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RESUMO

A presente pesquisa tem a finalidade de demonstrar as inovações trazidas após a promulgação da Emenda Constitucional nº 72/2013, que trata 
da regulamentação pertinente ao trabalho dos empregados domésticos, obtida a partir do advento da Lei Complementar nº 150/2015. A 
regulamentação das normas trazidas pela Lei Complementar nº 150/2015 trouxe à classe dos trabalhadores domésticos uma perspectiva social 
acerca de seus direitos e garantias fundamentais. A nova legislação pertinente proporciona uma nova análise constitucional sobre os transcursos 
trabalhistas de modo geral e especifico, como a sua forma de funcionamento, organização cronológica e aplicabilidade, findando com as 
discussões doutrinárias entre tribunais. No intuito de mostrar a fundo as especificidades de um tema comum e polêmico, envolvendo a relação de 
trabalho entre empregador e empregado doméstico, foi que desenvolveu-se o presente estudo. Sucedeu-se de grande importância a alteração do 
parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal/1988, pois sabe-se da distinção criada pela própria Carta Magna a partir de sua promulgação 
entre o empregado doméstico e os trabalhadores urbanos e rurais, não especificando seus direitos e garantias, o que com o tempo por via de 
tantos dissentimentos foi sendo pacificado através de analogia e costumes, dando início a uma grande jornada em busca de uma aplicação 
constitucional dos seus direitos. Por se tratar de um tema com regulamentação de leis específicas, a Lei Complementar Nº 150/2015 ampliou o rol 
de direitos garantidos aos empregados domésticos, pela sua inovação constitucional. A expectativa é que após a entrada em vigor da norma, seus 
efeitos de aplicabilidade possam realmente corresponder aos seus anseios de criação, e pacifique as decisões dos tribunais. Ao decorrer do 
trabalho abordam-se as principais normas jurídicas inovadas que tratam de cada um desses direitos do trabalhador doméstico, tanto aqueles já 
previstos, quanto dos estendidos por força da nova redação dada ao parágrafo único do artigo 7º da Carta Republicana. A lei complementar nº 
150 é uma norma extravagante, pois trata simultaneamente dos assuntos trabalhistas, previdenciários e tributários. As alterações de ordem 
previdenciária e tributária têm a intenção de viabilizar o custeio de uma série de benefícios aos domésticos, em especial os decorrentes de 
acidente ou doença do trabalho. Por outro lado, deve-se salientar que a legislação somente mudou ante a constatação de que a categoria dos 
trabalhadores domésticos é representativa dentro da população economicamente ativa, e que se encontra, em sua grande maioria, alojada no 
mercado formal de trabalho e na proteção da Seguridade Social.
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