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FASUL – Faculdade Sul Brasil PEC DAS DOMÉSTICAS 

INTRODUÇÃO 

A PEC das domésticas foi sancionada pela Presidente Dilma Rousseff. Lei complementar nº 150, de 1º de 

Junho de 2015. Lei que garante direitos trabalhistas dos empregados domésticos idênticos aos dos demais 

trabalhadores. Os patrões terão prazo de até 120 dias a partir da data da publicação para cumprir as novas 

obrigações. Este prazo é o tempo que o governo tem para regulamentar o "Simples Doméstico". 

DIREITOS 

A lei vale para empregadas, jardineiros, motoristas e 

baba. A criação do "Simples Doméstico", que a 

partir do pagamento do mês de outubro de 2015 

será utilizado como documento único para o 

empregador doméstico recolher o INSS (8% do 

patrão e de 8% a 11% do empregado), FGTS (8%), 

antecipação da multa do FGTS (3,2%), seguro 

acidente de trabalho (0,8%) e Imposto de Renda, 

caso haja. O que vai facilitar a vida dos patrões. 

 

 

Fonte: domacedo.blogspot.com 
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Os empregados domésticos terão direito de: 

- Fundo de Garantia de Tempo desserviço (FGTS); 

- Seguro-desemprego; 

- Adicional Noturno; 

- Auxilio-creche; 

- Salário-família;  

- Jornada de 44 horas semanais (oito horas diárias); 

- Pagamento de horas extras em valor, no mínimo, 

50% acima da hora normal. 

A Emenda Constitucional nº72 representou um 

importante avanço no sentido de finalidade de acabar 

com injustificável discriminação entre empregados 

domésticos e outras formas de empregados urbanos. 

Embora tenha sido aprovada em curto prazo não 

significa que tenha sido de forma prematura, pelo 

contrário, possivelmente tenha sido pela grande 

maioria de empregadores domésticos se recusarem a 

reconhecer a necessidade  de se conferir aos seus 

empregados os mesmos direitos assegurados a todos 

os demais. 

 

 

 

 

PRINCIPAIS DÚVIDAS: 

- A PEC vale para diaristas também? 

- Qual é a diferença entre diarista e empregado 

doméstico? 

- É possível trabalhar mais durante a semana para 

folgar no sábado? 

- Quanto o empregador deverá pagar de alíquota 

incidente no salário pago? 

 

 

 

 


