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RESUMO 

 

O presente estudo intitulado como as consequências da PEC das 

Domésticas no cotidiano laborativo da categoria profissional teve como objetivo 

principal a pesquisa, e posterior análise de uma das mais antigas e desvalorizadas 

classe trabalhadora no Brasil, o Empregado Doméstico, que tenta se impor como 

indivíduo detentor de direitos e deveres. Originário de um período escravocrata, a 

forma como foram abordados os direitos trabalhistas e sociais dos empregados 

domésticos, que possuíam tratamento diferenciado proporcionou a necessidade de 

mudanças na legislação para afastar um período da história que almeja seja 

esquecido, por décadas, o trabalhador lutou pela conquista de direitos, buscou o 

reconhecimento de sua atividade laborativa e a devida regulamentação no âmbito 

Jurídico, sendo alguns direitos conquistados de forma lenta e gradativa, originando 

várias legislações, doutrinas e publicações. Ao longo dos anos ocorreram 

importantes alterações em relação à atividade exercida pelo empregado doméstico, 

porém, infelizmente no Brasil este trabalhador ainda exercia suas atividades em 

condições de precariedade, tendo a informalidade como uma triste realidade na 

categoria. Tal atividade ainda nos dias de hoje é exercida em sua maioria 

avassaladora por mulheres e homens economicamente desfavorecidos, 

semianalfabetos, de cor afrodescendente. Em 27 de novembro de 1941, o Decreto 

Lei nº 3.078 regulamentou em nosso país, o exercício da mão de obra doméstica, 

concedendo-lhes alguma proteção, no que se refere a obrigatoriedade do uso da 

carteira profissional, atestados, aviso prévio de oito dias, dentre outros, contudo, a 

equiparação dos direitos trabalhistas já conquistados pelas demais categorias de 

trabalhadores, deixou a desejar. A Lei nº 5.859, de 1972 e o Decreto nº 71.885, de 

1973 foram o marco inicial na definição do trabalho doméstico no Brasil, contudo, 

não abarcou para a classe trabalhadora os direitos já adquiridos pelas demais 

categorias, ou seja, os trabalhadores urbanos e rurais. A Constituição Federal 

Brasileira promulgada em 05 de outubro de 1988 acrescentou poucos direitos a 

classe doméstica, como por exemplo, o 13º salário, o percebimento de salário nunca 

inferior ao mínimo vigente no País, repouso remunerado, licença a paternidade e 

maternidade e alguns outros citados neste estudo, contudo, apesar dos direitos 

conquistados acima descritos, o trabalhador doméstico continuava descriminado e 
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sem o devido amparo legal, haja vista a ausência de fiscalização, sofrendo ainda 

com o menoscabo da sociedade, no que tange a obrigatoriedade dos direitos 

conquistados. A Emenda Constitucional nº 72 de 2013 promoveu a igualdade aos 

domésticos e as demais categorias, contemplando-os com os direitos já 

conquistados pelos demais trabalhadores, sendo assim as novas regras contidas 

nesta Emenda, tiveram aplicabilidade imediata, após ser alvo de inúmeras e 

calorosas discussões diante do plenário do Congresso Nacional e por todo o País. 

Ressalta-se que esse estudo discorre sobre os direitos estendidos aos trabalhadores 

domésticos, esquecidos pela legislação brasileira por longa data, demonstrando no 

decurso do tempo as conquistas realizadas, a evolução dos direitos e os benefícios 

contemplados. Desse modo o método de trabalho consistirá em pesquisas 

bibliográficas, legislativas, no que se refere aos direitos contemplados ao empregado 

doméstico ao longo dos anos e direitos adquiridos com PEC das Domésticas. 

 

  

 

 

 

Palavras Chaves: DOMÉSTICOS, TRABALHO, DIREITOS, EMPREGADOS, 

TRABALHADOR. 
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INTRODUÇÃO 

 

No primeiro capitulo começamos nosso estudo a partir de um breve 

histórico sobre a função exercida por pessoas pobres geralmente de cor negra, 

mantidas em situação de escravidão e que ao se verem livres não tinham para onde 

ir ou como se manterem sozinhos, foi assim que começou a relação de confiança 

por parte de seus patrões, que tinham que deixa-los em seu âmbito residencial para 

trabalharem fora de casa, e assim forneciam comida e moradia para tal. 

 

O segundo capítulo abordará o conceito que define o trabalhador 

doméstico e sua distinção do trabalhador não doméstico. 

 

Sendo assim, no terceiro capítulo passaremos a definir quais as 

atividades exercidas pelo trabalhador doméstico, suas principais características, e os 

direitos regulamentados anteriormente a Emenda Constitucional nº 72 de abril de 

2013. 

Tratará também de discorrer sobre a grande diferença em relação ao 

emprego doméstico, que é o caráter não econômico da atividade exercida no âmbito 

residencial do empregador, integrando ainda a categoria os seguintes trabalhadores: 

cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, 

jardineiro, acompanhante de idosos, entre outras. O caseiro também é considerado 

empregado doméstico, quando o sítio ou local onde exerce a sua atividade não 

possui finalidade lucrativa. 

  

Em seguida, no quarto capítulo, iremos abordar a importante evolução 

dos direitos ao longo dos anos que vem trazendo ao centro das atenções aqueles 

por muitos esquecidos, passando pelos principais direitos adquiridos com a Lei nº 

5.859 de 11 de dezembro 1972 e ainda os direitos estendidos ao trabalhador 

doméstico pelo artigo 7º em seu parágrafo único da Constituição Federal Brasileira 

de 1988, da importância da ratificação da Convenção nº 189 da Organização 

Internacional do Trabalho e por fim aprofundaremos o estudo sobre a Emenda 

Constitucional nº 72 de abril de 2013, seus problemas em relação a outras Leis e 

direitos. 
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Este trabalho tem por finalidade dirimir dúvidas quanto a aplicabilidade 

dos direitos consagrados através de Emenda Constitucional nº 72 de abril de 2013, 

sancionada em 02 de junho de 2015 pela Presidenta Dilma Rousseff, elucidando os 

direitos estendidos a categoria dos trabalhadores domésticos e seus efeitos na 

sociedade. 
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CAPÍTULO I 

 

O TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL 

 

 

A atividade doméstica no Brasil iniciou-se no período colonial com a 

escravatura, principalmente nas grandes fazendas, onde era necessária a mão de 

obra humana para realizar o trabalho pesado na produção do açúcar e café, bem 

como proporcionar aos senhores feudais, status, haja vista que, à época, quanto 

maior o número de escravos, maior era o prestígio do Senhor. 

 

Destarte, a maioria da mão de obra braçal, era oriunda do tráfico de 

vidas humanas, ou seja, dos escravos, que além de realizar todo o serviço pesado, 

era um tipo de “moeda”, haja vista que os mais fortes e saudáveis, geralmente do 

sexo masculino, eram vendidos como objetos, mais precisamente como 

mercadorias. 

 

No que tange as mulheres e crianças, geralmente, suas atividades 

eram exercitadas no interior das residências, como amas de leite, cozinheiras, 

passadeiras, enfim, realizavam todo o trabalho doméstico, não podiam constituir 

família, bem como gerar seus próprios filhos e, quando isto acontecia, geralmente 

eram frutos dos abusos sexuais de seus patrões. 

 

Assim afirma Platão de Barros: 

 

Historicamente no Brasil a empregada doméstica “filtrou-se através 
dos tempos, oriunda do que tudo parece da aia ou da mucama das 
senhoras de engenho, visceralmente ungidas aos poderosos da 
terra, as quais receberam como paga do dedicado labor, morada em 
um recanto da ‘casa grande’, alimentação e escasso vestuário”. 
(Barros, Platão de. 1982 p.97.). 

 

As mulheres e crianças escravas também transmitiam recados, 

serviam à mesa, recebiam as visitas, dependendo de sua aparência, não possuindo 
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jornada mínima de trabalho, bem como direito a folgas, limitando-se ao direito de 

descanso, quando seus patrões adormeciam.  

 

Verifica-se que o trabalho desempenhado por estas mulheres não foi 

regulamentado por contratos de trabalho nem na antiguidade (gregos e romanos), 

nem na Idade Média, elas eram escravas ou servas, onde os seus senhores só 

tinham que mantê-las para que não morressem. (Miranda, 1965, p.89). 

