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COMO FICAM OS AUMENTOS SALARIAIS DOS DOMÉSTICOS EM 2015? 

 

A. O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL passou de R$ 724,00 para R$ 788,00, com elevação de 8,88%, 
composto de : 

a. 6,23% do INPC(Indice Nacional de Precos ao Consumidor), 

b. 2,50% do aumento do PIB(2014) e  

c. 0,15% de arredondamento 

B. O SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL passou de R$ 810,00 para R$ 905,00, com elevação de 11,73% 

C. Diante dessas informações, qual seria o valor a que o DOMESTICO faz jus em 2015? 

1. Se recebia o SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL ou o SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL o novo valor 
será de R$ 905,00. 

2. Agora, se o valor que recebia já superava os valor do SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL de R$ 
810,00, mas inferior aos atuais, R$ 905,00, o novo valor não pode ser inferior aos R$ 905,00. 

3. Mas, e se o SALÁRIO já era superior aos R$ 905,00?  

i. Nesse caso, não existe a obrigação do EMPREGADOR dar nenhum aumento, mesmo 
que a elevação dos SALÁRIOS tenham sido de 8,88% e 11,73%, porque não existe 
legislação que assegure ao DOMESTICO esse direito. 

ii. Todavia, o EMPREGADOR pode combinar com o EMPREGADO um novo valor. 

iii. Recomendamos que o EMPREGADOR pelo menos atualize o SALÁRIO do 
EMPREGADO de acordo com o INPC acima, como no exemplo abaixo: 

1. Salário em 2014 = R$ 950,00 

2. INPC de 2014/2015 = 6,25% 

3. Novo Salário em 2015 = R$ 950,00 x 1,0625 = R$ 1.010,00 

4. Se o trabalho foi proporcional, ou seja, em parte de 2014, pode-se fazer um 
aumento também proporcional para vigir a partir de janeiro 2015, ou esperar 
o mês da admissão e atualizar de acordo com o INPC da época. 

RESUMINDO: 

1. Cada EMPREGADOR terá uma situação diferente 

2. Recomendamos o cumprimento as regras atuais, mesmo com a falta de regulamentação das 
alterações que foram propostas em 2014 , ou seja, REGISTRO, CONTRATO, CARTÃO PONTO, FGTS, 
EXAME MEDICO. Isto trás segurança ao EMPREGADOR e garantias aos EMPREGADOS.  

3. Em caso duvidas, estamos a disposição. 


