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RESUMO 

O presente artigo discorre sobre o questionamento patrão doméstico não é empresa: a busca 

do equilíbrio entre o empregador e empregado doméstico à luz da Emenda Constitucional n. 

72 de 2013. Para tanto se partiu da seguinte hipótese: as obrigações do patrão doméstico em 

relação ao empregado são mais brandas que as das empresas? E que é respondida através 

da Emenda Constitucional n. 72 de 2013, onde define que o patrão doméstico não tem os 

mesmos encargos que a empresa possui em relação ao empregado.  

Utilizando a metodologia sistêmica, buscando soluções através do modelo empirista, visando 

questionar e sugerir a cerca de decisões tomadas e sua real alteração no comportamento 

entre o empregado e seu empregador, de modo comprovatório, medidas que tornem as 

adequações viáveis ao patrão e não o prejudique tão pouco ignorem as melhorias tragas pelas 

novas leis. Entende-se então, que o patrão não é a empresa do empregado e não deve agir 

como tal, alcançando assim o equilíbrio de direitos e deveres a serem cumpridos por ambos 

os lados como definido na hipótese que deu início a esse trabalho. 

Palavras-chave : Emenda Constitucional. Patrão. Empregado doméstico. 

 



 

ABSTRACT 

The present article talks about the question domestic boss are not an enterprise: the search 

of the balance between the employer and domestic employee by the light of the Constitutional 

Correction n. 72 of 2013. For so much one left from the next hypothesis: are the obligations of 

the domestic boss regarding the employee more gentle than those of the enterprises? In 

addition, what is answered through the Constitutional Correction n. 72 of 2013, where does it 

define that the domestic boss has not the same responsibilities as the enterprise has regarding 

the employee. Using the methodology system, looking for solutions through the model empirst, 

aiming to question at it and it will suggest around taken decisions and his real alteration in the 

behavior between the employee and his employer, in way comp ovation, when what make the 

viable adaptations to a boss were measured and do not damage it so somewhat ignore the 

improvements you inhale for the new laws. Leave of, that the boss is not the enterprise of his 

employee and must not act how such, reaching so the balance of rights and it must be carried 

out by both sides like defined in the hypothesis that gave I begin to this work. 

Key words : Constitutional correction. Boss. Domestic employee. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho cabe a trazer a reflexão sobre os direitos e deveres a 

serem cumpridos pelo patrão para oferecer devida dignidade ao empregado 

doméstico, desmistificando a situação hipotética de que o empregador é como uma 

empresa para o empregado doméstico.  

Ao iniciar com os princípios do direito do trabalho, sendo eles o princípio da 

proteção, da irrenunciabilidade, da primazia da realidade e dar continuidade, porque 

os da razoabilidade e da boa-fé são, a bem dizer, princípios gerais de direito como 

princípios constitucionais implícitos, dada a sua função normogenética. 

Logo é preciso refletir os direitos trabalhistas do empregado doméstico e seu 

envolvimento com o empregador, para que as devidas soluções sejam aplicadas. O 

questionamento partiu da seguinte problemática: durante séculos trabalhadores foram 

humilhados e tiveram seus direitos mal interpretados e respeitados. Tendo por objetivo 

um melhor entendimento da convivência trabalhista, que na maioria das vezes é 

turbulenta, entre patrão-empregado e tiveram soluções baseando-se na Emenda 

Constitucional n. 72 de 2013, a qual dispõe de adequações dos direitos dos 

empregados e deveres do patrão, melhor definidos.  

Explicando a partir dos princípios do direito do trabalho, a influência social e 

econômica qual influencia diretamente o trabalhador doméstico. Abordar a Convenção 

189 da Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho reconhecido 

dignamente para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, a qual tinha por 

objetivo a regulamentação da profissão, reconhecendo as condições reais nas quais 

o trabalho doméstico é executado, seguida pela recomendação 201, prevendo 

mecanismos para a aplicação das regras da Convenção citada.  

Então tratar a respeito da Emenda Constitucional n. 72 de 2013, descrevendo 

suas mudanças e benefícios, informando um panorama geral daquilo que veio a dar 

mais segurança a este ramo de trabalho, demonstrando que as autoridades agora 

passam a ter uma maior atenção com estes trabalhadores, que agora, por sua vez, 

podem exigir seus direitos, e por isso se sentem mais importantes diante da 

sociedade, tendo em vista a valorização atribuída a seu trabalho. Garantindo o fim de 
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brigas eternas entre patrões e empregados, por direitos como carteira assinada, 

férias, 13º e o devido respeito à classe trabalhista. 

Discorrendo após, sobre os direitos que lhe foram garantidos por meios das 

mesmas, citadas no paragrafo anterior, destacando as principais mudanças e 

melhorias para o trabalhador, e a garantia e segurança do empregador.  

E onde se aplica os direitos estendidos ao empregado, previstos pela Emenda 

Constitucional n. 72 de 2013, aplicando de fato o beneficio previsto e preciso a essa 

classe de trabalhadores e tão logo aos patrões, fazendo com que facilite o seu 

“trabalho” de pagador. 

Serão analisados os entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

abusando da metodologia sistêmica, que se preocupa com a manipulação dos 

conflitos sociais. Análises de decretos e leis que se seguiram e que vieram a modificar 

e complementar o entendimento da mesma, tentando atribuir uma maior segurança a 

classe dos domésticos. O método geral será o analítico, e bibliográfico, pois a partir 

da analise dos componentes de um todo, chega-se as causas e natureza do problema 

em destaque.  

A fim de justificar a falta de valorização da classe de trabalhadores domésticos, 

que passa a ter maior proteção jurídica efetiva, garantida constitucionalmente, 

devendo ser respeitada por todos. Um posicionamento teórico sistêmico a cerca do 

tema, faz com que vejam outras soluções complementares a lei, pois diante a tal 

esquecimento da classe doméstica, é de praxe analisar e discorrer a cerca das atuais 

leis, afim de uma possível aplicação, tal como a de desonerar os patrões, diminuindo 

os custos, mantendo os contratos, dando cumprimento efetivo à lei.  

É possível visualizar a reestruturação do emprego doméstico ao explanar sobre 

a Lei n. 5859 de1972, onde dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá 

outras providências, uma vez que esta demonstra um divisor de águas para o início 

da proteção dos domésticos, relatando as importantes mudanças trazidas por outros 

Decretos e Leis que se seguiram e que vieram a modificar e complementar o 

entendimento daquela, tentando atribuir uma maior segurança a classe dos 

domésticos. 
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Mediante todo embasamento teórico, é possível visualizar a solução, qual 

desoneraria os patrões, diminuindo os custos, mantendo os contratos, dando 

cumprimento efetivo à lei, evitando dispensas, prestigiando o trabalho do doméstico. 

Assim dando maior ênfase ao empregado, sem prejudicar diretamente o patrão. 

Melhorando convivência e a visibilidade deste cargo empregatício. E dando fim a 

visualização do patrão como empresa. 
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2 OS PRINCÍPIOS NO DIREITO DO TRABALHO 

Ainda que a Constituição Federal tenha se esforçado em aprimorar e tipificar 

os direitos trabalhistas, não consagrou expressamente qualquer um dos princípios jus 

laborais universalmente reconhecidos. Não há de negar, por exemplo, que o princípio 

da proteção é a “ratio” ideológica de praticamente todos os direitos trabalhistas 

arrolados no art. 7º, conquanto exsurja mais explicitamente em alguns preceitos (art. 