 

Dificilmente este tipo de atividade era exercida por pessoas de pele 

clara, pois para estas tal condição era vexatória, devendo, portanto, ser exercida tão 

somente pelos negros e mestiços. 

 

  

(...) No Brasil, desde a época colonial, a atividade doméstica era 
entendida como trabalho escravo, pelo qual faziam parte crianças, 
homens e mulheres “negras” (escravos embarcados na África), que 
exerciam, nos casarões dos senhores de engenho, onde estes 
escolhiam aqueles que tivessem melhor aparência e que fosse mais 
forte e mais limpo. Suas jornadas de trabalho nunca eram inferiores á 
18 horas diárias. Essas atividades não eram exercidas por pessoas 
de cor branca, pois na época esse tipo de trabalho era sinônimo de 
desonra, onde preferiam a morte a exercer qualquer atividade 
doméstica. 1 

 

Assim, por décadas, os seres humanos, escravizados, foram 

submetidos a situações desumanas, vivendo em cárceres, sem qualquer tipo de 

liberdade, trabalhando arduamente por toda a sua vida.  

 

Destarte, homens e mulheres que nasciam escravos ou sem qualquer 

condição financeira exerciam atividades sem qualquer remuneração e quando 

ficavam velhos ou doentes, eram vendidos ou abandonados à própria sorte. 

 

Certo é que apesar de estarmos nos reportando a um determinado 

período de nossa história, pouca coisa mudou, pois até pouco tempo, homens e 

                                                           
1
 http://www.meuadvogado.com.br/entenda/origem-do-trabalho-domestico-no-brasil.html.Essas 

atividades não eram exercidas por pessoas de cor branca, pois na época esse tipo de trabalho era 
sinônimo de desonra, onde preferiam a morte a exercer qualquer atividade doméstica. . Acesso 
em: 06 Maio. 2015 

http://www.meuadvogado.com.br/entenda/origem-do-trabalho-domestico-no-brasil.html
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mulheres, geralmente de cor negra, sem família e sem instrução, trocam sua mão de 

obra por um valor mínimo que possa suprir sua sobrevivência. 

 

Neste período, não se falava em dignidade da pessoa humana, em 

direitos e garantias constitucionais, onde homens, mulheres e até crianças, faziam 

trabalho forçado, sem vislumbrar melhores condições de vida. 

 

Muito contribuiu o sistema feudal para que estes homens e mulheres 

vivessem subjugados, sem quaisquer diretos, pois não era do interesse do senhor 

feudal que seus escravos fossem alfabetizados ou exercem qualquer tipo de 

atividade que não fosse o trabalho doméstico, pois perderiam a mão de obra barata.  

  

Assim, ao longo dos anos, a mão de obra escrava que originou o 

trabalho doméstico no Brasil, permaneceu silente quanto aos direitos de quem às 

exercia, pois poucas pessoas se rebelavam e quando os fazia, não encontrava 

apoio, quer seja de seu amo ou do povo local, gerando uma luta ininterrupta. 

 

A luta pela conquista de liberdade e de direitos por uma vida digna foi o 

nascedouro dos Direitos Sociais, haja vista que os indivíduos em busca da tão 

sonhada liberdade, começaram a associar-se, contudo, a ausência de habilidades e 

instrução, fizeram com que a luta perdurasse por longos anos e o trabalho 

doméstico, permaneceu desprestigiado e desamparado de quaisquer direito. 

 

Contudo, a luta não foi em vão, haja vista que em 13 de maio de 1888, 

foi sancionada a Lei Áurea, extinguindo a exploração da mão-de-obra escrava no 

Brasil, libertando homens e mulheres da escravidão. 

 

Apesar de livres, homens e mulheres por não possuírem capacitação 

profissional e moradia, continuaram nas fazendas, exercendo as mesmas atividades, 

mesmo com a tão sonhada liberdade, situação esta durou décadas para ser 

alterada.  
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A primeira norma a ser aplicada aos empregados domésticos foi a Lei 

de 13 de setembro de 1830, vigente antes da abolição da escravatura que tratava de 

contrato escrito sobre prestação de serviços feitos por brasileiros ou estrangeiros 

dentro ou fora do Império.2 

 

Com o fim da escravidão, a atividade doméstica deixou de ser exercida 

tão somente pelos escravos, passando a atividade ser praticada por moças jovens, 

solteiras, filhas de pequenos agricultores, pobres e analfabetas, que eram buscadas 

sempre no interior do Estado, pelos empregadores interessados para trabalhar no 

cultivo de suas terras nas cidades. 

 

Destarte, a escassez de mão de obra escrava, foi à propulsora do 

aumento da contratação de pessoas para o exercício do serviço doméstico, contudo, 

pouca coisa mudou, haja vista que os trabalhadores não possuíam salário, ou seja, 

trabalhavam em troca de alimentos, ou recebiam apenas o necessário para 

sobreviver, não possuíam folga, trabalhavam sem regime de horários, enfim, sem 

qualquer direito. 

 

Com o término da escravidão, os indivíduos que se aventuraram na 

tentativa de exercer atividades de indústria ou comércio, não obtinham êxito, haja 

vista que por não ser alfabetizado, sobreviviam por algum tempo realizando 

pequenos serviços em troca de alimentos para após, retornarem as casas de família.   

 

Ressalta-se que desde o período da escravidão, a atividade doméstica 

sempre foi essencial para muitas famílias, sendo a atividade realizada, na maioria 

das vezes, por mulheres negras e pobres que possuem baixo grau de escolaridade 

e por desconhecer os direitos que lhes são cabíveis, são exploradas. 

 

Os direitos que amparam aos domésticos foram conquistados 

gradativamente, de maneira bastante lenta, contudo, são insuficientes para garantir 

a equiparação aos direitos adquiridos pelos empregados urbanos e rurais. 

                                                           
2
 http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14496. A primeira 

norma a ser aplicada aos empregados domésticos foi a Lei de 13 de setembro de 1830. Acesso em 
09 junho 2015. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14496
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No Brasil o Decreto nº 71.885/73, assegurou aos empregados 

domésticos os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência Social, 

passando a ser ato obrigatório a anotação do contrato de trabalho na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, a obrigatoriedade de realização de exames médicos, 

anotação do início e término do contrato, valor do salário, férias, auxílio-doença e a 

aposentadoria por invalidez do empregado, dentre outros. 

 

Atualmente, grande parcela da população exerce atividade doméstica, 

não ocorrendo mais a incidência tão somente de pessoas da cor negra ou 

analfabetas, haja vista que grande parcela de mulheres, são provedoras de suas 

famílias, contudo, não recebiam a devida remuneração, bem a proteção contratual 

garantida aos trabalhadores de outras categorias, razão pelo qual necessitavam da 

proteção estatal anteriormente lhes negada. 3 

 

A Carta Magna de nosso país assegura a igualdade entre todos, 

contudo, esta parcela da população, ou seja, os trabalhadores domésticos foram 

cerceados em alguns direitos, sendo necessária a reparação da desigualdade. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1973/71885.htm. decreto nº 71.885 – de 9 de março de 

1973 – DATAPREV. Acesso em 10 junho de 2015. 
4
 www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1973/71885.htm. decreto nº 71.885 – de 9 de março de 

1973 – DATAPREV. Op.cit. Acesso em 10 junho 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

CONCEITO DE EMPREGADO DOMÉSTICO. 

 

 

Segundo o disposto na Lei nº 5.859/72 regulamentada pelo Decreto 

71.885/73 Empregado Doméstico, seja ele diarista ou mensalista, é aquele que 

presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 

família no âmbito residencial. 

 

Neste sentido, Filho e Villatore (2001, p. 20) assim nos ensinam: 

 
Nossa interpretação, entretanto, é a de que os conceitos acima 
estariam mais corretos se, ao invés de ser utilizada a expressão ‘no 
âmbito residencial’, fosse utilizada a expressão ‘para o âmbito 
residencial’. O motivo para tal diferença é o fato de que o Empregado 
Doméstico, algumas vezes, labora em atividades fora da residência do 
Empregador, como é o caso do motorista particular que transporta os 
filhos do patrão para a escola, ou a mulher, para as compras 
domésticas. 

