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IGUALDADE DE DIREITOS PARA  
O EMPREGADO DOMÉSTICO 

 
 
 

MARIA REJANE CAVALHEIRO DO NASCIMENTO 
 
 

RESUMO 
 

Como vimos, ao longo da história, a valorização do empregado doméstico foi ocorrendo 
lentamente até a promulgação da Emenda Constitucional 72/2013, deflagrando-se um marco 
para a história dos empregados domésticos, pois neste momento foi criado a PEC das 
Domésticas, ampliando ali o rol de direitos desses trabalhadores, conquistados por direitos 
iguais e abrangidos a outras categorias. Neste artigo veremos que os processos de evolução 
para o desenvolvimento e igualação dos direitos dos empregados domésticos e urbanos foram 
de grande importância para o engrandecimento dos direitos dos trabalhadores, já que o Brasil 
é caracterizado desde a escravidão por explorar e fomentar o labor sob a categoria doméstica. 
A PEC foi com certeza um marco na história, marcada desde os últimos anos por lutas e 
reivindicações por direitos iguais e melhores condições de empregabilidade a essa nova 
realidade que vivemos atualmente. 

 
Palavras-Chave: Empregado. Doméstico. Lutas. 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Como sabemos dentro do segmento emprego (espécie) existem legislações 

específicas infraconstitucionais a ele aplicadas, estando todas englobadas no rol de 

direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal de 1988. 

 

O empregado doméstico, atualmente, conseguiu equiparar-se ao 
empregado urbano pela chamada “PEC das Domésticas”, através da 
promulgação da Emenda Constitucional 72, dando novos direitos a 
categoria, entre eles, o seguro desemprego, jornada extraordinária, 
salário família, auxílio creche, seguro contra acidentes de trabalho, 
bem como, na obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, adicional 
noturno e indenização quando a demissão for sem justa causa. 
(ALMEIDA, 2017 p. 13) 

 

De um modo geral foi atribuída igualdade de direitos entre as classes 

estudadas, cada qual equiparado com uma lei vigente ou sancionado pela presidente. 

Como sabemos o empregado doméstico antes desta PEC não possuía muitos direitos 

assegurados, pois a legislação pátria e a jurisprudência não lhe davam suporte, 
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promovendo uma desigualdade nos direitos trabalhistas entre o obreiro urbano com o 

doméstico. 

 

Para a Legislação Primitiva o serviço executado pelo empregado 
doméstico exige uma continuidade laborativa somada a ausência de 
finalidade de lucro por parte do patrão, além de ser endereçado à 
pessoa ou família, aqui admitindo-se um rol mais ampliativo, como o 
trabalho em república de estudantes e em domicílios de casais 
homoafetivos, enquadrando-se no âmbito residencial. (AVELINO, 
2017 p. 6) 

 

 A CLT através da Lei 8.859 de 11 de dezembro de 1972, afirma que o serviço 

prestado à pessoa ou família não tem como finalidade o retorno lucrativo pelo patrão, 

pois ao se admitir que ele aufira ganhos financeiros, estaria se caracterizando uma 

exploração indevida da mão-de-obra do empregado, que além de exigir o empenho 

necessário com os afazeres domésticos, também estaria ele se locupletando através 

do auxílio de seu empregado.  

 A Lei deve ser interpretada em caráter contínuo, protelando no temo, possuindo 

validade até que outra a modifique ou a revogue, e não vê distinção entre os demais 

subtipos de empregados. O empregado doméstico é único, e tem sua definição própria 

e específica. 

 

  

2 EMPREGADO DOMÉSTICO 

 

  A prestação de serviço é de cunho exclusivo doméstico, sendo vinculado à vida 

pessoal do contratante, ou seja, sem que produza qualquer tipo de valor de troca na 

execução dos serviços, pois não é dado ao empregador doméstico se aproveitar da 

mão de obra da parte mais hipossuficiente para angariar recursos econômicos. 