7º, incisos IX, X, XIII, XIV, XXII, XXVII); o princípio da continuidade está na base do 

art. 7º, I (proteção da relação de emprego contra despedidas arbitrárias ou sem justa 

causa), embora a denúncia vazia seja em regra admitida nos contratos civis, 

ressalvadas as cláusulas penais e o ressarcimento por perdas e danos; o princípio da 

irrenunciabilidade subjaz à irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI) e à garantia de 

salário não inferior ao mínimo nos casos de remuneração variável (art. 7º, inciso VII); 

o princípio da razoabilidade — para além do princípio geral de igualdade (art. 5º, caput, 

1ª parte) — é que justifica a proibição de discriminações em matéria de salários, 

exercício de funções e critérios de admissão2 (art. 7º, inciso XXX); e assim por diante. 

Esse quadro semântico permite concluir que o constituinte de 1988 adotou os 

princípios específicos do Direito do Trabalho (notadamente os princípios da proteção, 

da irrenunciabilidade, da primazia da realidade e da continuidade, porque os da 

razoabilidade e da boa-fé são, a bem dizer, princípios gerais de direito) como 

princípios constitucionais implícitos, dada a sua função normo genética. 

CANOTILHO (2003) observa que: 

Os princípios são fundamento de regras, isto é, são normas que estão 
na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, 
por isso, uma função normogenética fundamentante. 

Essa é a condição dos princípios jus laborais. Eles são a “ratio” dos direitos 

sociais inscritos no art. 7º da CRFB, i.e., as ideias-valores que guiaram a “mens 

legislatoris” na positivação dos direitos trabalhistas consagrados em 1988 (vazados, 

todos, em normas-regras constitucionais). Eis a função normogenética de tais 

princípios. E daí o entendimento: se estão na origem dos direitos sociais positivos, 

não podem ser princípios imanentes tão-só à legislação infraconstitucional. Se o 

fossem, não poderiam “gerar” regras de hierarquia constitucional. É inapelável, 

portanto, a sua imanência constitucional, o que os transforma em princípios 

constitucionais implícitos (a exemplo de outros tantos que, de longa data, vêm sendo 
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reconhecidos pela doutrina autorizada, especialmente no Direito Constitucional e 

Administrativo, como o princípio da proporcionalidade e o princípio da motivação). 

2.1 Cenário mundial, influenciador dos direitos trabalhistas 

Trabalhadores em diferentes épocas já almejavam condições melhores, 

mínimas, de trabalho. O cansaço, visível de tanta exploração, deu início, as revoltas 

do proletariado primeiramente na Inglaterra, e logo depois na França e Alemanha. 

O direito do trabalho surgiu como consequência da questão social que 
foi precedida pela Revolução Industrial do século XVIII e da reação 
humanista que se propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser 
humano ocupado no trabalho das indústrias. (NASCIMENTO, 2011, p. 
32) 

As imposições, do empregador, sobre condições mínimas de trabalho, 

exigências excessivas, jornadas de trabalho muito extensas, exploração de mulheres 

e menores, baixos salários e ainda a insegurança quanto ao futuro pela falta de 

estabilidade, demonstrava a falta de um direito regulamentando essas relações. Ainda 

que esta situação fosse fundamentada em constatação empírica, era facilmente 

perceptível por políticos, sociólogos e estudiosos, espalhados pelo mundo, a relação 

visível de trabalho doméstico com práticas da era escravagista, de acordo com a falta 

de direitos, e visibilidade dada ao empregado. 

Logo surgiram, para minimizar o desamparo pelo qual os trabalhadores 

passavam, os sindicatos. Instituições que visavam à defesa dos interesses coletivos 

da classe trabalhadora até então. Ao assegurar e lutar por direitos melhores aos 

trabalhadores, o sindicato alcançava resultados positivos, mas precisava de 

adequações, tal como nas palavras de CARVALHO (2011, p. 22): 

O sindicalismo não teria trajetória exitosa, porém, caso tivesse 
prescindido da greve, como meio de pressão para novas conquistas 
obreiras, e não houvesse instituído as convenções coletivas de 
trabalho, em detrimento do monopólio estatal na produção normativa. 

Em virtude de adequações, e melhores desenvolvimentos, ao no final do século 

XVIII, se testemunhava o nascimento da primeira geração de direitos humanos, 

trazendo com esses as liberdades civis e políticas. Onde o contexto abordava os 

direitos à liberdade e igualdade, abriam-se espaços para a participação política do 

proletariado, fazendo-os atuantes na normatização das condições de trabalho. Dando 
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margem ao surgimento das convenções coletivas de trabalho, a fim de normatizar o 

trabalho e garantir aos trabalhadores condições mais dignas. 

2.2 Evolução histórica do trabalho doméstico e a Lei n. 5859 de 1972 

A origem do trabalho doméstico no Brasil remonta ao século XVI, na época da 

escravidão negra, onde principalmente as mulheres tinham como atributos, a 

realização de tarefas nos lares dos familiares de escravocratas (ROSSÉS; 

MONTOITO, 2013). A situação permaneceu inalterada por muitos séculos, motivo 

pelo qual, até hoje o trabalho doméstico vem sendo pouco valorizado. 

Naquele tempo, o produto do trabalho do homem pertencia ao seu senhor, ou 

patrão, devendo, portanto, o trabalhador exercer o seu labor em troca de sua 

subsistência, tendo a mudança deste panorama acontecido apenas durante a Idade 

média. 

Embora tenha ocorrido um notável desenvolvimento das relações de trabalho, 

esta espécie de trabalho, dita como livre e assalariada, deu origem ao trabalho 

doméstico, o qual nesta época era subordinado aos caprichos dos patrões, sendo 

ainda, portanto, desvalorizada a profissão. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em 1º de maio de 1943, embora tenha 

sido um marco revolucionário na regulamentação das relações de trabalho, não 

prestigiou os empregados domésticos com a regulamentação da profissão, uma vez 

que, no art. 7, alínea ”a”, do referido diploma exclui taxativamente a aplicação dos 

preceitos contidos em seu instrumento, deixando esta parcela tão expressiva da 

população esquecida. 

Art. 7: Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo 
quando for, em cada caso. Expressamente determinado em contrário, 
não se aplicam: a) aos empregados domésticos, assim considerados, 
de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não 
econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. 

A regulamentação deste ramo de trabalho apenas se deu em 11 de dezembro 

de 1972, com o advento da Lei n. 5859, como forma de conceder alguns direitos aos 

domésticos, visto que estes foram esquecidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, atribuindo a estes, a possibilidade de gozo dos direitos sociais (COLNAGO, 

2013). 
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A referida Lei n. 5859 de 1972 define com clareza o trabalhador em âmbito 

doméstico, contudo, a distância dos demais no que tange à igualdade: 

Art. 1: Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta 
serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa 
ou à família no âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta 
lei. 

É verdade que a relação de emprego se distancia das demais, conforme dispõe 

o art. citado, todavia este conceito é ampliado às demais categorias, como os 

cuidadores de idosos, os enfermeiros, por exemplo, desde que presentes estas 

características, como: âmbito residencial ou outros locais familiares diversos do 

domicílio, para pessoa ou família e inexistência de finalidade lucrativa (COELHO, 

2013). 

Maurício Godinho Delgado, sobre a definição de residência, entende que: 

A expressão utilizada pela Lei 5859 de 1972 designa, na verdade, todo 
ambiente que esteja vinculado à vida pessoal do indivíduo ou da 
família, onde não se produza valor de troca, mas essencialmente 
atividade de consumo. Desse modo, a expressão deve ser apreendida 
no seguinte sentido: com respeito ao âmbito residencial destas ou para 
o âmbito residencial destas, ou, ainda, em função do âmbito 
residencial da pessoa ou família. (DELGADO, 2011, p. 373) 

Ao observar o referido art. 1º, já transcrito, é possível vislumbrar que o 

empregado doméstico deve possuir algumas características. Inicialmente, verifica-se 

que o trabalho deve ser prestado por pessoa física, ampliando assim o rol de 

trabalhadores a serem considerados enquadrados nesta categoria, deve ser realizado 

para empregador que não se utilize do trabalho do empregado com o objetivo final de 

obtenção de lucro, o qual descaracterizaria o trabalho de âmbito doméstico, e por sua 

vez, ser desempenhado em âmbito residencial, sendo esta considerada, não apenas 

a residência, mas o local onde ser encontre a pessoa ou família no qual se utilize dos 

serviços do doméstico para benefício próprio sem o intuito final de lucro, deve ainda, 

possuir a natureza contínua, ou seja, aquele que se protrai no tempo, ainda que não 

diariamente, mas é necessário que haja uma frequência constante, ter uma 

continuidade, portanto, não sendo considerado para os fins desta lei o trabalho 

eventual ou esporádico. 

