuma categoria de seguradas/os. 
Todavia, na medida em que foi inserido, dentre outros, o objetivo da 
seguridade social de universalidade da cobertura e do atendimento, 
ficou garantida a possibilidade futura da regulamentação desse direito. 
(CORDEIRO, 2014, p.183) 
 

Por volta de 1989 começaram a surgir projetos de Lei – PLs voltados à 

categoria do trabalhador doméstico não assalariado, porém, essas leis ainda não 

eram voltadas ao trabalhador baixa renda. Contudo começaram a surgir propostas 

que os reconheciam como trabalhadores e com isso usuários que deveriam acessar 

a Politica da Previdência Social. A princípio, as discussões partiam da dificuldade de 

enquadramento desta modalidade de trabalho, ou seja, em qual modalidade eles se 

encaixariam e como deveriam ser “chamados”.  

 
No período de 1989 a junho de 1991, houve 9 projetos de Lei que 
versavam sobre a inclusão das donas de casa no Regime Geral da 
Previdência Social – RGPS. A diferença básica entre os PLs era sobra 
qual categoria de segurada/os estas trabalhadoras estariam incluídas, 
se como segurado facultativo (o que pode ser identificado em cinco 
projetos de lei) ou autônoma (sinalizada em três propostas), tendo em 
comum o reconhecimento da urgência necessidade de reparar a então 
exclusão das donas de casa do sistema previdenciário. (CORDEIRO, 
2014, p.184)  

 

E ao fim desses projetos de Lei, foi concluído que os trabalhadores domésticos 

deveriam ser enquadrados na categoria de segurados facultativos. 
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Essa árdua conquista se concretizou com a nova Lei Orgânica da 
Previdência Social, consubstanciada pela Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991 (Plano de Custeio) e Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 
(Plano de Benefícios). (CORDEIRO, 2014, p.184) 
 

Com o passar dos anos, foram surgindo novos projetos de Lei a respeito de 

disponibilizar mais acesso a essa categoria de trabalhadores, considerando suas 

dificuldades e também foram incluídos nesses novos projetos, critérios para que não 

houvesse migração de outros trabalhadores para essa modalidade.  

 
 PLC nº. 4044 de 11/8/1993, Deputado Ronaldo Caiado – PFL/GO. 
“Incluindo dentro o segurado facultativo da Previdência Social a dona 
de casa que não exerça atividade remunerada". (BRASIL, 1993) 
 

O Deputado usa o termo “dona de casa" pois nesse período o acesso a essa 

modalidade era em sua totalidade realizado pelo sexo feminino, porém, se enquadra 

a ambos os sexos, sendo que isso continua sendo um dos critérios para contribuir 

nessa modalidade.  

Como antes explicado os trabalhadores domésticos começaram a poder 

contribuir em 1991 na modalidade facultativo, porém, sua alíquota de contribuição era 

elevada, impossibilitando os trabalhadores domésticos de baixa a renda a se tornarem 

usuários da política da Previdência Social, ou seja, trazendo uma desigualdade social. 

De acordo com Cordeiro (2014)  

 
 Embora a sua possibilidade de filiação à previdência social tenha sido 
uma conquista importante, se mostrou insuficiente para assegurar o 
efetivo acesso a proteção social pela dificuldade de contribuição sobre 
a alíquota11 de 20% do salário mínimo. (CORDEIRO, 2014, p.197) 
 

Quando esse ponto começou a ser percebido pelos deputados, começaram a 

surgir diversos projetos de lei para amparar e possibilitar um real acesso dessa 

população que ainda se mantinham excluídos da Política da Previdência Social.  

Em 2001, a Deputada Federal Luci Choinaski - PT de Santa Catarina, 

apresentou uma PEC (Projeto de Emenda à Constituição) onde seria disponibilizado 

                                                   
11 De acordo com o dicionário português online, alíquota é o percentual ou valor que serve de base para o cálculo 
de um imposto, ou seja, para ter acesso aos benefícios da Política da Previdência Social, era necessário a 
contribuição da alíquota de 20% de um salário mínimo. 
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às donas de casa um benefício assistencial, ou seja, o mesmo não contava com 

contribuições previdenciárias, porém, esse beneficio só poderia ser acessado por 

mulheres aos 60 anos de idade.  

Essa PEC foi arquivada em 2007, e por mais que tenha conquistado o apoio de 

172 parlamentares e 39 deputados, foi criticada pelo movimento feminista, pois 

acreditam que esse benefício, se existisse, deveria ser disponibilizado à todas as 

mulheres, independentes se assalariadas ou não, como afirma Lavinas (2005) 

“deveria considerar não apenas as donas de casa de baixa renda, mas todas as 

mulheres, haja vista que todas dispendem grande parte do tempo com encargos 

domésticos".   

Em 2001, também surgiu a proposta do deputado Gustavo Fruet – PMDB do 

Paraná, onde é defendida a ideia de a dona de casa contribuir com uma alíquota 

diferenciada, porém, não foi apresentado nenhum demonstrativo de qual valor seria e 

de como seria essa contribuição. Mas vale ressaltar, que essa PEC possibilitou outros 

deputados de apresentarem propostas com alíquota reduzida.  

Em 2004, o parlamento brasileiro apresentou um Projeto de Lei complementar 

de nº. 210 onde tinham como objetivo  

 
Redução da alíquota de contribuição das categorias de contribuinte 
individual e segurado/a facultativo/a da previdência social, para 11% 
do salário mínimo, excluindo-se o direito à aposentadoria por tempo 
de contribuição. (BRASIL, 2004) 
 

É valido pontuar, que esse projeto não tinha como objetivo principal os 

trabalhadores domésticos, mas como nesse período eles se encontravam inseridos 

na modalidade facultativo com a implantação desse projeto eles passariam a contribuir 

com uma alíquota reduzida.  

No mesmo ano a Senadora Ideli Salvatti – PT/SC elaborou uma PEC que 

incluía o termo “trabalhadores/as sem vinculo empregatício e daqueles sem renda 

própria dedicadas/os ao trabalho doméstico não remunerado" onde citava a 

possibilidade desses trabalhadores contribuírem com uma alíquota diferenciada e fez 

a inclusão dos homens nessa categoria de trabalhadores.  

Em 2005, a então deputada Luci Choinacki – PT/SC trouxe uma nova proposta 

(Projeto de Lei da Câmara dos Deputados) Em 2001 ela apresentou essa proposta 

com questões de assistencialismo e focada apenas nas mulheres, porém, na PLC nº 
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5933/2005 ela mostra uma nova concepção, sendo voltada aos direitos 

previdenciários e inclusão do sexo masculino.  

De acordo com Cordeiro (2014) a deputada apresentou um avanço na sua 

concepção, pois 

 
No PLC nº 5933/2005 a alteração da perspectiva da PEC nº 385/2001, 
uma vez que se passa a atribuir à previdência e não mais à politica de 
assistência social a responsabilidade pela concessão de benefícios 
às/os donas/os de casa. (CORDEIRO, 2014, p. 203). 
 

Até esse período, os projetos e emendas constitucionais 12 relacionados eram 

limitados ao recebimento de um salário mínimo quando atingem a idade de 60 anos 

para as mulheres e 65 para os homens, porém, há um ponto negativo identificado por 

Cordeiro,  

 
PLC de nº 5933/2005 era a restrição do direito previdenciário das/os 
donas/os de casas e apensa um beneficio por idade avançada, 
inclusive não designado de "Aposentadoria por Idade", em detrimento 
dos benefícios previstos nas Leis 8.212 e 8.213 de 24 de julho de 
1991. (CORDEIRO, 2014, p. 203). 
 

 
Em 30 de novembro de 2005, a então deputada Dra. Clair – PT/PR apresentou 

um projeto de Lei, PLC nº 6295 voltado para a inclusão dos trabalhadores por conta 

própria, os trabalhadores domésticos assalariados e aos donos/as de casa, 

abordando a questão da alíquota reduzida, que posteriormente culminou na Lei 

12.470/2011. Cordeiro dispõe no seu trabalho grifos referentes a essa PLC.  

 
O Projeto de Lei em tela estabelece, portanto, que o acesso dos 
trabalhadores de baixa renda e das donas-de-casa a todos os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social será assegurado 
mediante contribuição mensal equivalente a 5% do salário mínimo. [...] 
A proposição determina ainda que, em caráter transitório, os 
trabalhadores abrangidos pelo Sistema Especial de Inclusão 
Previdenciária farão jus à aposentadoria por idade, 
independentemente de contribuição, no primeiro ano após a 
publicação da lei, submetendo-se a uma carência progressiva, a partir 
do segundo ano em diante, sendo exigidos, de início, 12 meses e, 
posteriormente, 6 meses cumulativamente a cada ano, até ser 
alcançado o prazo de 10 anos previstos para ter direito ao benefício 

                                                   
12 Emendas constitucionais: interpretada como reparo a algo que estava errado, ou seja, corrigir ou acrescentar 
algo na Constituição Federal.  
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(BRASIL, 2005 apud. CORDEIRO, 2014, p.206). 
 