 

 

A inexistência de fins lucrativos para o empregador quando do 

exercício de suas atividades, é a característica preponderante do empregado 

doméstico, diferente da diarista que presta serviço eventual, tais como: diaristas, 

faxineiras, baby-sitters.   

 

Destarte alguns empregados exercem suas atividades laborais fora do 

âmbito residencial, no entanto com caráter de continuidade e com vinculação direta 

ao empregador e a sua família, constituindo-se, portanto empregados domésticos, 

como por exemplo, os motoristas particulares. 

 

Conforme nos ensina, Costa, (1973,p.20):  

 

O vigia de pequeno sítio, o jardineiro de propriedade rural, o zelador de um 
pomar ou de pequeno grupo de animais, o caseiro, são quase sempre 
tidos como empregados domésticos visto que desempenham atividade de 
mero consumo, não produtiva. 
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Exercendo a pessoa ou família atividade lucrativa, a empregada que 

lhe presta serviços, será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, não 

sendo considerado trabalhador  doméstico. 

 

Há aqueles empregados que são regidos não pela Lei nº 5.859/72, e 

sim, pela CLT, como os porteiros, zeladores e serventes de prédios de 

apartamentos residenciais, e consequentemente, não são considerados 

empregados domésticos, possuindo normas próprias, acordos coletivos firmados 

com a categoria patronal que lhes conferem privilégios, adicionais e/ou salários 

especiais.   

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 7°, alínea a, 

conceitua expressamente quem é considerado trabalhador doméstico, bem como 

os exclui do rol de direitos a ser aplicados aos demais trabalhadores regidos pelas 

normas contidas na Consolidação, salvo disposição contrária, ou seja, caso a lei 

dispuser. 

 

Muitos empregadores, que possuem a condição de pessoa jurídica, 

contratam trabalhadores nomeando-os como empregados domésticos, contudo, tal 

prática é contrária ao expresso em lei, haja vista que condição de pessoa jurídica 

descaracteriza a figura deempregado ddoméstico, devendo o  t raba lhador  ser 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pois o Empregador Doméstico só 

pode ser família ou pessoa física. 

 

A expressão família ou pessoa jurídica deve-se ser entendido como o 

núcleo familiar que reside no mesmo local da prestação do serviço do 

eempregado ddoméstico. 

A doutrina e a jurisprudência entendem que o trabalho 

desempenhado em propriedade rural também integra o âmbito residencial, 

desde que não haja fins lucrativos e que o trabalho executado pelo empregado  

face ao empregador e a sua família. 
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Portanto, o Empregado Doméstico é  a q u e l e  q u e  presta serviços de 

natureza econômica, porém não lucrativa para o empregador, proporcionando a 

este e sua família, conforto, bem-estar, tranqüilidade e não um aumento do seu 

patrimônio. 
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CAPÍTULO III 

 

CARACTERISTICA DO TRABALHADOR DOMÉSTICO 

 

 

Muitas denominações foram criadas para descrever a atividade do 

trabalhador doméstico no Brasil, muitos tentaram enquadra-los numa espécie de 

familiar, visando ludibriar seus direitos. 

 

Assim, as denominações “é da família” foi uma forma que alguns 

empregadores encontraram para tentar iludir o trabalhador para que este movido 

pelo sentimentalismo deixasse de reivindicar seus direitos. 

 

Proveniente do latim domesticus, a palavra doméstico se compreende por 
casa, da família, de domus, lar. Lar é a parte da cozinha onde se ascende o 
fogo, mas em sentido amplo compreende qualquer habitação. O doméstico 
será, portanto, a pessoa que trabalha para a família, na habitação desta.

5
 

 

 

A legislação brasileira através do artigo 1º da Lei nº 5.859, de 11 de 

dezembro de 1972 define com clareza que empregado doméstico, é todo aquele que 

presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 

família no âmbito residencial destas, não deixando dúvidas quanto a prestação de 

serviços e, consequentemente, a necessidade da devida remuneração. 

 

Destarte o diferencial entre o exercício da atividade doméstica e o de 

outras classes trabalhadoras é o caráter não econômico da atividade e o exercício 

desta no âmbito residencial do empregador. 

 

Por fim, o cozinheiro, a babá, a lavadeira, a faxineiro, o vigia, a 

governanta, o motorista particular, o jardineiro, a acompanhante de idosos, mesmo 

                                                           
5
 KASSEM, Fábio Gea. O empregado doméstico sob a ótica da Lei nº 11.324/2006. Revista Jus Navigandi, 

Teresina, ano 14, n. 2039, 30 jan. 2009. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/12270>. O doméstico será, 

portanto, a pessoa que trabalha para a família, na habitação desta. Acesso em: 07 maio 2015 

 

http://jus.com.br/artigos/12270/o-empregado-domestico-sob-a-otica-da-lei-n-11-324-2006
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009/1/30
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009/1/30
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009


19 

 

   

que sejam membros da família, estão exercendo a função de trabalhador doméstico 

se preenchidos os requisitos elencados na legislação brasileira. 

 

Existem outras atividades que também são considerados empregados 

domésticos, trata-se do caseiro, do piloto de helicóptero e do motorista particular, 

quando o local onde exerce a sua atividade laborativa não possuir fins lucrativos.  

 

Não podem ser considerados empregados domésticos aqueles que 

durante uma ou duas vezes por semana vão a residência de uma família prestar 

algum tipo de serviço. (Delgado, 2005 p.365.) 

 

Atualmente o trabalho doméstico deixou de ser visto como uma 

atividade inferior às demais categorias profissionais, haja vista que no mundo atual, 

mesmo sem formação escolar, é exigido do trabalhador que possua aptidões 

mínimas, tais como noções de primeiros socorros para babás e acompanhantes, 

elaboração de alimentação balanceada para crianças e idosos e um conhecimento 

mínimo para utilização de aparelhos tecnológicos. 

 

Dentre as atividades já mencionadas, ressalta-se a importância do 

trabalhador doméstico nos lares brasileiros, haja vista que este é parte importante no 

processo de crescimento familiar, pois muitas vezes este é o responsável não só 

pela administração do lar, mas contribui também com a educação dos filhos de seu 

empregador, bem como o auxilia a aumentar seu patrimônio pessoal, enquanto seu 

empregador labora. 

 

 

3.1 – DIREITOS ESQUECIDOS: CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS  

 

A primeira Constituição brasileira foi promulgada em 24 de março de 1824, 

período de pós-independência do Brasil, permeado de conflito de interesses, razão 

pelo qual Dom Pedro I com receio de não conseguir centralizar seu poder, com 

auxílio de seus aliados redigem de portas fechadas o que seria a nossa primeira 

Constituição, estabelecendo no Brasil, um governo de Monarquia hereditária, apesar 
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da criação dos quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador que era 

exercido pelo Imperador. 

 

Destarte, o quarto poder, ou seja, o Poder Moderador foi à forma 

encontrada para que o Imperador interferisse nas decisões e nos assuntos 

pertinentes a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais 

poderes políticos. Adotou o catolicismo como a religião oficial do país, porém previu 

liberdade de "culto doméstico" para todas as crenças e só concedeu direito de votar 

e ser votado aos mais ricos, contudo, foi uma das primeiras do mundo a incluir em 

seu texto, no artigo 179, um rol de direitos e garantias individuais.  

 

Apesar de ter sido a Constituição que teve maior vigência no Brasil, 

durou mais de 65 anos, os direitos trabalhistas sequer foram vislumbrados. 

A segunda Constituição ocorreu no ano de 1891 e não ofereceu 

nenhum direito aos trabalhadores em geral, haja vista que era do interesse da elite 

brasileira impor seu domínio, através de fraudes eleitorais que lhes garantiam cargos 

públicos, não desejando que a população obtivesse melhorias econômicas e de 

status, temendo ser confrontados. 

Nessa Constituição foi excluído o poder moderador, restando somente 

os três poderes (legislativo, executivo, e judiciário), ampliou a voto, instituiu o 

mandato de quatro anos para Presidente da República, aboliu a pena de morte e foi 

a primeira Carta do país a gravar a fórmula: "Todos são iguais perante a lei".  

No que tange a criação da terceira Constituição, promulgada em 1934, 

nela foi instituído o voto secreto e o voto feminino, foi criada a Justiça do Trabalho e 

Leis Trabalhistas, que instituíram o salário mínimo e a jornada de oito horas, 

contudo, novamente, a categoria dos empregados domésticos foi esquecida. 