Segundo Maurício Godinho Delgado, em respeito à definição, 
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Encontra-se nela (...) um elemento fático-jurídico comum aos demais 
empregados, mas que recebe, no caso do doméstico, conformação 
jurídica relativamente distinta – trata-se da continuidade. (DELGADO, 
2011, p. 365) 

Em relação à continuidade descrita na lei, a jurisprudência diverge opiniões, 

havendo duas correntes contrárias: a primeira delas diz que ao trabalho prestado por 

até duas vezes na semana, ausente o requisito da continuidade, para a caracterização 

da existência de vínculo do trabalho doméstico. A segunda corrente se expressa no 

sentido de que não obstante o número de dias labora dos durante a semana, quando 

repetido a prestação de serviços por vários anos, fica caracterizada a continuidade. 

Todavia, neste segundo entendimento, observa-se a existência de uma linha tênue, 

com um marco no terceiro dia, para mais ou para menos, entre a caracterização do 

doméstico e da diarista, sendo que esta exerce um trabalho esporádico e temporário 

não passível de vínculo de emprego, dado o seu caráter eventual (ROSSÉS; 

MONTOITO, 2013). 

Cumpre assinalar, que há julgados que reconhecem que ao labor 

desempenhado em até 3 dias na semana, não há que se falar em continuidade, 

inexistindo a figura do trabalhador doméstico, consoante a ementa trazida abaixo: 

RECURSO DE REVISTA - PROCESSO ELETRÔNICO - RELAÇÃO 
DE EMPREGO. DIARISTA. ART. 896, § 4º, DA CLT E SÚMULA 333 
DO TST. Esta Corte vem adotando entendimento no sentido de que 
não existe relação de emprego entre o tomador dos serviços e a 
diarista que labora em sua residência apenas dois ou três dias na 
semana, ante o não preenchimento do requisito da continuidade, 
previsto no art. 1º da Lei n. 5.859 de 1972. Recurso de Revista não 
conhecido. 

Estas opiniões são divergentes, uma vez que a lei não define ao certo a 

quantidade de dias para a caracterização desta continuidade. Entretanto, o que se 

observa é que este marco para a caracterização em que se encontram opiniões 

divergentes é controvertido no terceiro dia. 

Contudo, pode-se entender que em até 2 dias na semana a jurisprudência 

acaba por ser pacífica ao entender a descaracterização do enquadramento da Lei n. 

5859 de 1972, entretanto a partir de mais de 3 vezes na semana, ou seja, 4 ou mais, 

pode-se considerar, desde que atendidos os demais requisitos da lei, como 

empregado doméstico, conforme entendimento já abordado. 
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Com o advento da Lei n. 5859 de 1972, foram fixados alguns direitos aos 

empregados domésticos, direitos estes, que não supriram a necessidade destes 

trabalhadores, com o passar dos anos, de forma que a profissão continuava esquecida 

pelo legislador, uma vez que carece de direitos a serem concedidos, pois quase não 

trouxe deveres aos empregadores. 

A classe do doméstico sempre foi tida como uma classe desfavorecida, ou seja, 

desprovida de direitos, uma vez que o legislador não contemplou esta modalidade de 

trabalho com os direitos contidos na CLT. 

Diante disso, devido ao menosprezo carregado por estes trabalhadores, visto 

que, com a ausência de regulamentação, culminou na banalização da profissão, pois 

estes profissionais não possuíam sequer direitos relativos às férias, ao repouso 

semanal remunerado e à irredutibilidade salarial, vem, portanto, o legislador, passa a 

demonstrar certa preocupação com estes trabalhadores, e promulga a Lei n. 5859 de 

1972 com o intuito de regulamentar e dignificar a profissão, dando guarida e tentando 

estabelecer os primeiros parâmetros para esta classe tão importante e necessária, 

possibilitando uma maior valorização, pelos próprios trabalhadores, à profissão de 

doméstico. Todavia, esta lei não trouxe grandes avanços, apenas inicialmente veio a 

prever a anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, conceder férias pelo 

período de 20 dias e alguns poucos direitos previdenciários, deixando, entretanto, 

várias lacunas na lei, fazendo com que este trabalhador ainda permanecesse refém 

das vontades de seus patrões. 

O Decreto n. 95.247 de 17 de novembro de 1987 veio regulamentar o direito ao 

vale-transporte aos trabalhadores domésticos, conforme seu art.1, inciso II: 

Art. 1: São beneficiários do Vale-Transporte, nos termos da Lei n. 
7418, de 16 de dezembro de 1985, os trabalhadores em geral, tais 
como: II - os empregados domésticos, assim definidos na Lei n. 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972. 

Com o intuito de observar e salvaguardar alguns direitos para a classe, devido 

à carência destes, que era ainda existente, vem o legislador, com a Carta 

Constitucional de 05 de outubro de 1988 e inclui no rol de direitos do seu art. 7, um 

parágrafo único, atribuindo alguns direitos contido s no referido art. à classe dos 

domésticos, dos quais devem ser observados em complemento à referida Lei n. 5859 
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de 1972. Em sua redação original: 

Art. 7: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: (...) 
Parágrafo Único: São assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência social. 

Cumpre ressaltar que os incisos à que se referem no parágrafo único 

asseguram direitos aos domésticos relativos à: salário mínimo fixado em lei, 

nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às 

de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; irredutibilidade do salário; 

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal; Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de 120 dias; Licença – paternidade, nos termos fixados em lei; Aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei; 

Aposentadoria, bem como sua integração à previdência social. 

Conforme se observa dos direitos concedidos pela redação original do 

parágrafo único da Constituição Federal, embora a Constituição tenha prestigiado a 

categoria dos domésticos com tais direitos, para que sejam conhecidos e usufruídos, 

são necessário que se conheça os diplomas legais que os regulamentam, dentre 

estes, destacam-se os ditames contidos na lei da categoria, qual seja a Lei n. 5859 de 

1972. 

Algumas outras leis se seguiram visando à regulamentação para a concessão 

de outros direitos aos trabalhadores, como a exemplo, a Lei n. 10208 de 2001 que 

incluiu o art. 3-A na Lei n. 5859 de 1972, que facultou a inclusão dos domésticos no 

FGTS, o qual resultou para os inscritos em tal benefício, no art. 6-A da Lei n. 5859 de 

1972, dando o direito ao seguro-desemprego, a Lei n. 11.324 de 2006, que incluiu o 

art. 2-A na referida lei do doméstico, visando à vedação de descontos por alimentação, 

vestuário, higiene e moradia, salvo exceções, modificou ainda, o art. 3º, concedendo 

férias de 30 dias, repouso em feriados e incluiu o art. 4-A, com vedação à dispensa 
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arbitrária à empregada gestante (COLNAGO, 2013). 

Diante da carência apresentada pela lei do doméstico, a Constituição Federal 

começava a tornar o trabalho da classe um pouco mais digno, pois o trabalhador já 

estava mais seguro com as proteções atribuídas pela lei. Contudo, estava apenas no 

começo, haja vista que ao menos não deixava mais os trabalhadores desamparados, 

porém não era o bastante, pois ainda havia muitos questionamentos sem resposta, e 

com muitos direitos a serem discutidos e regulamentados. 