 O trabalhador doméstico através dos tempos, retornando a não tão atual época 

de trabalho escravo nas fazendas do interior do país e de nítida servidão, sempre 

exigido até a plena estafa física e mental, quando não lhe acometendo severos danos 

a sua saúde, foi amplamente desprovido de direitos trabalhistas, não existindo 

nenhum tipo de interesse estatal que tivesse como objetivo a garantia de direitos 

mínimos trabalhistas. (ROMANO, 2017) 
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 Com o passar dos anos, inclusive com a criação dos sindicatos dos 

trabalhadores domésticos, esse cenário desastroso de proteção trabalhista começou 

a mudar, insurgindo manifestações de todos os lados do Brasil que exigiam além da 

melhoria das condições de trabalho (não mais predatórias e indignas), como a 

equiparação de direitos trabalhistas com as demais espécies de emprego.  

O surgimento da Lei Complementar 150 de 1º de junho de 2015, fez com que 

os direitos trabalhistas dos domésticos finalmente atingissem um patamar que 

dignificasse os seus serviços prestados, angariando as conquistas trabalhistas 

aplicáveis aos empregados urbanos. 

O plano de igualdade aqui pleiteado é o previsto pelo “caput” do artigo 5º da 

Carta Magna, ou seja, tendo como norte a igualdade material, que apregoa o tratando 

igualitário entre os iguais e desiguais entre os desiguais, na exata medida da 

desigualdade, de forma a se evitar preconceitos arbitrários, pois é notório que existe 

um desequilíbrio gritante entre as partes contratantes, no qual a parte hipossuficiente 

(empregado doméstico) terá pouco ou nenhum poder de negociação junto ao seu 

patrão, cristalizando-se a discrepância da relação contratual. Nessa esfera, também 

decorre o Princípio da Proteção aplicado ao Direito do Trabalho. (BOBBIO, 1997) 

 

A fim de conservar a ordem social, a igualdade deve ser entendida 
como um valor que tem por base o tratamento igual entre os iguais e 
desiguais entre os desiguais, onde o propósito da doutrina igualitária 
mais que estabelecer quando duas coisas devem ser consideradas 
equivalentes, é o de promover a justiça entre os indivíduos. (BOBBIO, 
1997, p. 20) 

  

 Com base na nova lei, o empregado doméstico deixa de apenas ter direito a 

contraprestação em espécie pelos serviços prestados, como, também a direitos que 

o protegerão no futuro em casos de dispensas imotivadas, mesmo prestando serviços 

em um ambiente familiar ou residencial, desde que exerça as atividades por mais de 

dois dias por semana (princípio da continuidade da prestação de serviços). 

 

 

 

2.1 CONCEITOS DOUTRINÁRIOS  

 



6 
 

 Estas mudanças trouxeram grandes benefícios para essa classe trabalhadora, 

que além da trazer uma satisfação pessoal para aquele que atua em ambientes de 

péssima salubridade e até locais perigosos, assegura também a tão procurada 

estabilidade que a profissão urbana traz ao trabalhador. 

 A PEC das domésticas consagrou essa atividade profissional, outorgando-lhe 

uma grande amplitude de direitos trabalhistas, mostrando que seu nicho de exercício 

profissional deve ser tratado de forma isonômica em relação aos demais profissionais.  

 Tais mudanças se mostraram necessárias para uma igualação de direitos em 

relação às demais categorias laborais. Com relação aos encargos do empregador, a 

de se destacar a manutenção, com as novas regras, da contribuição à Previdência 

Social, que gira em torno de 12% para o empregador e 8% a 11% para os 

empregados, isto é, dependendo do valor do salário pago ao doméstico. 