Quanto as leis trabalhistas, estas foram unificadas na denominada 

Consolidação das Leis do Trabalho e da Previdência Social, unificando toda a 

legislação trabalhista brasileira em um só documento, regulamentando direitos 

http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1891/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/poder-moderador/
http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
http://www.infoescola.com/direito/poder-executivo/
http://www.infoescola.com/direito/poder-judiciario/
http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1934/
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individuais e coletivos, porém, no que tange aos direitos dos trabalhadores 

domésticos, não ocorreu a isonomia com as demais categorias. 

A quarta Constituição ocorreu três anos depois, em 1937 foi ditatorial e 

esse período é conhecido como Estado Novo e foi apelidada de 'polaca'. Possuía 

inspirações fascistas, era um regime ditatorial, perseguia opositores, o estado 

intervinha na economia, abolição de partidos políticos junto com a liberdade de 

imprensa. Centralizou poderes, estendeu o mandato presidencial para seis anos, 

reintroduziu a pena de morte e eliminou o direito de greve, não acrescentou qualquer 

projeto de extensão de direitos aos trabalhadores, em geral.  

A quinta constituição ocorreu no ano de 1946, tinha como cunho uma 

nova ordem constitucional, visando redemocratizar o país e reassegurando a livre 

expressão e os direitos individuais, não introduzindo nenhum projeto quanto a 

mudanças no direito dos trabalhadores. 

A sexta ocorreu em 1967 e durou dez anos, onde a forma de governo 

foi de predominância do militarismo brasileiro, e novamente os direitos civis foram 

suplantados, por temer desde manifestações populares a até influências 

estrangeiras, restringindo os direitos políticos e sociais, sendo o fato mais notório a 

suspensão do direito ao habeas corpus.  

Tampouco neste período os direitos dos trabalhadores, em geral, foram 

mencionados. 

Por fim, a Constituição de 1988, assegurou aos trabalhadores 

domésticos o piso salarial, não podendo este ser inferior ao salário mínimo, à 

irredutibilidade salarial, 13º salário, repouso semanal remunerado, remuneração do 

trabalho noturno, duração do trabalho não superior a 08 horas diárias, remuneração 

do serviço extraordinário, férias acrescidas do terço constitucional por 20 dias, 

licença maternidade de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio, reconhecimento 

das convenções e acordos coletivos de trabalho, aposentadoria, bem como  

integração à Previdência Social. 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/constituicao-de-1937/
http://www.infoescola.com/brasil-republicano/estado-novo/
http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1946/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/constituicao-de-1967/
http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988/
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Contudo, quedou se inerte quanto aos direitos dos trabalhadores domésticos 

ao percebimento do FGTS e ao gozo de 30 dias de férias.  

 

3.2 – EVOLUÇÃO DOS DIREITOS  

 

O trabalho doméstico não possuía regulamentação, somente com o 

Decreto nº. 16.107, de 30 de julho de 1923, a mão de obra doméstica passou a ser 

considerada como locação de serviços, havendo o Decreto em comento, em seu 

art. 2º, correlacionado as atividades consideradas como mão de obra oriunda de 

locação, a necessidade de identificação do locador de serviço, bem como os direitos 

e deveres do contratante e do contratado. 

 

Com o advento do Decreto-Lei n° 3.078 de 27/11/41, vários foram os 

direitos trabalhistas estendidos a categoria dos domésticos, tais como remuneração, 

aviso prévio de oito dias, depois de um período de prova de seis meses, rescisão do 

contrato em caso de atentado à sua honra ou integridade física, mora salarial ou 

falta de ambiente higiênico de alimentação e habitação, garantindo, portanto 

melhores condições no ambiente de trabalho. 6 

 

Com o advento da Lei nº 5.859/72, finalmente foi regulamentado a 

definição do trabalhador doméstico, expressando o texto em comento, em seu art. 

1º que é considerado empregado doméstico: “Aquele que presta serviços de 

natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito 

residencial”. 

 

Contudo, a Lei em comento não abarcou para os empregados 

domésticos os efeitos dos demais direitos concedidos aos trabalhadores em geral, 

sendo alguns destes direitos somente estendidos ao trabalhador doméstico quando 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 7°, parágrafo 

                                                           
6
  REIS, Elaine Santos dos. Equiparação dos direitos dos empregados domésticos: a evolução da jurisprudência 

até a legislação. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 107, dez 2012. Disponível em: <http://ambito-

juridico.com.br/site/index.php/Ricardo%20Antonio?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12610&revista_c

aderno=25>. Posteriormente o Decreto-Lei n° 3.078 de 27/11/41, tratou do empregado doméstico em residências 

particulares mediante remuneração. Acesso em 09 junho 2015 

http://ambito-juridico.com.br/site/index.php/Ricardo%20Antonio?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12610&revista_caderno=25
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php/Ricardo%20Antonio?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12610&revista_caderno=25
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php/Ricardo%20Antonio?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12610&revista_caderno=25
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único, estendeu ao trabalhador doméstico o direito ao percebimento de salário 

mínimo, irredutibilidade de salário, salvo negociação, décimo terceiro salário, 

repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais remuneradas, licença à 

gestante, dentre outros. 

 

Apesar dos esforços, a categoria não obteve a tão sonhada isonomia, 

pois em 23 de março de 2001 com advento da Lei nº 10.208 foi facultado ao 

empregador efetuar o recolhimento do FGTS e ao trabalhador doméstico o 

percebimento do seguro desemprego, contudo, para percebimento do seguro 

desemprego era necessário que o empregador realizasse os depósitos fundiários, 

restando o trabalhador mais uma vez à mercê do empregador que, em geral, optava 

pelo não recolhimento, 

 

Outro detalhe desigual e negativo apresentado pela Lei nº 10.208/01, foi o 
de conceder o benefício do seguro desemprego, somente pelo prazo 
temporal de 03 (três) meses, diferente do que ocorre com as outras classes 
trabalhadoras (celetistas e rurícolas), que pode receber até 05 (cinco) 
parcelas do mesmo benefício. 

7
 

 

Nova tentativa dos legisladores em expandir os direitos do trabalhador 

doméstico ocorreu através da Lei nº 11.324 de 19 de julho de 2006, sancionada as 

vésperas eleitorais, asseverando esta que a categoria dos empregados domésticos 

passou a fazer jus a férias anuais de 30 dias corridos, que na vigência da Lei 

anterior eram de 20 dias úteis, em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 

5.859/1972, proibição dos descontos no salário por fornecimento de alimentação, 

vestuário, higiene ou moradia, gozo dos feriados civis e religiosos sem prejuízo da 

remuneração, garantindo ainda a estabilidade da empregada doméstica gestante. 

 

A Lei nº 11.324/2006 e os novos direitos estendidos aos trabalhadores 

domésticos melhoraram os direitos trabalhistas que lhes foram incorporados pela Lei 

nº 5859/1972, que, ao regulamentar a profissão, previu piso salarial não inferior a um 

salário mínimo, férias de somente 20 dias por ano e salário maternidade, mas deixou 

                                                           
7
  http://www.conteudojuridico.com.br/monografia-tcc-tese,desigualdades-dos-direitos-dos-

empregados-domesticos,22927.html. Outro detalhe desigual e negativo apresentado pela lei 
10.208/01. Acesso em 09 junho 2015. 

http://www.conteudojuridico.com.br/monografia-tcc-tese,desigualdades-dos-direitos-dos-empregados-domesticos,22927.html
http://www.conteudojuridico.com.br/monografia-tcc-tese,desigualdades-dos-direitos-dos-empregados-domesticos,22927.html
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de fixar horário para a jornada trabalho e estabelecer o direito ao recebimento de 

horas extras. 

 

Contudo, alguns dos dispositivos aprovados pelo Congresso, que pretendia 

igualar a classe dos domésticos com os celetistas foram vetados pelo Presidente da 

República, sob alegações de interesse público e de inconstitucionalidade. 
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CAPITULO IV 

 

DIREITOS ADQUIRIDOS COM A LEI Nº 5.859 DE 11 DE DEZEMBRO 1972 

 

 

 Segundo o disposto no art. 1º da Lei nº 5.859/72, era 

considerado empregado doméstico aquele que presta serviços de natureza contínua 

e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. 