2.3 A convenção 189 da OIT 

No dia 16 de junho de 2011, na centésima reunião da Conferência Internacional 

do Trabalho, ocorrida em Genebra, na Suíça, sede da Organização Mundial do 

Trabalho, foram adotadas pelos Delegados dos Estados-Membros a Convenção 189, 

sobre trabalho decente para domésticos. A OIT aprovou a Convenção 189 com o 

objetivo de “reconhecimento mundial de que os empregados domésticos são 

trabalhadores e como profissionais merecem o respeito e a dignidade como seres 

humanos no exercício de seus afazeres”. A intenção principal da norma internacional, 

sem dúvida, é equiparar a condição dos domésticos à dos demais trabalhadores. 

Importante ressaltar que os direitos protetivos do trabalhador doméstico são 

albergados pela legislação internacional, a qual influenciou deveras a formulação da 

Emenda Constitucional n. 72 de 2013, podendo-se dizer que, de certo, a mudança 

ocorreu como uma pressão dos organismos internacionais. Podem-se colacionar as 

seguinte disposições que seguem na descrição da:  

CONVENÇÃO 189 OIT de 2011 
Arts.  
1 e 2 - Definições e cobertura: Trabalho doméstico: aquele realizado 
em ou para domicílio (s); trabalhador: (sexo feminino ou masculino) 
quem realiza o trabalho doméstico no âmbito de uma relação de 
trabalho, estando excluídos aqueles/as que o fazem de maneira 
ocasional e sem que seja um meio de subsistência. A convenção se 
aplica a todos/as trabalhadores/as domésticos/as. Há possibilidade de 
exclusão de categorias, desde que justificadas (outra proteção 
equivalente ou questões substantivas). 
3 e 4 - Direitos humanos e direitos fundamentais do trabalho: 
Implementação de medidas efetivas para garantir estes direitos. 
Trabalho Infantil Doméstico: Estabelecimento de idade mínima, em 
consonância com convenções associadas ao tema (n. 138 e 182), e 
adoção de medidas com relação a trabalhadores/as com menos de 18 
anos. 
5 - Proteção contra abusos, assédio e violência: adoção de medidas 
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nestes temas. 
6 - Condições de emprego equitativas e trabalho decente: adoção de 
medidas efetivas nestes temas. 
7 - Informação sobre termos e condições, quando possível em 
contratos de trabalho. 
8 - Proteção às/aos trabalhadoras/es domésticas/os migrantes: oferta 
de emprego por escrito/contrato de trabalho com condições 
estabelecidas no art. 7, ainda no país de origem. 
9 - Liberdade para decidir moradia, se acompanha ou não membros 
do domicílio em suas férias e quanto a manter em posse seus 
documentos. 
10 - Jornada de trabalho: medidas para assegurar jornada, 
compensação de horas extras e períodos de descanso diários, 
semanais (24 horas consecutivas) e férias. Tempo em que 
trabalhadores/as estão à disposição conta como horas de trabalho. 

Essas primeiras mudanças que não se apóiam na realidade social, mas que 

protege o trabalhador doméstico, que por diversas vezes são desrespeitadas de 

acordo com o tempo de trabalho e a atuação do patrão. Dos tópicos de 11 a 27, da 

convenção 189 OIT de 2011, destacam ainda mais os direitos que lhe são acometidos: 

11 - Estabelecimento de remuneração mínima. 
12 - Remunerações e proteção social: pagamentos em dinheiro, em 
intervalos regulares e pelo menos uma vez ao mês. Possibilidade de 
pagamento in natura, desde que estabelecidas condições para que 
não seja desfavorável. 
13 e 14 - Medidas de saúde e segurança no trabalho; proteção social 
e proteção à maternidade. 
15 - Agências de emprego privadas: condições de funcionamento; 
proteção contra abusos de agências de emprego mediante obrigações 
jurídicas. 
16 - Acesso a instâncias de resolução de conflitos. 
17 - Inspeção do Trabalho: adoção de medidas e possibilidade de 
acesso ao domicílio, com respeito à privacidade. 
18 - As disposições da Convenção deverão ser colocadas em prática 
por meio da legislação nacional, de acordos coletivos e de outras 
medidas adicionais com relação aos/às trabalhadores/as 
domésticos/as. 
19 a 27 - Procedimentos para adoção, ratificação e implementação da 
convenção. 

Entretanto, independente de uma estruturação melhor dos direitos, tais como 

descritos acima, há a obstrução de muitos ainda, tendo de haver uma nova 

estruturação a cerca dos deveres favoráveis aos patrões, para que o elo seja favorável 

a ambos os lados.  

2.4 A PEC 66 de 2012 e a Emenda Constitucional n. 72 de 2013 

Em meio a um clima de muita pressão internacional e de movimentos sociais e 

sindicais, no dia 3 de abril de 2013 a legislação brasileira teve uma importante 
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alteração: os empregados domésticos passaram a gozar de uma lei ainda mais 

protecionista e que os iguala aos demais assalariados. A PEC (Projeto de Emenda à 

Constituição) n. 66 de 2012, a “PEC das domésticas”, se incorporou ao art. 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 por meio da sua aprovação 

pelo Senado Federal, tornando-se a Emenda Constitucional n. 72 de 2013. 

Tendo o assunto como sustentação na Lei n. 5859 de 1972, Decretos n. 71.885 

de 1973 e n. 3.361 de 2000 e no art. 7º da Constituição Federal e a Emenda 

Constitucional n. 72 de 2013. Possui a justificação de estabelecer um tratamento 

isonômico entre os trabalhadores de uma maneira geral. As mudanças pretendidas 

no regime jurídico dos domésticos beneficiarão a quase sete milhões de trabalhadores 

com prerrogativas que estavam excluídas do rol de direitos a eles assegurados pelo 

parágrafo único do art. 7º Da Constituição Federal. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 1972 DE 2013: 
Art. único. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
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. 

Outro grande exemplo disto é o direito de todas as mães a ter um período de 

descanso após o nascimento do filho, considerando o quanto é importante para a 

proteção da saúde de ambos, isso já orientado por meio dos programas de saúde 

pública. A Convenção n. 183 estende o período da licença, estabelecido em 12 

semanas nas convenções anteriores, para um período mínimo de 14 semanas. A 

Recomendação n. 191 sugere que esse período seja estendido à quantia de 18 

semanas pelo menos. 

Da mesma maneira, a Convenção n. 183 incorpora direito a uma licença 

adicional no caso de doença, complicações ou riscos relacionados à gravidez. Prevê, 

ainda, uma licença pós-parto obrigatória de seis semanas. O propósito dessa 

disposição é proteger a mulher de possíveis pressões para retornar ao trabalho em 
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um período no qual esse retorno pode ser nocivo para a sua saúde ou de seu filho ou 

filha. 

O ordenamento jurídico brasileiro adota a licença-maternidade de 120 dias. Em 

2008, a legislação nacional ampliou a licença para 180 dias para as mulheres 

servidoras públicas federais ou trabalhadoras de empresas, incluindo as mães 

adotantes. O Decreto n. 6.990 de 2008 institui o Programa de Prorrogação da Licença 

à Gestante e à Adotante, que beneficia as servidoras públicas federais lotadas ou em 

exercício nos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Por sua vez, o Programa Empresa Cidadã foi criado pela Lei n. 11.770 de 9 de 

setembro de 2008, que define que as empresas jurídicas que aderirem ao programa 

se comprometem a prorrogar a licença-maternidade por mais 60 dias, totalizando, 

portanto, 180 dias. Os 60 dias adicionais são pagos pelo empregador e os gastos 

podem ser deduzidos do imposto de renda.  