Nesse PLC a deputada abordou a alíquota reduzida, a redução da carência 

para acessar os benefícios da previdência e o direito a aposentadoria por idade, 

substituindo a concepção do Benefício de Prestação Continuada. Em dezembro desse 

mesmo ano, foi apresentado à Câmara a PLC nº 6366, composta por nove 

parlamentares, sendo eles Inácio Arruda – PCdoB/CE, Alice Portugal – PCdoB/BA, 

Daniel Almeida – PCdoB/ BA, Jamil Murad – PCdoB/SP, Jandira Feghali – PCdoB/RJ, 

Perpétua Almeida – PCdoB/AC, Renildo Calheiros PCdoB/PE, Socorro Gomes – 

PCdoB/PA e Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM, que fortaleciam a ideia da alíquota dos 

5% e a redução do tempo de carência dos benefícios, como abaixo apresentado  

 
Determina que a contribuição do/a segurado/a de baixa renda e 
daqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho domestico no âmbito de sua residência, desde que 
pertencentes a famílias de baixa renda (com renda mensal média per 
capita inferior a um salario mínimo), seja de 5% sobre o salário 
mínimo. Determina a redução do tempo de carência com as seguintes 
regras: a) auxílio doença e aposentadoria por invalidez: 11 
contribuições mensais; b) aposentadoria por idade, aposentadoria por 
tempo de serviço e aposentadoria especial: 144 contribuições 
mensais; c) salário maternidade: 10 contribuições mensais, sendo que 
em caso de parto antecipado, o período de carência será reduzido em 
numero de contribuições equivalente ao de meses em que o parto foi 
antecipado.  (BRASIL, 2005). 

 

Vale ressaltar que esses PLC eram voltados aos donos/as de casa e aos 

microempreendedores/as individuais (MEI), por mais que alguns fossem focalizados 

em uma determinada categoria, as reduções de contribuições e carência beneficiária 

tanto o MEI quanto o Facultativo Baixa Renda - FBR.  

Foram destacados acima sete projetos de Lei sobre ampliar o acesso aos 

trabalhadores domésticos de baixa renda, no entanto, sem sucesso. Apenas em abril 

de 2007, foi conquistada a alíquota reduzida ao dono/a de casa, microempreendedor 

(MEI) e se estende aos contribuintes facultativos, passando de 20% para 11% do 

salário mínimo, a proposta que entrou em vigência foi do senador Rodolpho Tourinho 

– PFL/BA, PLS nº 6985/2006. 

É válido ressaltar que por mais que seja uma vitória, essa redução da alíquota, 

e também o fato da mesma não possuir critérios para o acesso do dono/a de casa, 

pois de acordo com a Emenda Constitucional - EC nº 41/2003 não disponibilizava o 
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acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Silva (2012) referendado por 

Cordeiro (2014) afirma a ideia de disponibilizar na teoria acesso, porém, na prática 

seu acesso é restrito e limitado. 

 
Afirma que a tendência atual na previdência social tem sido a redução 
da alíquota de contribuição previdenciária para estimulo à expansão 
da cobertura previdenciária associada à restrição de direitos, como o 
direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição (SILVA, 2012. 
Apud. CORDEIRO, 2014, p. 210) 

 

Em 2007, surgiu a proposta da deputada Professora Raquel Teixeira – 

PSDB/GO, PLC nº 598, que buscava a redução da alíquota aos/às trabalhadores/as 

sem renda própria, que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico. A proposta 

da Deputada consistia em  

 
Define o seguinte escalonamento para cobrança de contribuições dos 
participantes do presente sistema especial: a) alíquota de zero por 
cento até dez anos a contar da data de aprovação da lei; b) alíquota 
de 2% entre dez e quinze anos a contar da data de aprovação da lei; 
c) alíquota de 3% a partir de quinze anos a contar da data de 
aprovação da lei. (BRASIL, 2007). 
 

No mesmo ano, a Deputada Ângela Portela – PT/RR com a PLC nº 1095 

apresentou uma proposta que se resumia numa alíquota reduzida de 11% para 8%, e 

possibilitando a esses trabalhadores acesso aos benefícios com uma redução no 

tempo de carência.  

 
Determina uma alíquota de contribuição de 8% do salário mínimo para 
as/os trabalhadoras/es sem renda própria que se dediquem 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência e 
que pertençam a famílias de baixa renda (aquela cuja renda per capita 
mensal não exceda a meio salário mínimo). Para fazer jus a benefícios 
de valor superior a um salário mínimo, as/os seguradas/os 
contribuintes sobre essa alíquota, deverão efetuar uma 
complementação de 12% sobre as contribuições anteriores. 
Determina a redução do tempo de carência com as seguintes regras: 
a) auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 10 contribuições 
mensais; b) aposentadoria por idade e aposentadoria especial: 144 
contribuições mensais; c) salário-maternidade: 8 contribuições 
mensais, sendo que em caso de parto antecipado, o período de 
carência será reduzido em número de contribuições equivalente ao de 
meses em que o parto foi antecipado. (BRASIL, 2007) 
 

Sendo válido pontuar, que Ângela foi a única deputada a propor o critério de 
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meio salário mínimo da renda per capita, afunilando ainda mais os critérios de pobreza 

sobre os contribuintes.   

E para finalizar os principais projetos de Lei apresentados a esse público da 

política da Previdência Social, a então senadora Gleisi Hoffman – PT/PR em 2011 

apresentou a PLS nº1638 de 21 de junho que tinha como objetivo  

 
Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o 
período de carência para a concessão do benefício da Aposentadoria 
por Idade de um salário mínimo para as donas de casa de baixa renda 
previsto no § 13 do art. 201 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. (BRASIL, 2011). 
 

A Deputada Gleisi também elaborou uma tabela progressiva sobre o tempo de 

contribuição necessário para o usuário ter acesso à Aposentadoria por Idade. Essa 

tabela evidencia uma visão de equidade, pois leva em consideração a data de 

implementação no ano de 2011, e propõem manter uma carência reduzida até 2026.  

Depois de dois meses, veio a notícia aos donos/as de casas, subsidiados pela 

Lei 12.470 de 31 de agosto de 2011, eles poderiam acessar a Política da Previdência 

Social com a alíquota reduzida em 5%, porém, não houve redução das carências 

como alguns projetos de Lei propuseram.  

 É valido ressaltar que, essa conquista foi garantida por meio de projetos de Lei 

e não por pressão popular e que inicialmente a Lei 12.470 era uma Medida Provisória, 

nº 529 de 7 abril de 2011. Nessa Lei, foi garantido aos trabalhadores domésticos o 

acesso a seis benefícios, sendo eles: auxilio doença, aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por idade, pensão por morte, salário-maternidade e auxilio-reclusão e 

seu acesso se dava através do cumprimento de seis critérios (cadastro e atualização 

do Cadastro Único, renda de até dois salários mínimos, não ter renda pessoal no 

CadÚnico e no CNIS e não ter vínculos abertos, que de acordo com Cordeiro (2014) 

são critérios  que servem para comprovar a condição de pobreza.  

De acordo com Cordeiro, a obrigatoriedade do Cadastro Único, sendo que ele 

é um sistema da politica da Assistência Social, coloca em pauta a dificuldade de 

acesso, e o não reconhecimento dos direitos dos/as trabalhadores/as domésticos/as. 

 
Não passa despercebido o ineditismo da lei ao determinar que, além 
de pobreza, o direito a uma contribuição previdenciária e, 
consequentemente, dos benefícios previdenciários, decorra de um 
registro em um cadastro da Politica de Assistência Social. 
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(CORDEIRO, 2014, p.221) 
 

 É válido ressaltar que, a Lei 12.470 foi colocada em vigor em 2011 e com ela 

foi inserido o critério do Cadastro Único da Politica de Assistência Social, porém, por 

meio do Decreto nº. 6.135 de 2007 fica evidente que perante o mesmo, não havia 

obrigatoriedade, como afirma Cordeiro (2014) 

 
Art 2º O Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico é 
instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das 
famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado 
para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do 
Governo Federal voltados ao atendimento desse público.  
§ 1º A obrigatoriedade de utilização do CadÚnico não se aplica aos 
programas administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS  
§ 2º Na operacionalização do Beneficio de Prestação Continuada da 
Assistência Social, definido pelo art. 20 da Lei 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, é facultada a utilização do CadÚnico, na forma 
estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (BRASIL, 2007, grifos nossos apud. CORDEIRO, 2014, p. 222) 

 

Para a contribuição previdenciária do trabalhador/a doméstico/a pela Lei 12.470 

era obrigatório o Cadastro Único, entretanto, o Benefício de Prestação Continuada, 

que é um benefício da Politica da Assistência Social, era facultativo, indicando uma 

controvérsia na criação e aplicação da Lei, comprovando o não reconhecimento do 

direito do trabalhador/a doméstico/a.   

Vale salientar que, apenas em 2016, através do Decreto nº 8.805 que se fez 

necessária a utilização do Cadastro Único para o Beneficio de Prestação Continuada 

– BPC, entretanto, nesse Decreto não é citado a obrigatoriedade do CadÚnico na 

contribuição Facultativo Baixa Renda – FBR, evidenciando o não comprometimento 

com essa classe de trabalhadores e os incluindo indiretamente na Política da 

Assistência Social, sendo que os mesmos contribuem com 5% para a Política da 

Previdência Social. 

 Segundo Cordeiro (2014), essa obrigatoriedade limita o acesso e direitos dos 

trabalhadores/as domésticos/as  

 
A obrigatoriedade da inscrição dos/as donos/as de casa no CadÚnico 
constitui uma comprovação de pobreza que vai na direção do reforço 
ao objetivo da seguridade social de seletividade em detrimento da 
universalidade na prestação dos benefícios e serviços à população 
(CORDEIRO, 2014, p. 222). 
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Além de exigirem a inscrição dos trabalhadores/as domésticos/as num sistema 

da Politica de Assistência Social, esse sistema não está apto para registrar as 

condições desses trabalhadores, ou seja, se há a necessidade de monitorar a 

realidade desses trabalhadores/as faz-se necessário um sistema próprio e preenchido 

pela própria Politica da Previdência Social. 