(LOURENÇO; JUNGMANN, 2017) 

 Já em relação ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, caiu a alíquota 

aplicada para o empregador chegando a 8%, sendo que também serão recolhidos 8% 

para o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), 3,2% para o fundo que 

arcará com a multa em caso de demissão sem justa causa e 0,8% para uma espécie 

de seguro para acidentes de trabalho. (LOURENÇO; JUNGMANN, 2017) 

 Além destes tributos pagos, o empregador é obrigado a pagar férias e 13º 

salário aos empregados domésticos. A nova lei nos traz que os serviços prestados 

por três ou mais dias por semana, é determinante para a configuração do vínculo de 

emprego, cabendo ao empregador ampará-la dentro das prerrogativas das leis 

trabalhistas. 

 A realidade vivida atualmente pelas empregadas domésticas mostra que seus 

direitos mudaram consideravelmente, e que seu papel antigo de simples auxiliar de 

limpeza se tornou um emprego acompanhado de direitos que garantam uma 

subsistência minimamente honrada. 

 

 

2.2 PEC DAS DOMÉSTICAS 

 

 A PEC das domésticas é notadamente uma emenda constitucional, aprovada 

pelo Senado, após discussão bicameral pelo Congresso Nacional, que visa alterar os 

direitos trabalhistas e trazer mais benefícios para a categoria obreira.  
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Entres as principais mudanças, estão inseridas a indenizações sem justa causa 

e o depósito fundiário (FGTS). 

 Nesta lei fica estabelecido que deva ser reconhecido como empregado 

doméstico e ser remunerado para tanto, quando o seu serviço ultrapassar a dois dias 

consecutivos por semana na mesma casa familiar que prestar serviço, além de ter que 

cumprir uma jornada de 8 horas diárias, não podendo ultrapassar às 44 horas 

semanais. 

 Vale lembrar que o seguro desemprego só poderá ser pago durante três meses. 

Já a licença maternidade será concedida durante o prazo de 120 dias, e por 

derradeiro, o aviso prévio poderá ser pago ao tempo trabalhado proporcionalmente. 

 

Em vigor há dois anos, a PEC das Domésticas foi regulamentada 
nesta segunda-feira (1º de junho). No texto, sancionado pela 
presidente Dilma Rousseff, foi definido o porcentual do salário que 
deve ser recolhido pelo empregador para pagamento de rescisões, 
além dos valores que devem ser pagos pelo adicional noturno e 
do seguro para cobrir eventuais acidentes de trabalho, entre outros 
benefícios. (ALMEIDA, 2017 p. 13) 

 

O trabalhador terá direito ao salário-família, valor pago para cada filho até 

completar a idade de 14 anos e para os inválidos de qualquer idade. Segundo a 

legislação do salário família, o empregador deve pagar diretamente ao empregado e 

descontar de sua parte da contribuição social todo mês. 

 

2.3 CARTEIRA DE TRABALHO E SUA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 A carteira de trabalho deve ser devidamente anotada no prazo legal de 48 

horas, devendo ser entregue ao empregador logo quando for admitido para seu 

registro, para o cumprimento da Lei Trabalhista. (ROMANO, 2017) 

 O salário será ajustado de comum acordo entre as partes contratantes e serão 

anotadas as condições especiais quando houver. 

 Cabe aqui se registrar que a formalidade no vínculo empregatício garantida 

pela anotação na Carteira de Trabalho e notadamente protetora dos haveres 

trabalhistas, traz por outro lado, o acúmulo de ônus trabalhistas que são incorporados 

a figura do empregador. (DESIDÉRIO, 2017) 

http://www.exame.com.br/topicos/seguros
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Diante da tradicional inserção do registro funcional aplicada aos 
empregados urbanos e costumeiramente acatada por seus 
empregadores, a obrigatória implementação das alterações trazidas 
pela PEC das Domésticas, poderá desestimular o empregador 
(pessoa física) a efetuar as anotações na CTPS do empregado 
doméstico, fazendo com que este acabe trabalhando na informalidade, 
ou seja, sem a devida proteção legal e com desfalque das verbas 
trabalhistas devidas. (ROMANO, 2017 p. 13) 

  

 O salário base do empregado doméstico terá como índice de fixação o valor 

vigente aplicado ao salário mínimo, ou outro valor acima deste, a critério da parte 

contratante, sendo que este valor nunca poderá ser inferior ao salário mínimo vigente 

no país. 

