
A aprovação da Emenda Constitucio-
nal nº 72, de 2 de abril de 2013, conhecida
como a PEC das Domésticas, trouxe mu-

lho doméstico. Entretanto, antes de ana-
lisarmos as alterações legais e sociais
provocadas pela alteração da lei, cabe ex-
plicar quem é o trabalhador doméstico.
O empregado doméstico pode ser con-
ceituado como a pessoa que trabalha,
mais de dois dias por semana, receben-
do pagamento e obedecendo a ordens,
para outra pessoa ou família, na sua re-
sidência ou para os que nela habitam.
Dentre esses, podemos destacar a cozi-
nheira, faxineira, motorista, jardineiro,
enfermeiro, babá, cuidador de idoso, ca-
seiro, etc. O que importa é que o traba-
lho seja para as pessoas de uma casa,
não gerando essas atividades renda ou
lucro para os empregadores.

Cabe apontar também que o emprega-
do doméstico é diferente do diarista. O dia-
rista não pode trabalhar mais do que dois
dias para a mesma pessoa ou família e, ge-
ralmente, recebe um pagamento maior pe-
lo dia trabalhado. Se isso ocorrer, o diarista
pode ser considerado empregado e terá
todos os direitos do empregado doméstico
(por exemplo, férias, 13ºsalário, etc.). 

A alteração na legislação apontada
acima é de suma importância para a so-
ciedade brasileira e foi festejada por
muitos como a Lei Áurea do século 21,

uma vez que pretende equiparar os di-
reitos dos trabalhadores domésticos aos
dos trabalhadores em geral.

como premissas questões culturais e
históricas. Entretanto, em uma socie-
dade que tem como um dos seus pila-
res a dignidade da pessoa humana (art.
1º, inciso III da Constituição Brasileira)
e a igualdade entre seus cidadãos (art.
5º da Constituição), não se pode permi-
tir que resquícios da escravidão nor-
teassem as relações de trabalho do-
méstico, razão pela qual fez bem o le-
gislador de promover as alterações,
mesmo com grande atraso.

Além disso, não concordamos com a
falsa premissa de que como os trabalha-
dores domésticos são “da família” têm
que ser tratados de modo diferenciado e
inferior aos demais. A discriminação na

composição, uma vez que é formada por
uma maioria absoluta de mulheres ne-
gras. Ademais, muitos trabalhadores

do, algumas vezes, não ter sua carteira
de trabalho anotada como doméstico.

o reconhecimento do Estado e da socieda-

marco nas relações de trabalho que vai, de
um modo ou de outro, alterar e atingir
grande parte da população brasileira.

No tocante à efetividade da lei, enten-
demos que, em curto prazo, não haverá

giões do País. Grande parte das emprega-
das domésticas, principalmente nas cida-
des do interior e nas regiões mais pobres,
não têm sua carteira de trabalho anotada,
muitas vezes não recebem sequer o salá-
rio mínimo mensal e, menores de 18
anos são contratadas, apesar da proibição
de trabalho doméstico para estas.

Nessas regiões, as poucas opções de

dade e a situação econômica da popu-
lação fazem com que muitos trabalha-
dores concordem em trabalhar rece-
bendo baixo salário e na informalidade
(sem CTPS anotada). Ou seja, pactuam
contratação sem os mínimos direitos
legais, sujeitando-se às condições im-
postas pelo empregador. E, nesse pon-
to, a alteração não promoverá a inclu-
são na formalidade e o pagamento dos
direitos trabalhistas. A lei vai precisar
de um tempo para “pegar” e, nesse pro-
cesso, uma campanha de esclarecimen-
to seria uma boa opção.

A realidade nos grandes centros urba-
nos é totalmente diversa do interior e das
regiões mais carentes. Os domésticos são

ra poder contratar e manter o emprega-
do, o empregador tem que oferecer um
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bom salário, anotar a carteira, pagar o
INSS, etc (cumprir a lei) e, na maioria
dos casos, “concordar” com o trabalho
apenas de segunda a sexta-feira.

Por outra perspectiva, no tocante
aos impactos sociais, destaque-se que o
assunto está na pauta do dia. A medida
afeta milhões de lares brasileiros, prin-
cipalmente porque as mulheres estão
cada vez mais trabalhando fora de casa
e necessitam de alguém que lhes auxilie
nos afazeres domésticos. E, com o au-
mento do custo para a manutenção des-

empregadores estão tendo que procu-
rar alternativas que permitam adequar
suas necessidades ao seu orçamento.

Enquanto alguns ainda se dão a essa
condição, muitos optam por substituir
as empregadas domésticas por diaristas
para evitar demandas judiciais e custos
não programados. Nesse movimento,

visão das tarefas nas casas, passando o

aliados para a manutenção da casa pe-
rante a nova realidade. A matrícula de
crianças em escolas de tempo integral e
a possibilidade de colocar idosos em casa
de repouso são soluções apontadas e to-
madas por alguns para não dependerem
tanto dos trabalhadores domésticos.

No tocante aos impactos sobre os
trabalhadores, nova realidade surge e as

mudanças são questão de tempo. Mui-
tos trabalhadores vão perder seu empre-
go e passarão a trabalhar como diaristas,
para pessoas diversas e em diferentes lo-
cais de trabalho. Não terão carteira de
trabalho anotada e, tampouco, direitos
trabalhistas. Vão ter que pagar o INSS pa-

cia Social (salário maternidade, auxílio
doença e aposentadoria).

Na ótica dos empregados domésticos,

pessoal com o empregador, do dia a dia
de trabalho. Com certeza, tendo em vista
o aumento dos direitos (horas extras, in-
tervalos para refeição e descanso, etc), as

mas vezes tensas e mais ações na justiça
deverão ser interpostas. Por outro lado,
os empregados serão mais cobrados

quanto aos horários e à qualidade do ser-
viço, já que o custo da manutenção das

com as alterações, ocorram também seu
reconhecimento e valorização. Acredita-
mos na diminuição e até eliminação do
preconceito e da vergonha que alguns sen-
tem em ser domésticos, visto que não po-
dem mais serem considerados trabalhado-
res de “segunda classe” ou “semiescravos”.

Em resumo, a alteração corrige uma
injustiça de décadas, mas a sociedade
brasileira vai precisar de uns bons anos
para que efetive esses direitos e passe a
olhar os domésticos de outra maneira. 

*Coordenador da pós-graduação em 
Direito do Trabalho no IEC PUC Minas
Professor da Faculdade Mineira de Direito 
Juiz do Trabalho

Ca
rlo

s 
 F

on
se

ca