Evidenciando essa incoerência da utilização de um Sistema da Política de 

Assistência Social sobre uma modalidade de contribuição da Politica da Previdência 

Social, é válido pontuar também o termo de “renda própria” presente nos critérios 

exigidos pelos trabalhadores domésticos.  

De acordo com Cordeiro (2014), esse termo “renda própria" ou até "sem renda 

própria” pode ser entendido de diferentes formas e perspectivas, sendo que uma 

pessoa pode considerar uma doação como renda própria, e outra não considerar um  

"freelancer" 13ou autônomo como alguém com renda própria. 

 
O conceito de renda trazido pela Lei nº12.470/2011 tem sido alvo de 
polêmicas. Esta não diz que os/as donos/as de casa não possam ter 
nenhum recurso financeiro, mas apenas que não possam ter “renda 
própria” conforme alteração promovida no Art. 21, alínea b, da Lei nº 
8.212/1991. O conceito de “renda própria”, porém, tem gerado muitas 
conclusões que podem comprometer a esperada ampliação do acesso 
dos/as segurados/as facultativos/as de baixa renda à Previdência 
Social. Ainda não há lei que explicita o que seja “renda própria”, mas 
não faltam interpretações que dificultam o reconhecimento dos direitos 
previdenciários (CORDEIRO, 2014, p. 224). 

 

Dessa forma, podemos evidenciar que alguns critérios exigidos para os 

trabalhadores/as domésticos/as não foram escolhidos ou expressados da melhor 

maneira, resultando em complicações futuras para acessar um benefício.  

É importante levar em consideração que a Lei possui apenas sete anos de 

vigência e foi conquistada para disponibilizar o acesso dos trabalhadores/as 

domésticos/as que cuidam exclusivamente de sua casa, e os critérios não podem ser 

utilizados apenas para limitar o acesso deles a Politica da Previdência Social.  

 

                                                   
13 Freelancer, ou freela, é um profissional liberal que trabalha de forma autônoma e presta serviços para empresas 
ou pessoas por períodos determinados de tempo. 
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3. ANÁLISE DOS SUJEITOS SOBRE A MODALIDADE DE 
CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVO BAIXA RENDA 
 

Esse capítulo foi construído a partir da análise dos dados coletados em 

entrevistas realizadas com duas assistentes sociais das agências da Previdência 

Social e quatro contribuintes da modalidade Facultativo Baixa Renda.  

Essa pesquisa foi realizada em Londrina – PR, e a entrevista foi feita com dois 

assistentes sociais das Agências da Previdência Social localizadas nas regiões central 

e oeste de Londrina. Vale ressaltar que, o atendimento com o Serviço Social pode ser 

agendado em ambas as agências de Londrina. Essas agências abrangem 11 cidades 

(Assai, Ibiporã, Jataizinho, Londrina, Nova Santa Barbara, Primeiro de Maio, Santa 

Cecília do Pavão, São Sebastião da Amoreira, São Jerônimo da Serra, Sertanópolis 

e Tamarana). 

As entrevistas foram realizadas com quatro contribuintes que requereram 

benefícios, e após o atendimento com a assistente social, colaboraram com a 

pesquisa.  

Para manter o sigilo e preservar as informações coletadas, usaremos os 

seguintes códigos: Assistente Social 1, Assistente Social 2, Contribuinte 1, 

Contribuinte 2, Contribuinte 3 e Contribuinte 4.  
Os dados sistematizados estão organizados a partir de quatro eixos: “Breve 

caracterização dos sujeitos da Modalidade Facultativo Baixa Renda" onde há uma 

caracterização desses contribuintes que são atendidos nas agências da Previdência 

Social em Londrina. No segundo, “Inserção dos trabalhadores (as) domésticos (as) na 

Politica da Previdência Social", há relatos das profissionais e dos usuários sobre sua 

inserção.  

O terceiro se divide em dois pontos, primeiro “Motivos de indeferimentos do 

Beneficio requerido na modalidade de contribuição Facultativo Baixa Renda" onde há 

uma análise de quais são os principais obstáculos para validação dos benefícios e, 

segundo “Contribuições do Serviço Social para o acesso do Trabalhador Domésticos 

aos benefícios previdenciários" onde foram analisadas as atividades que foram e 

ainda são realizadas nas agências pelas assistentes sociais. 
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E por último, "A visão dos sujeitos sobre a modalidade de contribuição 

Facultativo Baixa Renda" onde foi analisado as experiências vivenciadas pelos 

usuários e assistentes sociais perante a Instituição e o indeferimento.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS/CONTRIBUINTES DA MODALIDADE FACULTATIVO BAIXA 
RENDA 

 

Essa pesquisa foi direcionada através dos objetivos que a estruturaram. Dessa 

forma, o objetivo geral, que é identificar se o seguro Facultativo Baixa Renda garante 

os direitos previdenciários do/a trabalhador (a) doméstico (a) no Brasil, será 

comtemplado ao longo da análise, e nesse primeiro eixo poderemos responder à um 

dos objetivos específicos, que é caracterizar quem são os contribuintes do Facultativo 

Baixa Renda atendidos pelos Assistentes Sociais nas agências de Londrina. 

É importante pontuar que, a pesquisa foi aplicada durante 15 dias, do dia 1 a 

15 de outubro de 2018, na agência de Londrina, conseguindo entrevistar apenas 

quatro contribuintes.  

O alcance da pesquisa foi limitado, pois antigamente na agência apenas um 

servidor era responsável pelo agendamento dos contribuintes do Facultativo Baixa 

Renda, mantendo um fluxo de atendimento a essa classe de trabalhadores dentro das 

agências, porém, atualmente expandiram esse agendamento para todos os servidores 

e com isso houve diminuição de agendamentos dessa modalidade, pois resultou em 

ninguém mais ser o real responsável para o agendamento desses contribuintes.  
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Quadro 01: Caracterização do Contribuinte  
CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITOS/CONTRIBUINTES 

 Gênero Idade Estado 
Civil 

Escolaridad
e 

Endereço  

Contribuinte 1 Feminino 67 anos Casada Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Jardim Terra 
Bonita 

Contribuinte 2 Feminino 64 anos Viúva Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

União da 
Vitória 

Contribuinte 3 Feminino 53 anos Solteira Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Vale das 
Palmeiras - 
Bela Vista do 
Paraíso 

Contribuinte 4 Feminino 63 anos Divorciada Ensino médio 
completo 

Jd. San 
Rafael - 
Ibiporã 

Elaboração: Própria. Fonte: Questionários aplicados na Agência da Previdência Social. 
 

A tabela acima apresenta as características dos contribuintes que participaram 

das entrevistas. O primeiro ponto a ser analisado é que todos os entrevistados eram 

do gênero feminino, fortalecendo a ideia apresentada por Hirata e Zarifan (2003) no 

primeiro capítulo, onde explicam que o trabalho doméstico está relacionado ao 

trabalho exercido pela mulher e se encontra na categoria efetiva, fortalecendo a 

desigualdade de gênero e o não reconhecimento do trabalho exercido exclusivamente 

ao lar.  

A noção de trabalho doméstico é o antípoda da objetificação: ela é 
ligada às relações afetivas no seio da família e fundada sobre a 
“disponibilidade” materna e conjugal das mulheres. Sendo a forma 
privilegiada de expressão do amor na esfera dita “privada”, os gestos 
repetitivos e os atos cotidianos de manutenção do lar e de educação 
dos filhos são atribuídos exclusivamente às mulheres. (HIRATA e 
ZARIFAN, 2003; p. 66). 

O segundo ponto abordado refere-se à idade avançada dessas mulheres e sua 

baixa escolarização, sendo que segundo a Lei 12.470/11 três dessas mulheres já 

poderiam estar aposentadas (contribuintes 1, 2 e 4), se possuíssem 15 anos de 

contribuição.  

Taylor e Ford citados no primeiro capítulo discorrem que seus sistemas de 

organização do trabalho buscavam trabalhadores sem a menor experiência. 

 Podemos relacionar a falta de experiência com a falta de estudo apresentado 

pelas entrevistadas, que por não possuírem estudo completo, houve um impacto em 
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suas vidas laborais no mercado assalariado.  

 
[...] Sempre trabalhei com os serviços de casa, apenas em 2008, 
durante noves meses pude trabalhar, pois antes disso meu marido não 
me permitia trabalhar e após esses nove meses adoeci. (Contribuinte 
1) 
 

[...] Sempre trabalhei com os serviços de casa e fora. A partir de 2002 
não trabalhei mais fora, por problemas de saúde (Contribuinte 4). 
 

É importante pontuar que, durante as entrevistas as contribuintes que 

trabalharam no mercado formal, exerceram atividades de serviços gerais, trabalho em 

frigorífico, e apontaram ainda que a dupla/ tripla jornada de trabalho somou para o seu 

adoecimento.   

Também podemos identificar nesse quadro que as entrevistadas residem em 

bairros carentes de Londrina, e em municípios vizinhos, confirmando a Lei 12.470/11 

que essa modalidade seria para pessoas de renda baixa e que não exercem trabalho 

fora de sua residência.  