 

 Na Lei em comento, em seu art. 3º, o empregado doméstico teria 

direito a férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias acrescidas de 1/3 (um terço) 

do salário normal, após cada período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à 

mesma pessoa ou família. 

 

 Quanto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de 

que trata a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, este foi recepcionado pela Lei em 

comento, sendo facultado ao empregador, a realização do depósito fundiário. 

 

 Aos trabalhadores domésticos, através da Lei acima 

referendada, também foi assegurado os benefícios e serviços da Lei Orgânica da 

Previdência Social na qualidade de segurados obrigatórios, sendo ainda, vedada a 

dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada doméstica gestante desde a 

confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. 

 

 Assim, o trabalhador doméstico passou a contribuir para o 

custeio do plano de prestações previdenciárias, cujas contribuições deverão ser 

recolhidas pelo empregador até o último dia do mês seguinte àquele a que se 

referirem e incidentes sobre o valor do salário-mínimo da região. 

 

 Com o advento da Lei nº 5.859/72, o empregado doméstico 

também foi amparado quando que for dispensado sem justa causa, pois fará jus ao 

benefício do seguro-desemprego, de que trata a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 

1990, percebendo o valor equivalente a um salário mínimo, por um período máximo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7998.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7998.htm
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de três meses, de forma contínua ou alternada. (Incluído pela Lei nº 10.208, de 

2001). 

 

Contudo, o benefício somente será concedido ao empregado inscrito no 
FGTS que tiver trabalhado como doméstico por um período mínimo de 
quinze meses nos últimos vinte e quatro meses contados da dispensa sem 
justa causa.

 8
 

 

 

4.1 - DIREITOS EXTENDIDOS AO TRABALHADOR DOMÉSTICO PELO ARTIGO 

7º EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 

DE 1988. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, 

os trabalhadores domésticos foram agraciados com a equiparação os direitos já 

concedidos aos trabalhadores urbanos, no que tange ao percebimento do salário 

mínimo, irredutibilidade de salário em caráter absoluto e ao reconhecimento dos 

acordos e as convenções coletivas como fonte de direito. 

 

Também foi estendido aos trabalhadores domésticos, o direito ao 

percebimento do 13º salário com base na remuneração integral, o repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos a cada seis dias de trabalho e o 

direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 

duração de cento e vinte dias (quatro meses), sem direito à prorrogação e salário-

maternidade custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), também em 

virtude de adoção ou de guarda para fins de adoção, conforme art. 71-A da Lei nº 

8.213/91 ou do art. 392-A da CLT. 

 

Outra conquista importante para os trabalhadores domésticos com o 

advento da Constituição em comento, foi a concessão do direito a licença 

paternidade, com duração de cinco dias à custa do empregador, por se tratar de um 

direito trabalhista e não previdenciário, aviso prévio proporcional ao tempo de 

                                                           
8
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5859.htm.O benefício será concedido ao empregado inscrito 

no FGTS que tiver. Acesso em 09 junho 2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10208.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10208.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5859.htm
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serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei, bem como a 

aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez previdenciária. 9 

 

4.2 CONVENÇÃO Nº 189 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

A Organização Internacional do Trabalho possuía a missão de prover 

oportunidades para que homens e mulheres possuam direito a um trabalho decente 

e produtivo, com programas e atividades que divugam os objetivos da Organização 

ao longo de sua história. 

 

No Brasil, a Organização Internacional do Trabalho, doravante 

denominada simplesmente de OIT, tem mantido representação desde aos idos de 

1950, divulgando as Normas Internacionais do Trabalho, do emprego, da melhoria 

das condições de trabalho, ampliando a proteção social.  

 

No Brasil, a OIT, atualmente, apóia o esforço nacional para o combate ao 
trabalho forçado, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de 
exploração sexual e comercial, visando promover a igualdade de 
oportunidades e tratamento, independentemente de sexo e raça.

10
 

 

Possui como Princípios, bem como Direitos Fundamentais no trabalho, 

a premissa universal a obrigação de respeitar, visando eliminar 

de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

 

  No Brasil, se porventura a convenção 189 for ratificada, visará 

equiparar os direitos dos empregados domésticos aos não domésticos, passando 

estes a ter os mesmos direitos trabalhistas dos celetistas, recebendo a referida 

convenção, o apoio dos delegados brasileiros, que representam os trabalhadores, 

empregadores, governo na OIT e a sociedade brasileira que não mais é conivente 

com essa discriminação histórica. 

 

                                                           
9
 http://jus.com.br/artigos/26420/regimes-juridicos-de-trabalho/2. Aposentadoria por idade, por tempo 

de contribuição e por invalidez previdenciária. Acesso 09 junho 2015. 
10

 http://www.oitbrasil.org.br/content/oit-no-brasil. No Brasil, a OIT, atualmente, apóia o esforço 
nacional para o combate ao trabalho forçado. Acesso em 09 junho 2015 

http://jus.com.br/artigos/26420/regimes-juridicos-de-trabalho/2
http://www.oitbrasil.org.br/content/oit-no-brasil
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 Infelizmente os trabalhadores domésticos fazem parte de uma das 

categorias profissionais mais negligenciadas do mundo do trabalho, inclusive no 

Brasil, não possuindo a proteção do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 

quanto à fiscalização e aplicação de penalidades ao empregador infrator. 

 

Destarte, grande parte dos trabalhadores domésticos não possuem 

contrato de trabalho, ou seja, anotação na carteira de trabalho, não recebem o piso 

salarial normativo, bem como possuem jornadas de trabalho muito superiores ao 

permitido em lei. 

 

Por oportuno, é importante ressaltar que o empregado doméstico, que 

possui direito à anotação de sua CTPS e de que trata a Convenção Internacional, é 

aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à 

pessoa ou à família, no âmbito do domicilio destas.  

 

Portanto, não se aplica referida convenção internacional, mesmo se 
ratificada pelo Brasil, e os direitos trabalhistas já assegurados pela 
legislação nacional, aos trabalhadores eventuais, ocasionais, que prestam 
serviços com frequência intermitente no âmbito familiar. Esses são 
considerados diaristas não empregados, não se aplicando, portanto, a 
legislação trabalhista.

11
 

 

Os trabalhadores domésticos possuem legislação própria, Lei n.º 

5.859/72 e Decretos 71.885/73 e 3.361/00, porém estes não lhes asseguram os 

mesmos direitos que os previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e no 

Parágrafo único do art. 7.º da CF-88 como os demais empregados.  

 

 Dentre os direitos não abrangidos pela legislação própria dos 

empregados domésticos, vale ressaltar, que estes trabalhadores não têm direito ao 

recebimento do adicional de horas extras, ao adicional noturno, ao adicional de 

insalubridade ou periculosidade, proteção previdenciária contra acidente e doenças 

                                                           
11

 Mendonça, Giovane. Empregado doméstico e a Convenção 189 da OIT será o fim da 
discriminação?. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 92, set 2011. Portanto, não se aplica referida 
convenção internacional, mesmo se ratificada pelo Brasil. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revist
a_caderno%3D14?Acesso em: 09 set. 2013. 
 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revista_caderno%3D14?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10220&revista_caderno=11
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revista_caderno%3D14?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10220&revista_caderno=11
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revista_caderno%3D14?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10220&revista_caderno=11
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do trabalho; ao FGTS (facultativo para o empregador) e ao Seguro Desemprego, 

dentre outros. 

  

No Brasil os domésticos vêm conseguindo gradativamente a equiparação de 
alguns direitos aos demais empregados, como, por exemplo, o FGTS e o 
Seguro Desemprego (através da lei 10.208/01 e com a diferença que ainda 
são devidos de forma facultativa) e a estabilidade provisória da gestante e 
os trinta dias de férias anuais remuneradas (através da lei 11.324/06). 

12
 

 

Essa evolução legislativa demonstra o anseio da sociedade no sentido 

de equiparar o trabalhador doméstico ao não doméstico, quanto aos direitos 

trabalhistas, sendo a Organização Internacional do Trabalho, a propulsora em 

estimular os países a ratificar a Convenção 189, que trata do trabalho digno no setor 

doméstico.  