2.5 Necessidades de adequação dos direitos conferidos aos domésticos à realidade 

brasileira 

A própria conceituação de trabalho doméstico, na legislação brasileira, mostra 

a diferença na natureza do trabalho doméstico quanto aos demais. É um trabalho 

exercido no âmbito familiar, não produzindo consequências ou resultados lucrativos, 

já que se limita a atender aos interesses do tomador ou de sua família. A vida familiar 

apresenta aspectos de nenhuma similaridade com as atividades econômicas em 

geral. Estender o plano de uma legislação feita e adequada a outras condições, 

pessoas e ambientes seria forçar a realidade das coisas. 

Atualmente, quem contrata mão de obra doméstica são as famílias de classe 

média e apresentam dificuldades ao contratar um empregado doméstico. Além dos 

altos salários, poucos têm disponibilidade de dormir no emprego, trabalhar a noite ou 

nos fins de semana, por exemplo. O trabalhador de classe média não está 

conseguindo arcar com os custos do empregado, o que declara que essa situação 

ainda permanece distante da realidade brasileira. “O Brasil caminha para a situação 

dos países avançados onde as empregadas domésticas são raras e caras” (AVELINO, 

2011, p. 13). 



24 

 

Com a Emenda Constitucional n. 72 de 2013 e consequente ampliação dos 

direitos trabalhistas do empregado doméstico e principalmente devido à dificuldade 

no controle de jornada, as reclamações trabalhistas devem aumentar em número e 

valores. Cabe lembrar que existe a possibilidade de penhora do bem de família de 

dívida oriunda de trabalho doméstico. O empregado doméstico, agora, tem uma 

vantagem maior em relação aos outros empregados. Além de direitos iguais, tem uma 

garantia maior e mais sólida do pagamento de eventuais dívidas decorrentes de sua 

relação trabalhista.  
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3 DIREITOS ASSEGURADOS AOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS AN TES DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 72 DE 2013 

O trabalho doméstico é um tema que apresenta grandes desafios para os 

operadores do direito bem como para os que se utilizam e oferecem esse tipo de 

trabalho. Tal complexidade se percebe em razão de suas características peculiares, 

do papel que o empregado doméstico exerce na relação familiar, na estruturação do 

mercado de trabalho, dos fatores históricos do seu entrelaçamento com aspectos 

fundamentais da organização social e das desigualdades de gênero e raça, como a 

divisão sexual do trabalho e a desvalorização do trabalho. 

No âmbito internacional, os organismos internacionais vêm buscando promover 

uma proteção mais efetiva aos direitos dos trabalhadores domésticos, realizando 

discussões, convenções, planejamentos sobre um trabalho mais digno para os 

empregados domésticos, incentivando nos países signatários programarem em seus 

sistemas jurídicos normas mais específicas e benéficas. 

A Constituição Federal de 1988, promulgada em 5 de outubro, regula de forma 

particular a matéria pertinente ao direito do trabalho nos seus arts. 7º a 11, deixando 

claro a distinção entre os trabalhadores urbanos e rurais dos trabalhadores 

domésticos, ressaltado o parágrafo único do art. 7º. Atentando-se ao fato de que o 

empregado doméstico é regido pela constituição federal, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas pode ser aplicada por analogia. O art. 7º, parágrafo único, apresenta a 

seguinte disposição: 

Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
"Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência social." 

3.1 A figura jurídica do empregado doméstico 

Segundo Alice Monteiro de Barros, “empregado pode ser conceituado como a 

pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador mediante 

salário e subordinação jurídica” (BARROS, 2011, p. 207). Também, o art. 3º da CLT 

diz que “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 
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Empregado doméstico, segundo o primeiro art. da Lei n. 5859 de 1972, que 

dispõe sobre essa classe de trabalhadores, é “aquele que presta serviços de natureza 

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

destas”. É doméstico não só aquele que exerce função internamente, na residência 

do empregado, como de limpeza, de faxina, de cozinhar, cuidando de crianças ou 

idosos, mas também o jardineiro, o vigia da casa, o motorista etc. 

Para Maurício Godinho Delgado, o empregado doméstico seria uma 

modalidade especial da figura jurídica de empregado. Isto porque, ao lado dos 

elementos fático-jurídicos gerais, apresentam-se, na relação de emprego doméstico, 

também alguns elementos fático-jurídicos especiais, nitidamente próprios a esta 

relação empregatícia específica. 

3.2 Direitos do empregado doméstico pela Constituição Federal 

A Lei n. 5859 de 1972 regulou os direitos dos empregados domésticos até estes 

serem ampliados pelo art. 7º da Constituição Federal de 1988. Antes da Emenda 

Constitucional n. 72 de 2013, os direitos do empregado doméstico eram os seguintes: 

registro do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

férias anuais remuneradas com um terço a mais; salário mínimo; irredutibilidade 

salarial; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; licença-

maternidade; licença-paternidade; décimo terceiro salário; vale transporte; inscrição 

na previdência social como segurado obrigatório; aviso-prévio; aposentadoria; Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); registro do contrato de trabalho na Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

3.2.1 Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

As normas sobre emissão e preenchimento da CTPS estão espalhadas por 

diversos diplomas legais, até mesmo no Código Penal e os dados lançados recaem 

sobre diversos direitos, em especial à comprovação pelo tempo de serviço para fins 

previdenciários. Por isso que o empregado doméstico tem direito a ter seu contrato 

anotado no documento. 

Por ser um documento dotado de fé pública, as anotações na carteira de 

trabalho têm valor probante em processos judiciais e gera presunção relativa de 

veracidade, de modo que a parte interessada pode fazer prova contra as anotações, 
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tendo em vista o princípio da primazia da realidade dos fatos. 

O art. 29 da CLT disciplina a forma das anotações referentes ao transcurso do 

contrato de trabalho e informações essenciais às quais devem ser anotadas como 

nome do empregador, data de início do contrato, valor da remuneração, bem como a 

concessão de férias e a data de opção do FGTS. 

3.2.2 Férias anuais remuneradas com um terço a mais 

O direito a férias do trabalhador doméstico encontra-se regido pelos arts. 129 

e 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas. O doméstico terá direito de tirar 30 dias 

de férias corridos com o pagamento adicional de um terço depois de 12 meses 

trabalhados para a mesma pessoa ou família. 

São chamado de período aquisitivo os 12 meses que o empregado passa 

trabalhando para adquirir o direito de gozar de férias, as quais são escolhidas pelo 

empregador doméstico. Nessa ocasião, o empregador deve preencher o recibo de 

férias e realizar a anotação na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social. 

O tema encontra-se pacificado atualmente na jurisprudência, que reconhece ser 

plenamente possível aos empregados domésticos gozarem de férias proporcionais. 

3.2.3 Salário mínimo e irredutibilidade salarial 

A Constituição Federal já assegurava ao empregado doméstico o pagamento 

de um salário mínimo que, como o próprio nome determina: é o menor valor salarial 

que o empregador pode pagar ao empregado. O salário pode ser nacional ou regional. 

Quanto à irredutibilidade salarial, esta é uma garantia prevista no inciso VI do 

art. 7º da Constituição Federal, indisponível mesmo por acordo mútuo, pois a 

constituição só permite a redução de salário mediante convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho. Qualquer cláusula estabelecida na contratação ou alteração 

durante a vigência da relação de trabalho que diminua anotado na CTPS ou em 

contrato individual será declarada nula de pleno direito. 

3.2.4 Repouso semanal remunerado 

O repouso semanal remunerado representa um dia de descanso em que não 

há desconto do salário. Caso este dia de descanso não seja no domingo, será 
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qualquer outro dia da semana a critério do empregador, porém, se o dia consagrado 

ao descanso for trabalhado, o doméstico receberá a remuneração por este dia em 

dobro. A Lei n. 605 de 1949 ressalta no art. 6º que o empregado que falta 

injustificadamente perde o direito ao repouso semanal remunerado. 

3.2.5 Licença-maternidade 

A legislação sobre proteção à maternidade no Brasil sofreu influência 

significativa das Convenções das OIT de n. 3, de 1919, e de n. 103, de 1952, que 

reviu a anterior. A Convenção n. 103, por sua vez, foi revista pela de n. 183, de 1999. 