Durante a entrevista com a Assistente Social, ela relatou que há uma 

demonstração por parte do/a contribuinte da naturalização do ato de cuidar (filhos e 

atividades domésticas) como característica da condição humana, e relata também 

durante a questão 07 do formulário a condição financeira dessas mulheres  

 
[...] Na agência onde eu estou atuando, criamos um fluxo das 
situações que são indeferidas para serem encaminhadas para o 
Serviço Social orientar, porque existem situações que foram validadas, 
por exemplo, pessoa requereu um salário maternidade, tem que ter 10 
meses de contribuições, foi validado nove, tem a possiblidade de 
complementar um mês e acessar o beneficio, nessa situação é 
tranquilo. Mas existe situações que ela já contribuiu três anos e não 
tem o Cadastro Único, por não saber desse critério para contribuir, 
para complementar três anos de contribuição é um valor muito alto e 
geralmente é uma população que não tem uma renda alta, a família 
ganha até dois salários mínimos no máximo, geralmente não tem 
condições financeiras de fato para complementar, sendo assim, não 
conseguirão acessar nenhum direito previdenciário. (Assistente Social 
1). 

 

Essa questão de renda apresentada pela Assistente Social, também é 

confirmada por três das quatro entrevistas. A Contribuinte 1 decidiu migrar para outra 

modalidade, mas relatou que esse valor de complementação será pago pelo marido. 

A Contribuinte 2 está em auxílio doença, porém, possui contribuições invalidadas e 



 46 

relatou que não terá condições de complementar essas contribuições. A Contribuinte 

3 cogitou a ideia de complementar, mas afirmou que esse valor se for pago será feito 

pela família, para possibilitar no futuro o acesso a aposentadoria por tempo de idade.  

A Contribuinte 4 disse que fazia o pagamento do Facultativo Baixa Renda através do 

Bolsa família que recebia, e por esse beneficio constar em seu nome, teve todas as 

suas contribuições invalidadas por causa do critério da renda própria. Ela relatou que 

 
[...] pago o beneficio da dona de casa com o bolsa família, se tiver 
certeza que vou conseguir me aposentar, nesse caso minha filha vai 
fazer um empréstimo e vou pagar ela parcelado. (Contribuinte 4). 

 

Dessa forma, fica evidente que o acesso aos benefícios previdenciários é 

precário para essas contribuintes, ambas chegaram ao INSS para tentar o auxílio 

doença e quando foram ver, possuíam diversas invalidações por falta de informação, 

e agora precisam arrecadar todo o apoio financeiro da família para poder migrar de 

modalidade de contribuição, sendo que de acordo com a Lei 12.470/11 todas se 

enquadram nos critérios propostos e se encaixam como donas de casa e com renda 

baixa.  

3.2 INSERÇÃO DOS TRABALHADORES (AS) DOMÉSTICOS (AS) NA POLÍTICA DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 

No segundo capitulo há uma explicação de como foi a alteração da Lei 8.212/91 

para a inclusão dos contribuintes Facultativos Baixa Renda na Lei 12.470/11. Nesse 

eixo está apresentado o ponto de vista dos assistentes sociais que já estavam 

trabalhando na Instituição no período de implantação da Lei, e também como foi a 

inserção das contribuintes entrevistadas nas perspectivas deles.  

A legislação 12.470/11 foi conquistada depois de diversos projetos de Lei e no 

ano de 2011. Os Assistente Sociais que participaram das entrevistas já atuavam na 

Politica da Previdência Social, no instituto Nacional do Seguro Social – INSS. As 

quatro contribuintes que participaram da pesquisa de campo, iniciaram suas 

contribuições na modalidade de contribuição Facultativo Baixa Renda, logo no início 

da implantação da legislação, no ano de 2011.  

De acordo com os assistentes sociais, inicialmente, a inclusão desses 

trabalhadores na política da Previdência Social foi um avanço, pois até aquele 
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momento os trabalhadores (as) domésticos (as) só encontravam benefícios na Politica 

da Assistência Social (BPC – Beneficio de Prestação Continuada), sendo totalmente 

excluído de acessar os benefícios previdenciários 

 

[...] quando a nova legislação sobre a instituição da modalidade de 
contribuição Facultativo Baixa Renda entrou em vigor no INSS, eu já 
estava trabalhando na autarquia, a principio entendemos como um 
avanço e a possibilidade de ampliação de acesso, porque era um 
público que não tinha acesso a Previdência, muitos trabalhadores (as) 
não conseguem contribuir e o entendimento inicial é que seria a 
possibilidade dos (as) trabalhadores (as) contribuírem com um valor 
menor. Sendo assim, entendemos como um avanço. (Assistente 
Social 1). 
 

[...] considero que a possibilidade de contribuição em valor reduzido 
às pessoas de baixa renda amplia o acesso aos direitos 
previdenciários a pessoas que até então estavam excluídas desta 
política. (Assistente Social 2). 

 

Quando essa lei foi implantada no Brasil houve uma ampla divulgação, 

focalizaram no seguinte slogan "agora a dona de casa pode aposentar”, porém, não 

houve divulgação dos critérios que essa modalidade requer, começando a acarretar 

futuras dificuldades para os contribuintes.  

 
[...] a forma que foi divulgada, foi amplamente divulgada nas mídias, 
com o slogan: "Agora a dona de casa pode acessar os benefícios da 
Previdência Social" e o grande nó de tudo isso, foi não ser divulgado 
os critérios, que existiam critérios para esse público, que não era só 
contribuir com 5%, tinham que comprovar que não tinha renda, tinham 
que ter o Cadastro Único. Enfim, após de existência da lei, as pessoas 
começam a procurar os benefícios e se deparam com suas 
contribuições invalidadas. De forma geral, considero um avanço esse 
ato normativo, no entanto, a forma como ela foi inserida e como foi 
divulgada, a falta de informação da população sobre esses critérios é 
um grande problema, porque muitas vezes ocorreram de pessoas que 
contribuíram mais de ano, vários anos, e não conseguiram acessar, 
nessa perspectiva acaba sendo uma forma de restringir, a pessoa está 
pagando, tem suas contribuições invalidadas, e não temos 
conhecimento de pessoas que conseguiram ter de volta essas 
contribuições quando elas não foram reconhecidas pelo INSS, existe 
uma forma de conseguir reaver esses valores, no entanto, na prática 
isso não se concretiza. Por um lado, ela é um avanço sim, mas por 
outro, por essas dificuldades de acesso até a informação dessa 
população, acaba restringindo o acesso ao benefício e sendo uma 
espécie de confisco das contribuições dessas pessoas. (Assistente 
Social 1). 
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Essa modalidade de contribuição mesmo sendo nova, abrange grande parte da 

população brasileira e sua maioria são mulheres. Dessa forma uma lei que foi 

implantada para dispor direitos estava se tornando uma fonte de renda da população 

de baixa renda, e uma maneira de arrecadar dinheiro dessa população. 

As entrevistadas conheceram essa modalidade de contribuição de maneiras 

diferentes, mas todas elas começaram a contribuir no inicio da implantação da lei, ou 

seja, nos dias atuais essas mulheres já contribuíram por volta de sete anos para a 

Previdência Social.    

A Contribuinte 1 obteve conhecimento através das mídias (televisão), e relatou 

que na época foi bastante falado na televisão sobre o direito da dona de casa, 

principalmente sobre o direito à aposentadoria, e a propósito ela ainda cita o nome da 

deputada Gleisi Hoffmann sobre ter conquistado esse direito para as mulheres donas 

de casa. 

A Contribuinte 2 e 3 relataram que conheceram através de familiares. A 

Contribuinte 2 relatou que até aquele momento não sabia muito sobre aquela 

modalidade de contribuição e relatou que o pagamento das contribuições é realizado 

pela filha.  

A Contribuinte 3 disse que começou a contribuir nessa modalidade pois nesse 

período morava com sua mãe que estava doente e era a responsável por ela. Disse 

ter sido incentivada pela mãe a contribuir para no futuro ter direito de se aposentar. 

Nesse período as duas viviam com a aposentadoria da mãe.  

A Contribuinte 4 conheceu essa modalidade pelo CRAS, relatou que em uma 

de suas idas, durante o atendimento com o Assistente Social, foi informada que se 

enquadrava nos critérios dessa contribuição do INSS e isso a garantiria se tornar uma 

segurada da Previdência e posteriormente, conseguiria a aposentadoria.  

Durante as entrevistas, foi perguntado se elas tinham conhecimento dos 

critérios que essa modalidade de contribuição exigia, a Contribuinte 1 e 3 relataram 

que não sabiam que além de contribuir com os 5% do salário mínimo teriam que 

cumprir os seis critérios propostos na legislação. A Contribuinte 2 disse que ficou 

sabendo agora da existência dos critérios pois o pagamento das contribuições do 

Facultativo Baixa Renda sempre foi feito pela filha, e a Contribuinte 4 relatou que não 

sabia, inclusive ficou sabendo do Facultativo Baixa Renda pelo CRAS, porém não foi 

informada sobre os critérios.  
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Podemos observar a partir dos relatos das contribuintes, que elas se inseriram 

nessa modalidade visando acessar no futuro a aposentadoria e garantir uma 

qualidade básica de vida na velhice, porém, enfrentam nos dias atuais dificuldades e 

limitações para acessar os benefícios que no início pareciam acessíveis. 