Em junho de 2011, durante a 100ª Conferência Internacional do 

Trabalho, foram aprovadas as normas que tratam do trabalho doméstico, que 

passaram a vigorar em setembro de 2013, sendo o Uruguai o primeiro país a adotar 

a convenção, e no início deste ano, a Finlândia tornou-se o 17º, contudo, o Brasil 

ainda não é signatário. 

 

A Convenção 189 trata de temas como abusos e assédio no trabalho, 

jornada, remuneração mínima, saúde e segurança. Até agora, ratificaram a 

convenção África do Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, 

Equador, Filipinas, Finlândia, Guiana, Ilhas Maurício, Irlanda, Itália, Nicarágua, 

Paraguai, Suíça e Uruguai. 

 

 

4.3 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72 DE ABRIL DE 2013. 

 

A chamada PEC das Domésticas altera a redação do parágrafo único 

do art. 7º da Constituição Federal e tem como proposta estabelecer a igualdade de 

                                                           
12

 Mendonça, Giovane. Empregado doméstico e a Convenção 189 da OIT será o fim da 
discriminação?. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 92, set 2011. No Brasil os domésticos vêm 
conseguindo gradativamente. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revist
a_caderno%3D14?Acesso em: 09 set. 2013. Acesso em 09 junho 2015.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revista_caderno%3D14?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10220&revista_caderno=11
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revista_caderno%3D14?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10220&revista_caderno=11
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3Fn_link%3Drevista_artigos_leitura%26artigo_id%3D12235%26revista_caderno%3D14?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10220&revista_caderno=11
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direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores 

urbanos e rurais.  

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 

do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 

constitucional: 

 

Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal 

Brasileira passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as 
condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento 
das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, 
XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social." 

13
 

 

Assim, aos trabalhadores domésticos foram estendidos a proteção 

contra despedida arbitrária ou sem justa causa, devendo os termos da referida 

proteção, ser regulamentada através de lei complementar, que preverá indenização 

compensatória, dentre outros direitos. 

 

Também foi assegurado o percebimento do seguro-desemprego, em 

caso de desemprego involuntário, fundo de garantia do tempo de serviço, salário 

mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, não podendo este ser inferior ao mínimo, para os que 

percebem remuneração variável sendo vedada sua vinculação para qualquer fim, a 

irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 

 

O décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 

valor da aposentadoria, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno a 

proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, o 

salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 

                                                           
13

 http://portal.mte.gov.br/trab_domestico/emenda-constitucional-n-72/. Parágrafo único. São 
assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos. Acesso em: 15 maio 
2015. 



31 

 

   

termos da lei (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), também 

foram direitos regulamentados na Constituição em comento. 

 

O décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 

valor da aposentadoria, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno a 

proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, o 

salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 

termos da lei (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), também 

foram direitos regulamentados na Constituição em comento. 

 

No que tange a duração do trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 

redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1943), o repouso semanal remunerado, preferencialmente 

aos domingos, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinquenta por cento à do normal, gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal, foram conquistados através da 

aludida Emenda Constitucional. 

 

Outra conquista importante, foi à extensão do direito ao gozo da licença 

à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte 

dias, licença-paternidade, nos termos fixados em lei, aviso prévio proporcional ao 

tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei, redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, 

aposentadoria, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 

05 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 

 

O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, 

seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa, proibição 

de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, proibição de qualquer discriminação no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art478§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art478§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), 

também foi de grande valia. 

 

 

4.4 A APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72/ 2013 E SEUS 
REFLEXOS. 
 

 

A Emenda Constitucional número 72/2013 foi de grande valia para a 
categoria dos domésticos, uma vez que veio resolver, ainda que 
parcialmente, um problema de longa data, determinado por uma 
discriminação sofrida por estes profissionais, que via de regra, não 
possuíam estudos e que por não ter outras perspectivas de vida, acabam 
por se submeter a esta atividade, que ao contrário do que deveria ser, e tão 
desvalorizada pela sociedade.

 14
 

 

Destarte, a Emenda em comento, foi um marco na evolução dos 

direitos desta categoria profissional, saindo do esquecimento, vislumbram um futuro 

melhor através das futuras regulamentações, tornando a classe mais confiante, 

valorizando-os, com a ampliação de seus direitos. 

 

Contudo, a jornada não será fácil, pois a EC nº 72/ 2013 resolveu a 

celeuma parcialmente, pois apesar do disposto no artigo 7º e seu parágrafo único, 

ainda que tenha estendido vários direitos aos domésticos, acabou não abarcando 

os seguintes direitos: piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho; jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva; proteção ao mercado de trabalho da 

mulher, mediante incentivo específico, nos termos da lei; adicional de remuneração 

para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; proibição de 

distinção entre trabalho. 

 

                                                           
14

 http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/download/830/618. A Emenda 
Constitucional n. 72/2013 foi de grande valia para a categoria dos domésticos. Acesso em: 15 maio 
de 2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/download/830/618
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Os direitos com os quais os domésticos foram contemplados possuem 

uma aplicabilidade instantânea, exceto aqueles que dependem de regulamentação, 

motivo pelo qual, entende-se que a referida emenda que foi tramitada de forma 

precipitada, pois com a intenção de se revogar o parágrafo único do artigo 7º da 

Constituição Federal, esta passou a ser modificada, no entanto, ao se aprovar o 

texto, foi deixada de lado a análise de inúmeras particularidades, deixando a 

situação em aberto, dando margem a muitos questionamentos. 15
 

 

Ao aprovar o texto da Emenda Constitucional nº 72/ 2013, não se deu 

atenção aos reais efeitos deste texto na sociedade, não se pensou em como 

resolver as diversas situações decorrentes, e não se teve a ideia do impacto 

causado nas relações de trabalho, haja vista, que em nosso país, geralmente o 

empregador doméstico é também trabalhador de classe média e muitas vezes não 

compreende as reais consequências, e antes mesmo de se dar conta, inicia um 

processo de dispensa dos empregados e passa a contratar diaristas, tentando 

buscar um serviço mais em conta e ainda assim, vindo a fugir dos vínculos e 

encargos exigidos pela Lei. 

 
Com a atribuição destes direitos é necessário que o legislador busque 

olhar para estes profissionais e suas famílias, procurando ter respostas adequadas 

para possíveis transtornos ou sofrimentos, pois com um repentino ônus excessivo, 

estes profissionais correm um sério risco de perderem seus postos de trabalho, na 

substituição de um trabalho contínuo e duradouro, desonerando os empregadores 

dos autos custos, por outro de cunho eventual, sem a obrigação dos direitos 

inerentes aos domésticos.16 

 

   E o direito às normas coletivas, como concedê-las, se para isso haveria 

a necessidade de sindicatos patronais, os quais estão impossibilitados de existir, 

                                                           
15

 ROSSÉS, José Pedro de Oliveira; MONTOITO, Beatriz Helena de Castro. O empregado doméstico: 
seus direitos e considerações acerca da Emenda constitucional 72/2013. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/dowload/830/618. Os direitos com os quais 
os domésticos foram contemplados .Acesso em 09 de maio 2015. 
 
16

 OLIVEIRA, Alexandre Nery de. A relação de trabalho doméstico segundo a Emenda Constitucional 
72. Disponível em: < www.trt9.jus.br > Com a atribuição destes direitos Acesso em: 15 maio. 2015. 
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visto que a lei é clara, pois como haverá sindicatos de categoria econômica de 

empregadores domésticos, se para que seja empregador doméstico, se faz 

necessário que o empregador não possua intuito de lucro.17 

 

No Brasil, por questão cultural, há uma ideia equivocada de que o 

empregado doméstico é uma pessoa sem qualificação alguma que presta um 

serviço elementar, tratado como um subempregado, todavia as regras trazidas pela 

nova Emenda provocarão mudanças na forma de pensar dos patrões, entretanto, à 

medida que a Lei vai dando guarida a estes trabalhadores, restarão vários direitos 

violados, uma vez que não se vislumbra a possibilidade de total controle destes 

empregados, tornando assim, cada vez mais importante a figura do advogado 

trabalhista, como forma de fazer valer o cumprimento de seus direitos.18 

 

Cumpre ressaltar que a violação dos direitos adquiridos pelos 

empregados domésticos por parte do empregador, em face de ausência de 

regulamentação, propiciará um número elevado de ações na seara trabalhista, 

tornando a “igualdade” de direitos tão almejados, completamente ineficazes.  