A Licença-maternidade é o período de 120 dias concedido a gestante com 

remuneração, sendo a previsto no art. 392 e seguintes da CLT, tratando-se, portanto, 

de interrupção do contrato de trabalho. 

A empregada deverá notificar o empregador, mediante atestado médico, a data 

de início do afastamento, que poderá ocorrer no período correspondente aos 28 dias 

anteriores ao parto. O prazo de 28 dias, estes anteriores ao parto poderá ser 

flexibilizado de acordo com a necessidade da empregada e as inúmeras funções que 

permite a mulher desfrutarem da licença em datas mais próximas ao parto. 

3.2.6 Décimo terceiro salário 

A gratificação natalina, também conhecida como décimo terceiro salário, é 

equivalente à remuneração do empregado. O valor pago a título de décimo terceiro é 

igual à remuneração mensal do trabalhador e deve ser paga em duas parcelas, a 

primeira entre os meses de fevereiro e novembro, ou quando das férias do empregado 

e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O empregado que comete justa causa 

é dispensado sem direito a receber décimo terceiro integral ou proporcional. 

RECURSO DE REVISTA - RESCISÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO POR JUSTA CAUSA - VERBAS RESCISÓRIAS - 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL - INDEVIDO. 
Com ressalva do meu entendimento pessoal, havendo dispensa do 
empregado por justa causa, não é devido o pagamento do décimo 
terceiro salário proporcional, conforme os termos do art. 3.º da Lei n. 
4.090/62. Recurso de revista conhecido e provido. 

3.2.7 Vale-transporte 

O empregador doméstico pode descontar até 6% do salário básico do 
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doméstico a título de sua contribuição para o pagamento do vale-transporte e o valor 

restante será pago pelo empregador. O vale-transporte não possui natureza salarial, 

mas assistencial. A Lei n. 7.619 de 1987 modificou o sistema facultativo para 

obrigacional o dever do empregador de fornecer o vale-transporte. 

3.2.8 Inscrição na previdência social como segurado obrigatório 

A Constituição Federal de 1988 assegurou ao trabalhador doméstico a 

inscrição na previdência social como seguro obrigatório, nos termos do art. 11, inciso 

II, da Lei n. 8.213 de1991 e deste modo deve contribuir de acordo com a tabela da 

previdência social com alíquota de 8%, 9% ou 11%, conforme o salário recebido. O 

salário de contribuição é a remuneração registrada na carteira de trabalho e 

previdência social. 

O empregador doméstico terá alíquota de contribuição de 12% sobre o salário 

de contribuição pago ao doméstico e o recolhimento deverá ocorrer até o dia 15 de 

cada mês seguinte ao trabalhado que seja remunerado. 

A condição de assegurado do empregado doméstico garante a este os 

benefícios e serviços da previdência social, observado o período de carência de cada 

um. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença são devidos a partir do início da 

incapacidade ou do requerimento do benefício, assim o empregador doméstico não 

terá que pagar os primeiros 15 dias do afastamento, pois estes serão pagos pela 

previdência social. 

3.2.9 Aviso-prévio 

O aviso-prévio é a comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato de 

trabalho existente entre o empregador e o doméstico. Essa intenção pode ser tanto 

por parte do empregador como por parte do empregado. A Lei n. 5.859 de 1972 não 

prevê aviso prévio e a constituição federal de 1988 estabeleceu aos domésticos o 

direito ao aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. Como persiste a falta de 

regulamentação para a classe, continua aplicando-se analogicamente os arts. 487 e 

491 da consolidação das leis trabalhistas. 

3.2.10 Aposentadoria 

A Lei n. 8.213/1991 assegura a aposentadoria do trabalhador doméstico, bem 
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como o art. 7º, inciso XXIV da constituição federal. O empregado doméstico deve 

preencher os requisitos da previdência social para ter direito ao benefício da 

aposentadoria por idade. São eles: idade de 65 anos para homem e 60 anos para 

mulher, nos termos do art. 48, caput, exigida a carência de 180 contribuições mensais, 

nos termos do art. 25, inciso II, ambos da Lei n. 8.213 de 1991. 

3.2.11 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

A Lei n. 10.208 de 2001 facultou aos empregadores domésticos a inclusão do 

empregado doméstico no FGTS por meio da apresentação da GFIP preenchida e 

assinada na Caixa Econômica Federal ou rede a ela conveniada. O FGTS é regido 

pela Lei n. 8.036 de 2000, regulamentada pelo Decreto n. 99.684 de 1990. 

A inclusão do empregado doméstico no FGTS é possível desde que seja 

realizado o primeiro depósito pelo empregador doméstico em conta vinculada aberta 

para esse fim específico em nome do trabalhador. Todo esse procedimento de 

inclusão do doméstico no FGTS deve ser anotado na CTPS pelo empregador no local 

apropriado. 
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4 DIREITOS ESTENDIDOS AOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS PEL A EMENDA N. 

72 de 2013 

Os direitos estendidos aos empregados domésticos pela Emenda 

Constitucional n. 72 de 2013 entraram em vigor na data da sua publicação, dia 3 de 

abril de 2013; assim, não há que se falar em direitos retroativos, ou seja, o empregado 

doméstico não pode cobrar os direitos assegurados somente com relação ao tempo 

de serviço anterior à Emenda. 

A Emenda Constitucional 72 de 2013 estabeleceu diversos direitos aos 

trabalhadores domésticos, previstos no art. 7º da constituição federal, que ainda não 

eram assegurados pelo parágrafo único do referido art., quais sejam salário não 

inferior ao mínimo e a proteção deste (inciso VII e X), jornada de trabalho de no 

máximo 44 horas por semana e 8 horas por dia (inciso XIII), hora extra de 50% (inciso 

XVI), redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de medidas de saúde e 

segurança e higiene (inciso XXII), reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos de trabalho (inciso XXVI), proibição de discriminação quanto a salários, 

funções e critérios de admissão de domésticos do mesmo empregador e a 

discriminação salarial de deficientes (incisos XXX e XXXI), proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 anos (inciso XXIII). 

Ademais, estendeu aos domésticos outros direitos, também previstos nos 

incisos do art. 7º, da constituição federal, mas “atendidas às condições estabelecidas 

em lei”, do que surge dúvida a respeito da eficácia da norma. São eles: relação de 

emprego protegida contra despedida arbitrária, ou seja, sem justa causa (inciso I), 

seguro-desemprego (inciso II), fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS, inciso 

III), adicional noturno (inciso IX), salário-família (inciso XII), auxílio-creche e pré-

escolar para filhos e dependentes até cinco anos de idade (inciso XXV) e seguro 

contra acidentes de trabalho (inciso XXVII). 

4.1 Direitos que devem ser aplicados de imediato 

Dentre os direitos estendidos aos empregados domésticos pela Emenda 

Constitucional n. 72 de 2013, há aqueles que não demandam de maior 

regulamentação, pois a Constituição Federal de 1988 foi expressa o bastante para 
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eles serem usufruídos de imediato. Como esses direitos não necessitam de 

regulamentação caberá ao Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar o empregador 

doméstico se uma denúncia do empregado doméstico for realizada, pois no momento 

inexiste órgão específico pra realizar essa fiscalização. 

4.1.1 Garantia de salário mínimo para os que recebem remuneração variável e 

proteção na forma da lei 

O salário mínimo já era assegurado ao empregado doméstico antes da referida 

Emenda, mas trouxe a proteção do salário não inferior ao mínimo proporcional para a 

categoria doméstica, que atua em jornada até 220 horas mensais. Na realização do 

contrato de trabalho o empregador doméstico pode firmar com o trabalhador 

doméstico jornada inferior à estabelecida pela Emenda Constitucional n. 72 de 2013, 

mas o salário proporcional terá por base o valor do salário mínimo nacional ou o valor 

do salário mínimo regional da localidade, ou seja, o valor fixado para cada região será 

a base para o cálculo do salário proporcional do doméstico naquela localidade. 