 Também está prevista no artigo 7º da Constituição Federal que os 

trabalhadores domésticos têm o direito de gozar dos feriados civis e religiosos, 

previstos a partir de 20 de julho de 2006. 

 Outro ponto que convém trazer à baila e relacionado ao percebimento 

remuneratório do doméstico, encontra-se o tema da possibilidade de o empregador 

efetuar descontos no salário de seu empregado, conforme prevê o artigo 2º- A da Lei 

11.324/06, ao enunciar que não será possível efetuar descontos no salário de 

empregado para fornecimento de alimentação, vestuário, higiene e moradia, a não ser 

neste último caso, se previamente pactuado entre as partes contratantes e a 

prestação de serviços for realizada em local diverso da residência do contratante. 

(BARROS, 2017) 

 Sabiamente a lei especial protegeu a posição do obreiro, sobretudo visando a 

satisfatória e eficaz execução dos serviços do doméstico, pois não raro se configura 

a hipótese de o empregador necessitar que seu contratado pernoite no próprio local 

de trabalho, economizando o custo operacional da manutenção da sua mão-de-obra.   

 As férias serão constituídas de 30 dias remunerados, com o acréscimo de 1/3 

a mais que o salário normal, mudança que acabou ampliando o número de dias 

gozados, em contramão à previsão anterior que era restrita a 20 (dias) úteis de férias. 

Completado o período aquisitivo, ou seja, após o período de 12 meses (1 ano) de 

serviços prestados à mesma família, ou a partir da data de assinatura na carteira 

(admissão), caberá ao empregador conceder o respectivo período de descanso 

acima, dentro dos 12 (doze) meses subsequentes (período concessivo). 
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 A licença maternidade garantida à empregada doméstica terá a duração de 120 

(cento e vinte) dias, previstas no artigo 7º da Constituição Federal, correspondendo o 

respectivo período em interrupção do contrato de trabalho, ou seja, sem prejuízos dos 

direitos trabalhistas. Por outro lado, a empregada doméstica igualmente estará 

contemplada no direito da estabilidade provisória da gestante, computando este 

período desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (art. 4º-A da Lei 

11.324/06). 

 Assim como aplicada ao empregado urbano, a figura do aviso prévio, ou seja, 

a comunicação da intenção de extinguir o contrato de trabalho será dada no prazo de 

30 dias (art. 7º CF), quando uma das partes deverá comunicar à outra sua decisão de 

não manter mais o vínculo contratual, com antecedência mínima de 30 dias. 

 A Constituição Federal sob o artigo 7º nós dá uma referência aos tipos de 

aposentadoria prevista em lei, citaremos as principais: 

 

 Aposentadoria por invalidez (carência de 12 contribuições mensais) que será 

verificado mediante exame médico pericial a cargo do INSS e será contada a 

partir do início da incapacidade ou a data de entrada do requerimento. 

 

 Aposentadoria por idade será devida quando completar 60 anos, uma vez 

cumprida a carência de 180 contribuições mensais (artigos 29, II, 51, 52, I do 

Decreto 3408, 06/05/1999). (MARTINS, 2003) 

 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos e à 

segurada com 60 anos, uma vez cumprida a carência de 180 contribuições mensais 

(artigos 29, II, 51, 52, I, do referido Decreto). 

 

 

2.4 CAMINHO PARA AS CONQUISTAS TRABALHISTAS 

 

 A partir da promulgação do Decreto nº 16.107 de 30/07/1923, foi dado início ao 

regulamento do serviço doméstico no Brasil, que até então poderia ser equiparado a 

um serviço braçal de pouca relevância social e desabrigado de quaisquer garantias 

trabalhistas. 
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 Mais tarde o Decreto nº 3.078 de 27/02/1945 dispôs sobre a locação de 

serviços dos empregados domésticos, criando novos meios para regulamentar essa 

profissão, que a passos largos ia ganhando respaldo na seara trabalhista. 