 

Importante destacar, que alguns dos direitos proclamados pelo 

trabalhador doméstico, necessitam de Lei que os regulamentem, como por exemplo: 

a proteção do salário na forma da lei, sendo crime sua retenção dolosa, o 

reconhecimento de acordos e convenções coletivas, a garantia de salário mínimo 

para aqueles que recebem remuneração variável, dentre outros, pois a previsão 

legal, já existia, contudo, não era cumprida. 

 

O que dizer da necessidade de redução dos riscos inerentes ao 

trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, se por expressa 

disposição no texto constitucional o ambiente doméstico está excluído da 

possibilidade de fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho, quando lá diz que 

a casa é asilo inviolável? Em relação à proibição de diferença de salário por sexo, 

                                                           
17

 ROSSÉS. o direito às normas coletivas. Acesso em 09 maio 2015.op.cit. 
18

 ROSSÉS, José Pedro de Oliveira; MONTOITO, Beatriz Helena de Castro. O empregado doméstico: 
seus direitos e considerações acerca da Emenda constitucional 72/2013. No Brasil, por questão 
cultural, há uma ideia equivocada. Disponível em: 
http://.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/dowload/830/618.Acesso em: 09 maio 2015. 

http://.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/dowload/830/618
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cor ou estado civil, ou em relação ao portador de necessidades especiais, não houve 

qualquer mudança, uma vez que se enquadravam como regras previstas nas 

garantias fundamentais. Já, em relação ao aprendiz a partir dos 14 anos, é evidente 

que não há aprendizado na profissão de doméstico, portanto no mesmo dispositivo a 

lei veda a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 

anos, deixando margem à contratação do doméstico á partir desta idade (JUNIOR, 

2013).19 

Diante disso, esta Emenda, que teve inicialmente em seu projeto, uma 

intenção social com a categoria dos domésticos, hoje demonstra a existência de um 

viés estratégico politicamente falando, visto que ao se conceder direitos a esta 

categoria, antes desfavorecida, trará a muitos empregadores a dura realidade da 

necessidade de diversos pagamentos e encargos sociais, aumentando um pouco 

esta conta, dando um maior retorno econômico – financeiro ao estado. Por 

conseguinte muitas famílias dispensarão seus empregados domésticos, visto que 

não compensaria à família, a continuação deste tipo de relação de trabalho com 

tantas despesas a serem realizadas, tornando a profissão de doméstico um ofício 

quase em extinção, trocando se os serviços deste profissional, gradativamente, 

pelos serviços de uma diarista que labore por uma ou duas vezes a semana, e 

como consequência, não possua vínculos trabalhistas, barateando os custos do 

patrão, conforme (MONTOITO, 2013).20 

 

Ademais, se fosse da vontade das autoridades, a solução emergencial, 

e, portanto, mais viável para as consequentes demissões em massa dos 

empregados domésticos, seria necessariamente dar benefícios ao empregador, que 

consistem em desonerá-lo, diminuindo os custos, para que mantenha os contratos 

dos domésticos, cumprindo a Lei e pagando os encargos trabalhistas em dia, e, por 

conseguinte, evitando assim, as dispensas e a opção pelo trabalho de diaristas 

visando apenas à desobrigação do vínculo de emprego. Assim podemos verificar 

                                                           
19

 JUNIOR, Hélio Gomes Coelho. Trabalho Doméstico: a emenda que piorou o soneto. O que dizer da 
necessidade de redução .Disponível em: < www.trt9.jus.br > deixando margem à contratação. Acesso 
em: 09 maio. 2015 
20

 MONTOITO, Beatriz Helena de Castro. O empregado doméstico: seus direitos e considerações 

acerca da Emenda constitucional 72/2013. Diante disso, esta Emenda, que teve inicialmente 
Disponível em: http://.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/dowload/830/618.Acesso em: 09 
maio 2015. 
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através do quadro abaixo a desigualdade com que são tratados os trabalhadores 

domésticos. 

 

Neste contexto, pode-se verificar que é irrefutável que houve 

conquistas importantes para os trabalhadores domésticos, que representam um 

grande marco histórico diante da evolução do trabalho doméstico. Todavia, se fosse 

da vontade propriamente das autoridades, conceder a tão prometida e também 

esperada, igualdade a esta classe, bastava revogar o parágrafo único do artigo 7º da 

Constituição Federal e modificar seu caput, incluindo, juntamente com os 

trabalhadores urbanos e rurais, o trabalhador doméstico.21 

 

Assim, apesar da propagação de uma igualdade, através de um 

extenso rol de direitos, na realidade, esta não existia, levando ao trabalhador 

doméstico, uma falsa ilusão da efetiva proteção trabalhista.  A legislação vigente é 

permeada por limitações, que pode ser comprovada através do disposto no 

parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, pois o aludido artigo elenca 

vários direitos que necessitam de regulação, tornando a proteção a trabalhador, 

ineficiente, permanecendo este vitimado pela discriminação e preconceitos. 

 

Apesar das conquistas alcançadas, ainda é necessário que seja 

concretizada a efetiva adaptação dos direitos dos empregados domésticos aos 

direitos já adquiridos pelos trabalhadores urbanos e rurais, com a devida e 

constante fiscalização, para que os direitos enfim sejam uniformes e produzam seus 

efeitos, no que tange a proteção ao trabalhador, o reconhecimento da sociedade e, 

consequentemente a tão sonhada igualdade. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 PERRINI, Valdyr. Empregados Domésticos: a fictícia isonomia. Neste contexto, pode-se verificar 
que é irrefutável Disponível em: < www.trt9.jus.br > Constituição Federal e modificar seu Acesso em: 
03 junho. 2015 
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CONCLUSÃO 

 

Uma medida de grande impacto para as famílias brasileiras e para os 

trabalhadores domésticos ocorreu com a promulgação da Emenda Constitucional nº 

72 de 2013 que estendeu, no texto da Constituição Federal Brasileira, os direitos 

outrora assegurados apenas para empregados urbanos e rurais agora, também, aos 

domésticos. 

 

A Constituição Federal do ano de 1988 propiciou uma diferenciação 

entre as categorias do trabalhador doméstico e o não doméstico, ao indicar no rol 

de direitos sociais previstos no artigo 7º, em seu parágrafo único, que somente 

alguns dos direitos elencados se aplicavam aos trabalhadores domésticos. 

 

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 72, que alterou o art. 

7º, parágrafo único da Constituição Federal Brasileira, os trabalhadores domésticos 

adquiriram os direitos anteriormente excluídos, promovendo a equiparação dos 

direitos já concedidos aos demais trabalhadores brasileiros. 

 

Atualmente, os trabalhadores domésticos passam a ter, dentre outros, 

as seguintes garantias: limitação da jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 

horas semanais; percepção de horas extras trabalhadas; adicional noturno; depósito 

do Fundo de Garantia, que antes era considerado facultativo ao empregador, dentre 

outros já abordados neste estudo. 

 

Assim, a classe dos trabalhadores domésticos, que por muitos anos foi 

esquecida e tratada como desqualificada e como mão de obra de pouco valor, 

agora busca uma proteção ainda mais efetiva, garantida constitucionalmente, 

devendo ser respeitada por todos. No entanto, para se se beneficiar das 

prerrogativas concedidas pela Emenda Constitucional nº 72 do ano de 2013, é 

necessário que o trabalhador doméstico siga alguns pré-requisitos, como por 

exemplo, a continuidade, a pessoalidade. 
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No presente trabalho, notamos que a efetiva proteção ao trabalhador, 

em relação a alguns dos novos direitos previstos, ainda depende de lei que os 

regulamentem de forma correta, sendo estes requisitos fundamentais para que 

garantam ao trabalhador o amplo gozo destes direitos. 

 

Notamos ainda a constante preocupação do legislador com a evolução 

da proteção do trabalhador doméstico ao longo dos anos, tentando se chegar a uma 

real igualdade perante a lei e sociedade, por assim dizer, dos trabalhadores 

domésticos em relação aos urbanos e rurais.  

 

Destacamos ainda sobre o avanço trazido à categoria dos domésticos 

com a referida lei, dando maior destaque ao trabalho da classe, atribuindo-lhes mais 

dignidade, respeito, proteção e reconhecimento.  