A questão inicial desse projeto era analisar se a nova regulamentação do 

seguro Facultativo Baixa Renda garante os direitos previdenciários do trabalhador 

doméstico brasileiro e de acordo com o Assistente Social 1, ela garante, mas ao 

mesmo tempo tira esse direito. E uma das preocupações relatada foi que logo que a 

lei foi implantada houve um aumento significativo de contribuintes que não tinham 

conhecimento sobre os critérios, constatando uma falha na divulgação da lei, sem ao 

menos contemplar seus critérios. 

 
[...] Com certeza houve, nos primeiros anos, não vou saber indicar o 
quantitativo, mas era divulgado no site do INSS a quantidade de 
contribuintes, e eram muitos. Eu me recordo que eram muitos e 
progressivamente aumentava a cada ano. Com certeza teve esse 
aumento das contribuições, o que nos preocupava ainda mais, quando 
constatávamos essa restrição na dificuldade de validação dessas 
contribuições. Em 2013, por volta desse ano, foram feitos alguns 
levantamentos lá, era um quantitativo alarmante, tivemos também 
conhecimento de algumas regiões do país que 90% das pessoas que 
buscavam os benefícios não conseguiam validações dessas 
contribuições, sendo assim, não acessavam os benefícios 
previdenciários, se configurando como uma forma de até confiscar o 
recurso daquela pessoa, não tem a possibilidade concreta e efetiva de 
retorno das contribuições quando invalidadas e em muitas situações 
não acessam o benefício. (Assistente Social 1). 

 

Com essa afirmativa há um demonstrativo de que o acesso à Política da 

Previdência Social por trabalhadores (as) domésticos (as) que inicialmente foi posta 

para beneficiar os contribuintes, virou de lado e agora além de não dispor o acesso 

aos benefícios, confisca os pagamentos realizados para beneficiar a acumulação do 

Estado. 

 

3.3 MOTIVOS DE INDEFERIMENTOS DO BENEFÍCIO REQUERIDO NA MODALIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVO BAIXA RENDA  
 

O terceiro eixo desenvolvido para analisar os dados presentes no gráfico foi 

baseado em um dos objetivos específicos do projeto, que tinha como questão 

conhecer os critérios necessários e o impacto dos mesmos para o acesso aos 
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benefícios dessa modalidade de contribuição. O segundo capítulo mostra que o 

Facultativo Baixa Renda para ser acessado, precisam ser cumpridos seis critérios de 

acordo com a Lei, sendo eles:  

 

• Constar cadastro no CadÚnico (§ 4º do art. 21 da Lei 8.212/91);  

• Possuir renda familiar até dois salários-mínimos; 

• Não constar renda pessoal no CadÚnico;  

• Não constar renda pessoal no CNIS (alínea "b” do inciso II do § 2º do art. 21 da 

Lei 8.212/91); 

• Atualizar cadastro no CadÚnico de dois em dois anos (art. 7º do Decreto 

6.135/2007); 

• Não possuir vínculos em aberto (alínea "b" do inciso II do § 2º do art. 21 da Lei 

8.212/91). 

 

Foi identificado ao longo da sistematização dos dados, que diversos 

contribuintes não têm conhecimento dos critérios, impactando diretamente no seu 

acesso aos benefícios previdenciários. 

O Assistente Social 1 pontua que, o que tem dificultado o acesso dos 

contribuintes aos benefícios previdenciários é a falta de informação sobre esses 

critérios. Que quando passam por atendimento com o Serviço Social, o(a) profissional 

identifica que o contribuinte realmente se enquadra como trabalhador doméstico e de 

renda baixa, porém, por falta de informação não consegue acessar seu direito. 

 
[...] na verdade eu acho que um dos maiores problemas, é a falta de 
informação, os usuários não têm conhecimento dos critérios 
estabelecidos na legislação, e isso acaba se tornando uma das 
principais dificuldades. Ainda tem problemas de entendimentos sobre 
a questão da renda da própria, na legislação é estabelecido que o 
usuário não pode ter renda própria, e no Cadastro Único tem um item 
de renda de doação, ao fazer o Cadastro Único, caso seja inserido que 
existe uma renda de 30 reais de doação, porque alguém fornece todo 
mês aquele valor, mesmo não tendo vinculo empregatício, uma renda, 
mas por receber aqueles 30 reais de doação pode ter suas 
contribuições invalidadas. No meu entendimento doação não é uma 
renda, mas isso é considerado como renda pelo INSS, então se tem 
lá 10/ 30/ 50 reais, é invalidado, esse é mais um problema, não apenas 
do critério, mas de entendimento da própria politica previdenciária 
mesmo, de entender essa doação como uma renda própria. Temos 
várias situações de não validação por conta desse critério, desse 
entendimento. (Assistente Social 1). 
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Já o(a) Assistente Social 2 identifica que a principal dificuldade nos dias atuais 

para acessar os benefícios previdenciários como Facultativo Baixa Renda é sobre 

manter o Cadastro Único atualizado de dois em dois anos. 

 
[...] não foi realizado nenhum levantamento formal de que eu tenha 
conhecimento neste sentido, mas pelo que observo no cotidiano, a 
maioria das invalidações ocorre por não atualização do CadÚnico de 
dois em dois anos. (Assistente Social 2). 

 

Vale pontuar que, o Cadastro Único faz parte de um sistema da Politica da 

Assistência Social, ou seja, mesmo sendo uma modalidade de contribuição da PolÍtica 

da Previdência Social, a Assistência Social gera impactos no acesso ou não desses 

contribuintes, evidenciando que há uma forma de fiscalizar a vida dos contribuintes de 

baixa renda.  

De acordo com o gráfico abaixo, baseado nos motivos de invalidações das 

contribuintes participantes das entrevistas, fica evidente que os principais critérios que 

impediram o acesso das mesmas aos benefícios previdenciários, são os mesmos 

citados pelos profissionais.  
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GRÁFICO  01: MOTIVOS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO REQUERIDO   

 
Elaboração: Própria. Fonte: Questionários aplicados na Agência da Previdência Social. 
 

O gráfico acima demonstra os motivos de indeferimentos de acordo com as 

contribuintes entrevistadas. Como antes abordado, na modalidade Facultativo Baixa 

Renda precisam ser cumpridos seis critérios, sendo eles, ter cadastro no CadÚnico, 

ter renda familiar até dois salários-mínimos, não possuir renda pessoal no CadÚnico, 

não possuir renda pessoal no CNIS, manter o CadÚnico atualizado de dois em dois 

anos e não possuir vínculos trabalhistas em aberto.  

Os contribuintes conseguem ter acesso a essas informações presentes no 

gráfico, a partir do momento em que requerem um benefício no INSS.  Para ver o 

cumprimento dos critérios, há o cruzamento de sistemas de informações e por meio 

disso visualizam critérios descumpridos, ou seja, o INSS consegue ter acesso ao 

25%

0

75%

50%

75%

0
0%

25%

50%

75%

100%

Motivo de indeferimento do beneficio requerido - INSS

Não consta cadastro no CadÚnico
Renda familiar superior a dois salários-mínimos
Possui renda pessoal no CadÚnico
Possui renda pessoal no CNIS 
Data do cadastro/atualização superior a dois anos



 53 

Cadastro Único e ao CNIS. Antigamente, o próprio servidor via as invalidações e 

informava aos contribuintes, porém, os Assistentes Sociais passaram a atender essas 

pessoas, pois as informações disponibilizadas pelos servidores eram superficiais e os 

contribuintes não conseguiam compreender o não acesso, sendo que mantinham 

seus pagamentos em dia. Desta forma, o atendimento passou a ser realizado pelo 

Serviço Social, que informa os motivos das invalidações e o que pode ser feito para 

validar as mesmas.  

A Contribuinte 1 relatou que, em seu requerimento, obteve invalidações por não 

possuir Cadastro Único e por possuir renda pessoal no Cadastro único. A princípio 

identificamos uma incoerência, pois não há como conter uma informação no cadastro 

sobre renda pessoal pois ela não existe. Contudo, soubemos que no caso dessa 

contribuinte, ocorreu que os motivos de invalidações são referentes a períodos 

diferentes, ou seja, inicialmente quando deu entrada não possuía cadastro no 

CadÚnico e após um período assim que deu entrada novamente constava uma renda 

pessoal no cadastro Único. Vale ressaltar que essa renda era referente ao salário do 

marido. 

Ela nos relatou que pretende migrar do Facultativo Baixa Renda, que contribuía 

com 5% para o Facultativo (11%), pois contribuiu por muito tempo para ter direito aos 

benefícios previdenciários e até esse momento não conseguiu acessar.  

 
[...] muito ruim, porque paguei um longo período e até o momento não 
consegui acessar um beneficio previdenciário. Pela perícia não tive o 
meu problema reconhecido como motivo para aposentar e quando 
cheguei aqui não tinha meus pagamentos validados. (Contribuinte 1) 
 

A Contribuinte 2 no seu requerimento constou que possui renda pessoal no 

CNIS, e está com o Cadastro Único desatualizado. No caso dela, quando passou por 

atendimento com o Assistente Social estava em auxílio doença, mesmo com algumas 

contribuições invalidadas, conseguiu acessar o auxílio doença, porém, as 

contribuições que foram invalidadas não contarão para a aposentadoria, se não forem 

complementadas. 

A Contribuinte 3 teve suas contribuições invalidadas por possuir renda pessoal 

registrada no CadÚnico e na atualização do mesmo. Foi relatado que a renda que 

constou no CadÚnico é o recebimento do Bolsa Família, que a contribuinte utiliza para 
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fazer o pagamento do Facultativo Baixa Renda. A contribuinte relatou que se sentiu 

lesada por parte do INSS e do CRAS, que não a informaram sobre os critérios. 