(DELGADO, 2001) 

 Contudo foi com a entrada em vigor da CLT, em seu artigo 7º, que o conceito 

de empregado doméstico foi delimitado, ou seja, correspondendo a aquela pessoa 

que trabalha para uma família, no âmbito residencial, cuja essência da atividade não 

seja de natureza econômica.  

Porém a Lei 5.859 de 11/12/1972, ao regular a profissão comtemplou a 

categoria com algumas garantias trabalhistas, dentre estas: férias anuais, carteira de 

trabalho, previdência social, entre outros. 

 No final da década de 80, foram-lhe conferidos a regulamentação do vale 

transporte, sob o Decreto 95.247/87. Por derradeiro, com a criação da Constituição 

Federal de 1988, foram acrescidos novos direitos trabalhistas para essa classe, como 

a garantia ao salário mínimo, licença a gestante, aviso prévio, PIS, indenização por 

tempo de serviço, auxilio acidente, entre outros. 

 Ultimamente, as atualizações recentes pró empregado doméstico foram feitas 

nos anos de 2001 através da criação da Lei 10.208 de 23/03/2006. No ano de 2006, 

também foi promulgada a chamada Lei das Domésticas, ou seja, Lei 11.324, a qual 

finalmente veio a tratar de forma isonômica os empregados urbanos e os empregados 

domésticos, equilibrando-se o peso da balança contratual, que historicamente vinha 

sendo renegada a um segundo plano. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decurso deste projeto, vimos, que há diversos fundamentos jurídicos, que 

situam o empregado doméstico hoje em igualdade de condições em relação a 

legislação que protege o regular empregado urbano. 

 Saliente-se ainda, que nada justificaria um tratamento desigual, haja visto, que 

o empregado doméstico preenche todos os requisitos da relação de emprego em 

comparação ao urbano, ou seja, presta serviços pessoalmente ao empregador (não 

substituível), é habitual (trabalha não eventualmente), além de visar o recebimento de 
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salário ao final do mês laborado (onerosidade), requisitos que também pertencem aos 

obreiros urbanos. 

Algumas desigualdades preponderantes se apaziguaram no decorrer dos anos, 

com a entrada em vigor da PEC das Domésticas, ou seja, direitos que antes eram 

somente concedidos aos empregados urbanos, passaram a englobar a categoria dos 

domésticos. 

 O avanço legal, também caminha a passos largos, mas ainda hoje é possível 

se encontrar tratamentos discriminatórios quanto aos direitos auferidos aos 

trabalhadores domésticos, como se o trabalho por ele realizado não merecesse a 

necessária bonificação. 

 Igualmente, mesmo com a Constituição Federal de 1988, estabelecendo a 

igualdade a todos perante a Lei, ainda assim é possível se verificar desigualdades 

legais e sociais entre as classes, a exemplo da pretensa extensão da licença 

maternidade pelo período de seis meses. 

 Apesar das injustiças, o empregado doméstico obteve benefícios importantes, 

como a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS por parte do empregador, 

protegendo o laborista futuramente de imprevistos financeiros que lhe possam 

acometer. 

 Tendo em vista que o mercado atual de trabalho tem o enfoque voltado quase 

que exclusivamente para o emprego urbano, faz-se necessário se incitar uma 

mudança no ângulo dos holofotes trabalhistas, a fim de se valorizar o trabalho 

doméstico, que apesar de muitas vezes não percebido pela grande massa de 

trabalhadores, possui grande relevância para o auxílio do sustento de milhares de 

famílias, pois os domésticos não são apenas responsáveis pelo cuidado com o asseio 

do lar, mas muitas vezes zelam pelos entes de seus contratantes, que por comodidade 

destes, ficam sob a proteção temporária desses operários braçais. 
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