Quanto à proteção legal do salário, chamada por parte da doutrina de 

intangibilidade salarial, há regramento próprio para os empregados domésticos no art. 

2º-A da Lei n. 5.859 de 1972, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.324 de 2006: 

Art. 2o-A. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no 
salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, 
higiene ou moradia. 
§ 1o Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata 
o caput deste art. quando essa se referir a local diverso da residência 
em que ocorrer a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade 
tenha sido expressamente acordada entre as partes. 
§ 2o As despesas referidas no caput deste art. não têm natureza 
salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos. 

A contraprestação recebida pelo trabalhador doméstico deve ser sempre in 

natura; é ilícito, conforme entendimento da doutrina dominante. Sendo assim, é 

proibido o desconto pelo empregador referente à alimentação, higiene, vestuário e 

habitação. 

RECURSO DE REVISTA. EMPREGADA DOMÉSTICA. JORNADA 
REDUZIDA. SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL. DIFERENÇA 
SALARIAL INDEVIDA. 
Considerando ser incontroversa a jornada reduzida praticada pela 
reclamante, o pagamento do salário de forma proporcional mostra-se 
lícita, na medida em que o respeito ao mínimo constitucional (art. 7.º, 
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IV) tem como parâmetro o valor-hora trabalhada, e não a sua 
totalidade. Nesse sentido, a diretriz contida na Orientação 
Jurisprudencial 358 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista conhecido 
e provido 

4.1.2 Jornada de trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais 

A fixação da jornada de trabalho para o empregado doméstico pela Emenda 

Constitucional n. 72 de 2013 trouxe consigo a possibilidade das horas extraordinárias 

e do cálculo do valor do dia de trabalho ao estabelecer limites ao labor doméstico. O 

controle da jornada de trabalho será realizado pelo empregador doméstico, que 

deverá contar com meio eficiente para anotar o horário de entrada e saída do 

doméstico. A opção segura é a adoção de um caderno específico ou folha de ponto 

para tais anotações, pois os empregados domésticos devem assinar a jornada diária 

como comprovação de concordância. O que nada garante que essa seja a realidade 

dos fatos, pois não há a fiscalização permanente de que o empregado estará entrando 

e saindo nos horários combinados e muito menos realizando seu trabalho 

efetivamente. 

Nos casos em que o trabalhador doméstico tem jornada de trabalho de seis 

horas diárias, o intervalo para descanso e alimentação será de 15 minutos, por 

aplicação analógica do art. 71, §1º, da CLT, e a supressão deste intervalo também 

enseja o pagamento do período de descanso com hora extra. Deste modo, o 

empregado doméstico que tem jornada de trabalho de oito horas diárias terá uma hora 

de intervalo, que somadas ficarão nove horas no trabalho. 

Em destaque os trabalhadores domésticos que trabalham e dormem no local 

da atividade laboral dispõem das dependências para descanso noturno. Portanto, 

para quem vão esses custos, já que do salário não pode haver descontos, pois este 

é considerado in natura. E se houver a necessidade de algum serviço prestado nesse 

horário, e caso o empregado doméstico não esteja mais dentro do horário da jornada 

de oito horas, como será considerado? Hora extra, prontidão ou sobreaviso? 

4.1.3 Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho 

Em nosso sistema sindical, as normas que disciplinam a organização e o 

funcionamento dos sindicatos, bem como regulam os negócios jurídicos pactuados 
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entre sindicatos de empregados e empregadores estão inseridas completamente na 

CLT, interpretando o art. 7º, alínea “a” da consolidação. Não haverá grandes 

problemas, pois, então os dispositivos referentes às convenções e acordos coletivos 

são imediatamente aplicáveis aos domésticos. 

O art. 611, caput e §1º da CLT define especificamente as convenções e 

acordos coletivos: a convenção coletiva envolve os sindicatos representantes das 

categorias profissionais e econômicas e o acordo coletivo envolve o sindicato 

profissional e um ou mais empregadores. Talvez seja uma alternativa mais viável 

buscar o entendimento diretamente junto aos patrões, o que exigiria uma 

regulamentação mínima para cada negócio tratado. 

4.1.4 Salário família 

A partir da Emenda Constitucional n. 72, o empregado doméstico passou a ter 

direito ao salário-família, benefício pago, mensalmente pelo regime geral da 

previdência social ao trabalhador de baixa renda, filiado na condição de segurado 

empregado ou de trabalhador avulso. A Lei n. 8.213/1991, que trata dos benefícios 

previdenciários, exclui expressamente o empregado doméstico do benefício do 

salário-família no art. 65, todavia, a Emenda Constitucional n. 72 de 2013 torna este 

benefício um direito constitucional do doméstico, o que prevalece sobre a lei 

infraconstitucional. 

A garantia do salário mínimo, para os que recebem remuneração variável, para 

alguns autores é inócua, ou seja, não produz os efeitos pretendidos, pois o salário 

mínimo já era garantido ao empregado doméstico na redação original do parágrafo 

único do art. 7º da Constituição Federal. O inciso que prevê a “redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” trará para 

a União o ônus de editar normas que regulamentem o ambiente doméstico, o que se 

tornará impraticável, pois as casas estão a salvo de qualquer fiscalização do Ministério 

do Trabalho, por expressa previsão constitucional. 

Outro efeito relevante é a carga horária sendo controlada no limite de 44 horas 

semanais; o controle de acordo com a CLT deverá ser manual, na forma de livro de 

ponto ou quadro de horário, onde o empregado doméstico irá anotar diariamente o 

horário de entrada e saída do trabalho. E de acordo com a legislação o período de 
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descanso para repouso e alimentação não poderá ser inferior à uma hora nem 

superior a duas horas, salvo acordo escrito entre empregado e empregador. 

A inclusão do empregado no FGTS também foi abordada como inciso do art. 

7º da Carta Magna de 1988, mas o empregador doméstico somente passará a ter a 

obrigação de promover a inscrição e efetuar os recolhimentos referentes a seu 

empregado após a entrada em vigor do regulamento a ser editado pelo conselho 

curador e pelo agente operador do FGTS, no âmbito de suas competências, conforme 

disposto nos arts. 5º e 7º da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990. 

Finalmente, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), do dia 9 de abril de 

2014, a primeira norma regulamentadora da Emenda Constitucional n. 72 de 2013. 

Mediante a Lei n. 12.964 de 2014, foi acrescido à da Lei n. 5.859 de 1972 o art. 6º-E, 

prevendo a aplicação de multa por infração à legislação trabalhista doméstica, 

devendo entrar em vigor 120 dias após a publicação. A norma estabelece no que 

couber, as mesmas multas e valores fixados para as infrações previstas na CLT. 

A principal mudança trazida por essa regulamentação é a multa pela falta de 

anotação na data de admissão e da remuneração do empregado doméstico na CTPS. 

Tal valor será elevado em, no mínimo, 100%. Apesar de o texto não mencionar valores 

específicos, isso implicaria dizer que a multa poderia ultrapassar R$592,24 

(quinhentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), uma vez que, segundo 

a legislação trabalhista brasileira, a multa prevista para caso de falta de anotação da 

CTPS é de R$296,12 (duzentos e noventa e seis reais e doze centavos) com base 

legal no art. 54 da CLT. 

A relação empregatícia entre empregador e empregado domésticos passa para 

a “informalidade”, sem a assinatura de carteira de trabalho e sem a proteção imediata 

de tal condição, como a inclusão previdenciária, a obtenção do FGTS, dentre outros 

benefícios, evidenciando retrocesso jurídico e, obviamente, um risco enorme de 

demandas na Justiça do Trabalho. 