 
[...] no INSS deveriam dar mais atenção para os problemas de cada 
um, não olha a classe mais baixa. Senti que foi uma incompetência do 
CRAS porque não me deu a informação correta, porém, pode ser que 
elas não sabiam. (Contribuinte 3). 
 

Vale ressaltar que, essa contribuinte conheceu o Facultativo Baixa Renda 

através do CRAS e contribuiu desde 2011, e nunca tinha ouvido falar desses critérios. 

Descobriu só após tentar acessar o auxilio doença.  

A Contribuinte 4, no seu requerimento para acessar o auxilio doença, relatou 

que possuía renda pessoal no CadÚnico, e renda pessoal no CNIS, mas não estava 

atualizado o Cadastro Único. A contribuinte expôs que se sente desmotivada a 

continuar a contribuir, pois teve suas contribuições invalidadas por uma renda que não 

recebe 

 
[...] ao saber disso a vontade é de não pagar mais, é um dinheiro que 
não tem retorno. A renda que atualmente está no meu cadastro único 
não é real. Hoje em dia, estou sem renda pessoal. (Contribuinte 4).  
 

Os resultados analisados comprovam que os critérios são muito mais 

excludentes do que para disponibilizar o direito dessas trabalhadoras. A Lei 12.470/11 

inclui esses trabalhadores domésticos na Politica da Previdência Social, mas seus 

próprios critérios para comprovação de renda baixa exclui o acesso aos direitos 

previdenciários. 

 
3.3.1 Contribuições do Serviço Social para o acesso do Trabalhador Doméstico aos 

Benefícios Previdenciários  

 

A partir do tópico acima, foi decidido que seria relevante citar algumas ações 

realizadas pelo Serviço Social a esses contribuintes. Durante a entrevista com os 

assistentes sociais notou-se que há uma responsabilidade desde o início da 

implantação da Lei sobre esses profissionais, exigindo uma ação de divulgação, 

assessoria e socialização de informações.  
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De acordo com o Manual Técnico do Serviço Social (2012), criado pela DIRSAT 

– Diretoria de Saúde do Trabalhador, umas das linhas de ações do Serviço Social 

dentro do INSS é  

 
Ampliação e consolidação do acesso à Previdência Social: Essa linha 
de ação está voltada para a ampliação e consolidação do acesso de 
categorias profissionais e ocupacionais, segmentos de trabalhadores 
e grupos sociais com dificuldades de obtenção dos benefícios e 
serviços ofertados pela Previdência Social, em decorrência de 
ausência de informações, insuficiência de renda, vínculos não 
contemplados na Classificação Brasileira de Ocupação – CBO, entre 
outros fatores. (MANUAL TÉCNICO DO SERVIÇO SOCIAL, 2012, 
p.23) 

 

Dentro dessa linha de ação estão a socialização das informações 

previdenciárias e assistenciais e a assessoria/consultoria técnica, que de acordo com 

o Manual Técnico do Serviço Social (2012)  

 
A socialização das informações previdenciárias e assistenciais 
consiste em um processo democrático e pedagógico que se 
desenvolve entre o assistente social e os cidadãos usuários da 
Previdência Social. Essa ação possibilita uma informação de 
qualidade e diferenciada, pois é desenvolvida sob a ótica do acesso 
ao direito e da ampliação do exercício da cidadania. Esse processo 
visa tornar as politicas de seguridade transparentes e acessíveis para 
os usuários, sobretudo no que se refere à Previdência e Assistência 
Social. MANUAL TÉCNICO DO SERVIÇO SOCIAL, 2012, p. 14). 
 

A assessoria/consultoria tem como objetivo instrumentalizar os 
profissionais, os movimentos sociais, as instituições governamentais 
e organizações da sociedade civil, de forma a contribuir na elaboração 
de propostas e implementação de melhorias na área de Previdência 
Social, em interface também com as demais politicas de Seguridade 
Social (Saúde e Assistência Social). MANUAL TÉCNICO DO 
SERVIÇO SOCIAL, 2012, p. 16) 

 

Foi através dessas ações que os assistentes sociais começaram a atender 

tanto os contribuintes, quanto algumas redes de serviço socioassistencial. Foram 

entrevistados profissionais apenas de Londrina, porém, por ser uma Instituição 

Federal, suas ações repercutiam por todo território nacional e motivavam os outros 

profissionais da área.  

De acordo com a Assistente Social 1, seu primeiro contato com esse público foi 

logo após a inclusão dessa legislação no INSS. Os Assistentes Sociais entendiam que 



 56 

isso era um grande avanço dentro da politica e desenvolveram um projeto para ampliar 

o acesso e conhecimento dessa nova modalidade 

 
[...]o Serviço Social do Estado do Paraná desenvolveu um projeto, com 
o objetivo de dar ampla divulgação para essa modalidade de 
contribuição, visto que uma das dificuldades dessa legislação foi a 
forma que ela iniciou, a forma que foi divulgada, sendo amplamente 
divulgada nas mídias, com o slogan: "Agora a dona de casa pode 
acessar os benefícios da Previdência Social" e o grande nó de tudo 
isso, foi não ser divulgado os critérios, que existiam critérios para esse 
público, que não era só contribuir com 5%, tinham que comprovar que 
não tinha renda, tinham que ter o Cadastro Único. Enfim, após um ano 
de existência da lei, as pessoas começam a procurar os benefícios e 
se deparam com suas contribuições invalidadas. (Assistente Social 1). 
 

Como citado acima, logo após um ano, os contribuintes começaram a buscar 

seus direitos na previdência e começaram a se deparar com as invalidações. Com 

esse resultado preocupante, os Assistentes Sociais começaram a desenvolver as 

assessorias junto a Politica de Assistência Social, e também a fazer o atendimento 

aos usuários na agência, de acordo com a socialização de informações 

previdenciárias e assistenciais do manual técnico. 

 
[...] foi elaborado vários projetos do Serviço Social,  diante do 
entendimento inicial de ser avanço e a possibilidade de ampliação de 
acesso a Previdência social, fizemos um processo de divulgação, 
principalmente junto a Politica de Assistência Social, visto que, um dos 
critérios para acesso a contribuição era ter o Cadastro Único, devido 
ao corte de renda e esse critério, tratava-se também de  público da 
Assistência Social, começamos então fazendo primeiro essa 
divulgação para os profissionais, falando dos critérios, das formas de 
acesso, e em alguns momentos com os usuários, atendimentos 
individuais, de socialização de informações nas agências, algumas 
gerências tinham projetos sistematizados com relação a isso, mas 
tudo na linha de socialização de informações individuais e coletivas 
que é uma das nossas atividades técnicas principais no INSS. 
Contudo, a falta de informação sobre os critérios ainda permanece, 
existe nesse período de 2011 a 2018 diversas pessoas que estão fora 
do critério e não tem conhecimento, uma das grandes preocupações 
do Serviço Social, ou seja, pode ocorrer de ter sete anos de 
contribuição e se não estiver dentro desses critérios, por exemplo não 
fez o cadastro Único ela pode chegar aqui pensando em se aposentar 
e vai ter suas contribuições invalidadas. (Assistente Social 1). 
 

[...] nós do Serviço Social temos atuado no contato com a rede de 
serviços, promovendo a divulgação dos critérios e estabelecendo 
fluxos para que as informações cheguem ao maior número de pessoas 
possível; Estabelecemos um fluxo dentro das APS para que as 
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pessoas que contribuem nesta modalidade ou desejam contribuir e 
que venham à APS por alguma razão sejam encaminhadas para o 
atendimento com o Serviço social para orientações; Elaboramos um 
folheto informativo para ser distribuído na APS e nos CRAS; 
Atualmente estamos desenvolvendo um projeto que visa ampliar a 
divulgação para outros espaços, como na política de saúde e nas 
lotéricas por exemplo. (Assistente Social 2). 

 

Durante a entrevista, os Assistentes Sociais relatam que mesmo no início da 

implantação da legislação, colocando em prática esses projetos junto a Assistência 

Social ainda existem muitos casos de invalidações. Eles ainda relataram quais são os 

projetos futuros para esses contribuintes conseguirem de fato acessar seus direitos 

junto a Previdência Social. 

 
 [...] eu já sinalizei alguns aqui, um deles e as ações de socializações 
de informações aos profissionais que atuam nos CRAS, focando 
naqueles dois principais problemas que já sinalizei nas questões 
anteriores, a falta de informação e essa relação do Serviço Social da 
Previdência com a Politica de Assistência. A porta de entrada para 
acessar essa modalidade de contribuição é CRAS, devido a 
necessidade de ter o Cadastro Único. No cadastro único que terá a 
informação por exemplo, se a renda é doação, entender se de fato é 
uma doação ou não, porque inicialmente até tinha situações que a 
pessoa ganhava uma cesta básica, ela tinha acesso a uma cesta 
básica através da igreja, tinha CRAS que transformava aquele valor 
da cesta básica em valor monetário e colocava na doação, essa 
situação impactava no não acesso ao benefício. As possibilidades de 
ações é a socialização dos critérios para acesso a população, para os 
profissionais, informações desses critérios e também esse fluxo que 
criamos de ser encaminhados para o Serviço Social os indeferimentos, 
para analisarmos e orientarmos cada situação a situação. Tem muitas 
situações que os usuários têm conseguido acessar a partir da nossa 
orientação, a partir do entendimento da especificidade de cada 
situação, podemos orientar as possibilidades para que o usuário possa 
acessar o benefício, se é uma situação simples, muitas vezes os 
servidores não fazem toda essa explicação, não avaliam caso a caso, 
essas ações têm contribuído para ampliar o acesso aos benefícios. 
(Assistente Social 1) 
 

[...] acredito que o Serviço Social tem realizado todo o possível dadas 
suas limitações (institucionais). Porém, penso que ações mais amplas 
precisariam ser sistematizadas envolvendo mais expressivamente 
outras políticas e a população a fim de garantir que o contribuinte nesta 
modalidade tenha acesso às informações antes de começar a 
contribuir. (Assistente Social 2) 
 

Vale ressaltar que, há uma redução do potencial dos Assistentes Sociais 

inseridos na Instituição, pois essas ações desenvolvidas pelo Serviço Social dentro 
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das agências do INSS divergem com a política institucional desenvolvida pela 

instituição.  