 

Todavia, ao se aprovar o texto da Emenda Constitucional nº 72, o 

legislador pátrio não se deu conta do seu impacto na sociedade, gerando um temor 

por parte dos empregadores em geral.  

 

Ao conceder diversos direitos aos domésticos, surge a difícil 

necessidade de gerenciar os altos custos a serem pagos pelo empregador, 

evitando-se o sério risco dos trabalhadores domésticos perderem seus postos de 

trabalho para aqueles que trabalham e recebem por dia, ou seja, os diaristas, forma 

pelo qual os empregadores fugirem dos vínculos trabalhistas, barateando os custos 

desta mão de obra, tornando o trabalho do doméstico quase inexistente.  

 

Cabe ainda ressaltar que este é um tema muito atual. A Emenda 

Constitucional nº 72/2013, vem tentando por fim a uma discriminação sofrida pela 

categoria dos domésticos, concedendo direitos e obrigações que há muito tempo já 

faziam jus, porém sem regulamentação.  

 

Agora empregados e empregadores possuem direitos e deveres que 

devem ser cumpridos, dando uma maior igualdade, com respaldo na lei, que 
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assegura seu efetivo cumprimento, contudo, existem muitas questões a serem 

pensadas, visando tornar efetiva a medida. 

 

Por outro lado, a maneira como foi feita a aprovação e a redação do 

novo texto constitucional ainda trará muitos problemas e discussões. A ampliação 

de alguns direitos ainda carece de regulamentação infraconstitucional, pois a CLT 

declara expressamente, em seu art. 7º, que o preceito contido na norma em 

comento, na alínea “a”, não se aplica aos trabalhadores domésticos. 

 

Isso gerou um impasse. Como garantir aos domésticos direitos 

trabalhistas previstos e regulamentados na Consolidação de Leis Trabalhistas se 

esta não se aplica aos domésticos? 

 

 O texto constitucional, no que se refere aos direitos sociais, ou seja, 

aqueles inerentes a direitos fundamentais em condições de igualdades que remete 

à necessidade de regulamentação em diversos momentos, gerando a insegurança e 

a dúvida que são típicas de toda transformação legislativa de impacto na sociedade. 

 

Dessa forma a regulamentação deverá levar em conta as 

especificações do trabalho doméstico, que não poderá equiparar-se em sua 

totalidade aos empregados ativos em empresas privadas onde a principal finalidade 

é a busca do lucro.  

 

O empregador dos trabalhadores domésticos não é uma empresa com 

finalidade lucrativa, e sim geralmente o núcleo familiar sem fins lucrativos que é, por 

definição, é aspecto fundamental para a garantia de direitos e deveres adquiridos. 

 

A Emenda Constitucional nº 72 foi promulgada no ano de 2013 pelo 

Congresso Nacional, a chamada popularmente PEC das Domésticas, porem ainda 

necessitava de regulamentação de itens como seguro-desemprego, demissão por 

justa causa, adicional noturno e banco de horas. 

 



40 

 

   

No dia 01 de Junho de 2015 enfim, foi assinada pela Presidenta, Dilma 

Rousseff a regulamentação da Emenda Constitucional nº 72, passando a vigorar a 

partir da publicação que ocorreu no dia 02 de Junho de 2015, e foram 

regulamentados direitos como a jornada normal do trabalho não excederá 08 (oito) 

horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais.  

 

O salário-hora considerado normal, no caso do mensalista, será 

dividido o salario mensal por 220 (duzentas e vinte) horas, nesse caso, será obtido 

dividindo o salario mensal por 30(trinta) e servirá de base para o pagamento do 

repouso remunerado e dos feriados trabalhados.  

 

Já no que se refere à remuneração da hora extraordinaria, será no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) maior que o valor da hora normal. O adicional 

noturno que terá duração de 52 ( cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundo, 

deve ter acréscimo, de no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora 

normal diurna, entre duas jornadas de trabalho deve haver período mínimo de 

11(onze) horas consecutivas de descanso, e ainda descanso semanal remunerado 

de, no mínimo 24(vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos 

domingos.  

 

Referente ao horário de almoço foi determinado em 01 (uma) hora ou 

até o máximo de 02 (duas) horas, e deve ser através de acordo por escrito 

préviamente.  

 

O doméstico terá direito a férias, a cada período de 12 meses 

trabalhado para o mesmo empregador, remuneradas de 30 (trinta) dias, e 

indenização em caso de despedida sem justa causa ou por culpa do empregador.  

Será licito ao empregado que reside no local em que trabalha nele permanecer 

durante as férias. 

 

Poderá ainda o empregado converter 1/3 (um terço) do período de 

férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida. 
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Ainda sobre o período de férias este poderá a critério do empregador, 

ser fracionado em até 02 (dois), sendo pelo menos um deles de, no mínimo 

quatorze dias consecutivos. 

 

Cabe esclarecer que no caso do empregado acompanhar o 

empregador em viagens, é extremamente vedado descontos no salário por 

fornecimento de alimentação, vestuário, higiene, moradia, transporte, e 

hospedagem. 

 

Poderá o empregador efetuar descontos no salario do domestico em 

caso de adiantamento salarial e obrigatoriamente devera celebrar acordo por escrito 

entre as partes, par inclusão em planos de saúde, de seguro e preidencia privada, 

porem não poderá ultrapassar 20% (vinte) por cento do salário. 

 

Somente poder haver descontos de moradia quando se tratar de local 

diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, devendo também ser 

por escrito. No caso de dispensa por jusca causa ou a pedido, de termino do 

trabalho, aposentadoria, ou falecimento do domestico, os valores serão devolvidos 

ao empregador, porem no sendo por culpa recíproca, serão dividos para cada um.  

 

Ao empregado é devida a inclusão no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), e ainda é segurado obrigatório da Previdência Social. 

 

A empregada doméstica gestante terá direito a licença-maternidade de 

120( centro e vinte) dias, sem prejuízo do salario ou do emprego, a partir da data do 

parto, e terá estabilidade desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses 

após o parto. 

 

No que tange ao aviso prévio será concedido na proporção de trinta 

dias ao empregado que conte até um ano de serviço para o mesmo empregador. A 

falta de aviso prévio por parte do empregador da ao empregado o direito aos 

salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse 



42 

 

   

período ao seu tempo de serviço. Se for por culta do empregado ao empregador o 

direito aos salários do aviso. 

 

O empregado doméstico terá também direito aos benefícios de salário 

família, auxilio creche e pré-escola, seguro contra acidente de trabalho, auxílio-

doença. 

No caso de dispensa sem justa causa, terá direito ao benefício do 

seguro-desemprego pelo período máximo três meses, e deve ser requerido no 

prazo de até 90 dias da data de dispensa. 

 

Com o advento da Lei complementar 150/2015 foi criado o chamado 

REDOM, que nada mais é que um Programa de Recuperação Previdenciaria dos 

Empregados Domésticos, onde o empegador terá o direito ao parcelamento dos 

débitos junto ao INSS  com vencimento até 30 de abril de 2013. 

 

No que tange ao empregador foi instituído o Simples Doméstico, ou 

seja,  o regime unificado de pagamentos de tributos, de contribuições e encargos. O 

empregador deverá fazer sua inscrição e entrada única de dados cadastraia e 

informações trabalhistas, previdenciária e fiscais em registro eletrônico 

disponibilizado via internet. 

 

Com a Lei Complementar nº 150/2015, que revogou a antiga Lei 

5853/72, vários direitos dos trabalhadores domésticos foram equiparados aos 

trabalhadores urbanos e rurais, contudo, a luta deve permanecer, haja vista que 

alguns dos direitos, como por exemplo, a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS 

que é facultativo e o percebimento do seguro desemprego em número de parcelas 

iguais as percebidas pelo trabalhador urbano. 

 

Apesar da conquista dos direitos, o trabalhador doméstico agora 

travará outra batalha, a recepção e a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 72 

e a lei Complementar 150/2015 no seio da sociedade, haja vista que a aquisição de 

direitos para uns acarretará deveres para outros, no caso em comento, os 

empregadores. 
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Assim, necessário se faz a obrigatoriedade de fiscalização para a 

efetiva proteção dos direitos recém-adquiridos, bem, como a conscientização de 

sociedade para que através de adequação e respeito, valorizem a mão de obra 

realizada pelo trabalhador doméstico e seus direitos, duramente conquistados.  
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