4.2 Mudanças e benefícios da Emenda Constitucional n. 72 de 2013 

Havia uma grande pressão por parte da classe doméstica, devido ao forte 

descontentamento nas relações de trabalho, para que as autoridades dessem 

validade aos dispositivos contidos na Convenção de n. 189 da OIT, porém sua 
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ratificação encontrava barreiras, sendo uma delas, o art. 7º, a, da CLT, que 

determinava inaplicáveis à classe dos domésticos os dispositivos da CLT e o art. 7º, 

parágrafo único, da Constituição Federal, que restringia a aplicação a alguns incisos 

do referido art., limitando-se a apenas alguns direitos (BOSKOVIC; VILLATORE, 

2013). 

Após diversos estudos neste sentido, eis que em 26 de março de 2013 é 

aprovada a referida PEC de n. 66 de 2012, transformando-a na Emenda 

Constitucional de n. 72. A mesma foi publicada em data de 03 de abril de 2013 e, 

como dito acima, não igualou os empregados domésticos aos urbanos e rurais, 

apenas deu uma aproximação daqueles com estes, uma vez que veio atribuir uma 

gama de direitos, quais não vieram “salvar a pátria”, porém apenas deram uma maior 

flexibilização na relação doméstica entre empregado e empregador. 

Esta situação é observada ao deparar-se com o art. 7º, parágrafo único da 

Constituição Federal, pois verificando-se que nem todos os direitos constam na nova 

redação deste parágrafo. A Emenda Constitucional n. 72 de 2013 deu muito mais do 

que uma resposta a várias indagações da sociedade, respondendo de pronto à 

demora na ratificação a ser feita pelo Brasil, assegurando de forma imediata o 

cumprimento de uma série de direitos aos domésticos. Assim dispondo: 

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 72 DE 2013: (...). Art. único. O 
parágrafo único do art. 7º da constituição federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: Art. 7º: (...). 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. 

Conforme se observa, além dos benefícios já previstos anteriormente na antiga 

redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal de 1988, a categoria 

dos trabalhadores domésticos ainda foi contemplada com a regulamentação de 

direitos, dos quais já necessitavam e faziam jus, como o acréscimo do direito à 

(ROSSÉS; MONTOITO, 2013): 

Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável; proteção ao salário na forma da lei, constituindo 
crime a sua retenção dolosa; duração do trabalho não superior a oito 
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horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação 
de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho; remuneração do serviço extraordinário superior, 
no mínimo, em 50% à do normal; redução dos riscos inerentes ao 
trabalho por meio de normas de higiene e segurança; reconhecimento 
e convenções e acordos coletivos de trabalho; proibição de qualquer 
discriminação no tocante a salário e critério de admissão do 
trabalhador portador de deficiência; proibição do trabalho noturno, 
perigoso e insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos. 

Atendidas as condições estabelecidas em lei e observadas a simplificação do 

cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes das 

relações de trabalho e suas peculiaridades, isto é, após suas regulamentações, 

acrescentem-se os seguintes direitos: relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 

indenização compensatória; seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); remuneração do 

trabalho noturno superior a do diurno; salário-família em razão do dependente de 

baixa renda nos termos da lei; assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas; seguro contra acidente de 

trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 

quando incorrer em dolo ou culpa. 

Diante deste panorama, a Emenda Constitucional n. 72 de 2013 veio como um 

resguardo à classe doméstica, haja vista que o legislador atribuiu alguns direitos que 

ainda devem ser regulamentados, como a exemplo, proteção da relação de emprego 

contra despedida arbitrária ou sem justa causa, no qual carece de regulamentação 

até mesmo para os demais trabalhadores, atribuindo o pagamento da multa de 40% 

do FGTS em seu lugar, e a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, o qual era de inclusão facultativa, conforme art. 3-A da Lei n. 5859 de 1972, 

ficando a cargo do empregador. 

A Emenda Constitucional n. 72 de 2013 veio em uma boa hora, pois coincide 

com uma época em que a sociedade se revolta e a população e os trabalhadores 

saem às ruas atrás de reivindicações e de mudanças, o país vive um período de 

descontentamento geral, uma vez em que a população brasileira não se conforma 

diante de tanta injustiça, desvios de dinheiro público, impostos cada vez mais 
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exorbitantes, a população cada vez mais sendo deixada de lado, e, portanto esta 

pugna indistintamente por melhores condições de salário, maior poder de compra e, 

por conseguinte, maior atenção dos olhares das autoridades. (MACHADO, 2013) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O relacionamento entre empregado e empregador, que por muitos anos foi 

conturbada e pouco inspecionada juridicamente. A classe de trabalhadores 

domésticos, esquecida e tratada como um trabalho de pouco valor, ganha uma 

proteção ainda mais efetiva, garantida constitucionalmente, devendo ser respeitada 

por todos. 

Logo, os direitos jurídicos alcançados, que foram mudados pelo cenário 

mundial e influenciados histórico e culturalmente, trouxeram á categoria dos 

domésticos, dando uma maior valorização ao trabalho da classe, atribuindo-lhes mais 

dignidade, respeito e reconhecimento. O aumento da preocupação do legislador com 

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

chegar a uma maior isonomia, por assim dizer, com os trabalhadores domésticos em 

relação aos urbanos e rurais, igualdade esta, apenas almejada. 

As novidades que foram tragas oficialmente como direitos do trabalhador 

doméstico, sendo elas: o registro da carteira de trabalho, férias remuneradas, repouso 

semanal, licença maternidade, aviso prévio, décimo terceiro, entre outros. Foram 

medidas especificas para dar maior dignidade a seu empregado, o mesmo para se 

valer destas prerrogativas e benefícios concedidos pela lei, é necessário cumpra 

alguns requisitos, como a continuidade. 

Mas ao conceder diversos direitos aos domésticos, surge e difícil realidade da 

necessidade dos altos custos a serem pagos pelo empregador. Por este motivo os  

profissionais correm serio risco de perderem seus postos de trabalho para aqueles 

que trabalham e recebem por dia, como meio de seus empregadores fugirem dos 

vínculos trabalhistas, barateando os custos desta mão de obra, tornando o trabalho 

do doméstico quase inexistente e a mais barato em vista do empregador. 

Em destaque a relevância alcançada era a de uma possível solução para o 

suporto problema que o patrão vinha cogitando, o meio de que se teriam mais deveres 

do que direitos. Nesse caso a solução mais viável seria desonerar os patrões, 

diminuindo os custos, mantendo os contratos, dando cumprimento efetivo à lei, 

evitando dispensas, prestigiando o trabalho do doméstico. Cabe ainda ressaltar que 

este é um tema atual.  
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A disposição alcançada por esse era evidenciar as mudanças e benefícios 

dados aos trabalhadores domésticos a partir da Emenda Constitucional n. 72 de 2013. 

Questionando, quais e como são as melhorias e malefícios para patrão e empregado. 

Para que assim houvesse o fim da discriminação sofrida pela categoria dos 

domésticos, os concedendo direitos e obrigações que há muito tempo já faziam jus, 

porém sem regulamentação. Pois afinal, a categoria é indispensável à sociedade e 

lhe cabe o mínimo de dignidade jurídica, como a de outras categorias.  

A hipótese do trabalho partiu da discussão atual sobre a visibilidade dada à 

categoria de empregados domésticos, e a falta de direitos dados a eles. Entretanto 

entendendo que seus patrões precisavam de deveres para que não fossem tratados 

como um instituição. Após a análise das leis, confirma se que a hipótese é solucionada 

com a Ementa constitucional n.72 e os novos direitos tragos com ela, demonstrando 

também que o patrão não tem deveres como uma empresa, mas tem de garantir a 

valorização e os comprimentos básicos para o trabalho digno de seu empregado, tão 

logo dando maior igualdade trabalhista ao doméstico, e o resguardando juridicamente 

na lei para seu cumprimento e visibilidade social. 
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