Como o Assistente Social 1 relatou, "muitas vezes os servidores não fazem 

toda essa explicação, não avaliam caso a caso", isso comprova que muitos 

contribuintes não têm acessado seus direitos, primeiramente por falta de informação 

dos critérios necessários, e posteriormente, por não ter seu caso observado de forma 

individual.  

As políticas sociais foram criadas para dispor de direitos e serviços para a 

população, mas notamos em diversos momentos que a Política da Previdência Social 

tem mais excluídos, desta forma restringido seu acesso, principalmente o acesso da 

população de baixa renda.  

 

3.4 A VISÃO DOS SUJEITOS SOBRE A MODALIDADE FACULTATIVO BAIXA RENDA  
 

A instituição Nacional do Seguro Social - INSS é composta por dois principais 

atendimentos aos usuários da Previdência Social, sendo eles, Serviço Social e perícia 

médica, duas vertentes que sofrem atritos frequentemente dentro da instituição por 

possuírem posturas diferentes perante o atendimento com os usuários.  

De acordo com a Contribuinte 1, ela deu entrada no auxilio doença e teve sua 

negativa tanto pelas contribuições invalidadas quanto pela avaliação médica do perito, 

ou seja, sua relação com a instituição e com a pericia médica foi de não 

reconhecimento do adoecimento e não acesso aos direitos previdenciários.  

A Contribuinte 2 já obteve uma relação diferente, mesmo tendo as contribuições 

invalidadas, conseguiu acessar o direito ao auxilio doença pela perspectiva da perícia 

médica e pela instituição. Ela tem um laudo médico que solicita a mudança de auxilio 

doença para aposentadoria por invalidez, mas até a data da entrevista ainda não tinha 

passado por uma nova perícia.  

Vale salientar que, por mais que a contribuinte já tenha idade para estar 

aposentada, no ano de 2018 estava com 64 anos, ela não tinha 15 anos de 

contribuição. Dessa forma ela só teria direito a estar aposentada por meio da 

aposentadoria por invalidez, como foi visto no segundo capítulo. 

A Contribuinte 3, que teve a maioria das suas contribuições invalidadas por 

conta dos sistemas, constava uma renda pessoal no Cadastro Único e no CNIS, 

porém, esta renda era provida pela aposentadoria da mãe. É valido pontuar que a 
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contribuinte esteve recebendo auxilio doença no período de 2014 a 2018, pela via 

judicial, ou seja, sua relação com a instituição não foi de acessar seus direitos, mas 

de limitar e fazer com que a mesma recorresse a outros serviços para acessar seus 

direitos previdenciários.   

A Contribuinte 4 relatou em diversos momentos da entrevista sua indignação 

tanto com a Política da Previdência Social quanto com a Assistência Social, pois ela 

contribuiu durante sete anos e teve todas as suas contribuições invalidadas.  

Ela afirmou que as politicas não fazem com que as pessoas de renda baixa 

acessem seus direitos, e atualmente tem sobrevivido apenas com o valor do Bolsa 

Família, mas efetuava o pagamento das contribuições com esse valor, e colocaram 

no seu cadastro um benefício assistencial como renda. Dessa forma, além da 

contribuinte não ter um diálogo com a instituição, a mesma não se sente protegida 

pelas politicas sociais. 

Os assistentes sociais, durante as entrevistas, falaram brevemente como os 

usuários atendidos nas agências de Londrina, têm reagido e lidado com a negativa da 

instituição  

 
[...] bom, eu não gostaria de contribuir dois, três anos e pensar que eu 
vou acessar um salário maternidade ou estou doente e preciso de um 
auxilio doença ou mesmo contribuir os dois anos que faltavam pra eu 
aposentar e cheguei pra requerer esse direito e chegar no INSS e não 
ter reconhecido desse direito, entendo que é muito difícil  entenderem 
o porque que não foi reconhecido, porque pra eles, eles contribuíram, 
eles pagaram o carnêzinho e não entendem o não reconhecimento e 
invalidação dessas contribuições. Geralmente os atendimentos que 
fazemos com esse público é um atendimento bastante demorado 
devido a dificuldade do entendimento desses usuários dos motivos da 
validação, porque não foi reconhecido, sendo a única possibilidade do 
usuário a complementação dessas contribuições, que é bem 
complicado, pela falta de renda dessas pessoas. (Assistente Social 1). 
 

[...] em um primeiro momento reagem de maneira muito negativa, 
demonstram frustração e sentem-se lesados por não terem sido 
informados sobre os critérios. (Assistente Social 2). 
 

Os profissionais também relataram que há apenas uma maneira de fazer com 

que essas contribuições sejam validadas, para isso os contribuintes precisam fazer o 

pagamento de 6% em cima de todas as contribuições que foram invalidadas, ou seja, 

inicialmente o contribuinte pagou como Facultativo Baixa Renda (5%) e se caso for 
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invalidado, passa a contribuir como Facultativo (11%) efetuando o pagamento de 6%, 

sem contar os juros.  

 
[...] o usuário que tiver suas contribuições invalidadas por não 
atendimento aos critérios da Lei 12.470/11 pode complementar as 
contribuições realizadas, ou seja, como a contribuição na alíquota 5% 
do salário mínimo não pôde ser considerada, ele pode pagar a 
diferença para “transformar” esta contribuição em uma de 11% do 
Salário Mínimo. Ele é orientado com relação ao período invalidado e 
opta por complementar todo ou parte do período conforme sua 
demanda específica (varia conforme a idade do usuário, o benefício 
que está pleiteando, a carência para acesso ao benefício, a qualidade 
de segurado e outros fatores). (Assistente Social 2)  

 

[...] a única possibilidade de acessar o beneficio após a negativa no 
INSS, é se o usuário complementar em outra modalidade as 
contribuições, todas aquelas contribuições anteriores, outro beneficio 
previdenciário ele não vai conseguir acessar pelo Facultativo Baixa 
Renda. (Assistente Social 1). 

 

Com isso, a atuação do Assistente Social no INSS fica limitada às normas e 

diretrizes da instituição. E por causa disso, os profissionais do Serviço Social têm 

desenvolvido projetos para buscar mudanças na inserção de novos contribuintes, isto 

é, são projetos, com a rede socioassistencial, para ampliar as informações dos 

critérios do Facultativo Baixa Renda e diminuir o número de invalidações de benefícios 

previdenciários dessa modalidade de contribuição.  

O Assistente Social 1 relatou que fez um levantamento quantitativo do período 

de 2017 para se apropriar da quantidade de usuários que deram entrada e quantos 

foram invalidados e posteriormente comparou os dados após os projetos aplicados e 

finalizados,  

 
[...] bom, a gente não tem precisamente os números de contribuintes, 
isso não é divulgado, é um dado que pode até ser acessado, porém 
tem todo um sistema burocrático de como solicitar isso. Como eu 
respondi nas questões anteriores, nos conseguimos uma lista do ano 
de 2017, uma lista de todos os contribuintes da Gerência Executiva de 
Londrina – GEX, focalizado nas duas agências de Londrina. 
Conseguimos essa lista através de uma pessoa da região sul que tinha 
acesso diferenciado e conseguiu fornecer pra nós essa listagem, uma 
listagem meio inconsistente, pois continha usuários que não eram da 
região, mas como nós estávamos organizando um trabalho de 
orientação para esse público antes dele requerer o benefício, para 
orientar, para socializar informações sobre os critérios, para validar as 
contribuições e para prevenir que ao vir solicitar um beneficio ele 
esteja dentro do critério e não tenha essas contribuições invalidadas. 
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Nós fizemos um levantamento dessas pessoas no período de 2017 
que tiveram suas contribuições invalidadas ou não, até porque como 
a gente estava organizando esse projeto, a ideia era analisar 
posteriormente e avaliar quais foram os impactos, se de fato a gente 
conseguiu possibilitar maior acesso, a partir desse processo de 
orientação. Com esse levantamento, chegamos aos seguintes dados, 
nós tivemos no ano de 2017, 186 usuários que acessaram algum tipo 
de beneficio, ou seja, tiveram suas contribuições validadas, 144 
usuários não tiveram suas contribuições validadas e temos um número 
de parcialmente validados que somam 361 usuários. Esse 
parcialmente validados, significa por exemplo, se ele contribuiu de 
2012 a 2018, pode ocorrer de 2012 a 2014 não constar o cadastro 
único, então esse período foi invalidado, porém, de 2014 a 2018 ele 
fez o cadastro e teve suas contribuições validadas e pode assim 
acessar o beneficio, mesmo tendo dois anos de invalidações. 
(Assistente Social 1). 
 

E para finalizar esse eixo o Assistente Social 1 pontuou que há uma dificuldade 

dos contribuintes do Facultativo Baixa Renda em acessar o auxílio doença, mesmo 

com as contribuições validadas, pois para conceder esse benefício ele precisa passar 

pelo atendimento da pericia médica, que tem resultado em um grande número de 

invalidações. Como podemos observar nas contribuintes invalidadas, todas chegaram 

ali para requerer o auxilio doença, e de quatro contribuintes, apenas uma, a 

Contribuinte 2, conseguiu acessar o beneficio pelo INSS, a Contribuinte 3 acessou 

apenas pela via judicial.  

 
[...] outro ponto que não disse anteriormente, mas acho importante 
dizer sobre essa modalidade de contribuição, é que a partir dos 
atendimentos realizados pelos Assistentes Sociais nas agências, os 
contribuintes do FBR que tentaram acessar o auxilio doença tiveram 
dificuldade para contemplar esse benefício ou até mesmo não 
conseguiram acessar, devido a compreensão de trabalho do INSS.  
Essa dificuldade fortalece a ideia do não reconhecimento do 
trabalhador doméstico através da compreensão de trabalho do INSS 
e do perito médico, percebemos através da prática profissional que 
para o INSS isso não é considerado trabalho e por isso o trabalhador 
doméstico tem tanta dificuldade em acessar o benefício de auxilio 
doença. (Assistente Social 1). 

 

Dentre os pontos abordados nessa análise fica evidente que o não acesso dos 

contribuintes aos benefícios previdenciários se dá através da falta de informações dos 

critérios, e da falta do reconhecimento do trabalho doméstico por parte da instituição 

e da perícia médica, confirmando que, por mais que haja uma legislação que ampare 

esse direito, o acesso a esses benefícios é estritamente limitado e precário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  O presente estudo teve como objeto de estudo a modalidade de contribuição 

Facultativo Baixa Renda e a garantia de direitos previdenciários do/a trabalhador (a) 

doméstico (a) no Brasil. Assim serão feitas algumas considerações pertinentes 

visando apontar aspectos relevantes encontrados que poderão nortear futuros 

estudos. 

Com a realização desse estudo, há uma breve contextualização do sistema 

organizacional do trabalho a partir de Taylor, Ford e Toyota, de acordo com Pinto 

(2010), assim como  também foi contextualizado o surgimento do trabalho doméstico 

no Brasil e a implantação do Facultativo Baixa Renda (2011), dando enfoque no 

acesso dos trabalhadores domésticos dessa modalidade aos benefícios 

previdenciários.  

  Além de trazer um debate inicial sobre o reconhecimento  de direitos do trabalho 

doméstico sem renda, foi evidenciado que o não reconhecimento desse trabalho 

implica diretamente na garantia e acesso dos mesmos aos beneficios previdenciários 

ofertados pela Política da Previdência Social.  

  No momento da caracterização dos contribuintes, está claro que não há só a 

falta de reconhecimento do trabalho dessa classe de trabalhadores, mas também a 

questão de gênero, de idade avançada, e de baixa escolarização, impactando 

diretamente no acesso aos direitos dessa política.  

  No desenvolver desta pesquisa foi identificado que a atuação do Assistente 

Social para com esses contribuintes é limitada pela instituição, que não os vê como 

segurados obrigatórios e dificultam seu acesso dentro da instituição. Mesmo com a 

legislação que os garante esse direito à Previdência Social, na prática seu acesso é 

ilusório.   

 Outra dificuldade encontrada foi a pequena participação desses contribuintes 

para com a pesquisa, sendo que antigamente existia um fluxo maior dentro das 

agências, porém, há pouco tempo houve uma distribuição para todos os servidores 

atenderem esses contribuintes e resultou em uma baixa significativa desse público 

nas agências.  

 Diante disso, pode-se afirmar que a Instituição não tem criado estratégias para 

garantir o acesso desses contribuintes aos seus direitos, sobrecarregando o Serviço 

Social a desenvolver projetos e atender as demandas desses contribuintes, que 
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acabam buscando a Politica de Assistência Social quando não encontram respaldos 

na Previdência Social. 

 Vale ressaltar a falta de referências bibliográficas sobre o assunto, sendo que 

os matérias encontrados sobre a temática abordam questões de gênero. 

 Os Assistentes Sociais do INSS contribuíram desde o início da implantação da 

legislação para divulgar e informar os trabalhadores domésticos o direito garantido 

através da Lei 12.470/11 aos benefícios previdenciários, e atualmente desenvolveram 

um projeto para informar tanto os contribuintes, quanto os servidores do CRAS sobre 

a importância do cumprimento dos critérios dessa legislação para o acesso. 

Entretando, os Assistentes Sociais tem encontrado limitações dentro da instituição em 

realizar esses trabalhos.  

 É importante relatar  a importância da articulação entre a Política da Assistência 

Social e Previdência Social, visto que o acesso depende da organização do cadastro 

do CadÚnico, sendo necessário uma contínua comunicação entre ambos os serviços, 

para o esclarecimento de dúvidas e simultaneidade de informações. 

 Para finalizar, esse projeto contribuiu para abranger o conhecimento sobre o 

trabalho doméstico, pois a partir do momento em que compreende-se o seu 

surgimento e avanço, entende-se que o mesmo sofre desigualdades sociais, devido 

ao seu não reconhecimento perante as instituições e pela falta de informações sobre 

os critérios. 

 Este trabalho contribuirá para os serviços que atuam na Política de Assistência 

Social e Previdência Social, em compreeender as implicações presentes no acesso 

do trabalhor doméstico aos benefícios previdenciários e a partir disso elaborar projetos 

para o mesmo acessar seus benefícios.  
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Apêndice A – Roteiro para entrevista 
 
 

1. Qual a sua avaliação sobre a inserção dos trabalhadores domésticos (donos/a 

de casa) na legislação 12.470/11? 

2. Com essa inserção na modalidade facultativo, houve aumento dos 

contribuintes?  

3. Quais são as atividades desenvolvidas pelo Serviço Social que contribuem para 

o acesso aos benefícios desse público?  

4. Quais são os principais critérios que dificultam a validação das contribuições 

ao acesso dos benefícios?  

5. Na sua avaliação como os usuários lidam com a negativa do INSS? 

6. Existe alguma medida que possa ser tomada para que o usuário tenha acesso 

ao beneficio pretendido mesmo com as contribuições invalidadas?  

7. Os usuários consideram a ideia de migrar para outra modalidade de 

contribuição?  

8. Quais são as ações que os assistentes sociais do INSS pretendem desenvolver 

para diminuir os indeferimentos? 

9. Você tem conhecimento sobre o número de contribuintes nessa modalidade e 

quantos tiveram suas contribuições invalidadas no período de 2017?   
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Apêndice B – Roteiro para formulário 
 

GÊNERO: 

(   ) Feminino            (   ) Masculino              (   )Outro 

IDADE: 

_________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: 

(    ) Solteiro (a)   (    ) Casado (a)   (   ) Divorciado (a) / Viúvo (a)  (  ) Outro.  

 

ESCOLARIDADE: 

(    ) Analfabeto; 

(    ) Ensino Fundamental Incompleto; 

(    ) Ensino Fundamental Completo; 

(    ) Ensino Médio Incompleto; 

(    ) Ensino Médio Completo; 

(    ) Ensino Superior Incompleto; 

(    ) Ensino Superior Completo; 

 

ENDEREÇO: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1. A quanto tempo você realiza os afazeres domésticos em sua residência (dono/a 

de casa)?  

(    ) Meses                               (    ) 1 à 10 anos                                 (    ) Desde sempre.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Tempo de contribuição na modalidade Facultativo Baixa Renda – FBR: 

(    ) Meses                        (    ) 1 à 2 anos                                (    ) 2 à 5 anos                                  

(    ) 5 à 7 anos                                  

 

3. Como ficou sabendo dessa modalidade de contribuição?  

(    ) Mídias (radio, tv, internet)                      (    ) Conhecidos (amigos, familiares) 
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(    ) CRAS                                   (    ) INSS.            Outros: _______________________ 

4. Você tinha conhecimento da existência de critérios para que as contribuições 

do Facultativo Baixa Renda  - FBR fossem validados?  

(    ) Não                                 (    ) Sim                                               (    ) Parcialmente 

5. Qual a sua opinião sobre a negativa do INSS sobre seu benefício?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Qual foi o motivo do INSS indeferir seu acesso ao benefício requerido?  

(   ) Não consta cadastro no CadÚnico (§ 4º do art. 21 da Lei 8.212/91);  

(   ) Renda familiar superior a dois salários-mínimos; 

(   ) Possui renda pessoal no CadÚnico;  

(   ) Possui renda pessoal no CNIS ou SUB (alínea "b” do inciso II do § 2º do art. 21 

da Lei 8.212/91); 

(   ) Data do cadastro/ atualização superior a dois anos (art. 7º do Decreto 6.135/2007); 

(   ) Possui vínculos em aberto (alínea "b" do inciso II do § 2º do art. 21 da Lei 8.212/91). 

 

7. Você pretende migrar para outra modalidade de contribuição?  

(    ) Sim                                                         (    ) Não  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Você tem condições de complementar as contribuições invalidadas?  

(    ) Sim                                                         (    ) Não  

 

Explicar:_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


