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Por definição legal, o doméstico é o empregado que presta “serviços de natureza não 
econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destes” (art. 7º, a, da 
Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T), o que já faz substancial diferença com 
relação ao empregado tratado no artigo 2º consolidado, onde está clara a atividade 
econômica, inexistente no ambiente familiar. 

Na categoria de doméstico se incluem: cozinheiro, babá, motorista, copeiro, e até o 
mordomo, desde que, todos, trabalhem no âmbito estrita e exclusivamente residencial, 
familiar e doméstico. 

O artigo 248 do Estatuto ao tratar das chamadas Infrações Administrativas parece ter 
criado uma espécie de guarda que podemos chamar de peculiar, por ser revestida de 
características próprias. Uma guarda cuja finalidade principal, e talvez a única, é o 
trabalho doméstico. 

Parece-me que a guarda aqui tratada não tem a mesma natureza e nem a extensão das 
demais guardas – permanente e provisória – haja vista que, nestas, os serviços próprios 
da idade (art. 384, nº VII, in fine) surgem como consequência natural da medida de 
colocação em lar substituto. Já naquela, os trabalhos domésticos são a causa da guarda. 
A razão principal da guarda. Por mais que exista uma afetividade entre o empregador e 
o menor empregado doméstico, o que é natural, tal simpatia não surge como exigência 
para o deferimento da medida. Caso se exigisse, a letra da lei restaria morta e o artigo 
em comento não teria razão de existir.  

Por ter natureza diversa é que a guarda para trabalhos domésticos se nos afigura um 
contrato de trabalho (haja vista que deve haver o consentimento do representante legal, 
o que confere a capacidade contratual ao menor de 18 anos), com todos os encargos dele 
inerentes em igualdade de condições com o trabalhador de maioridade, até porque a 
Constituição da República no inciso XXX do artigo 7º, proíbe a diferença de salários 
por motivo de idade. A Súmula 205 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Tem 
direito a salário integral o menor não sujeito a aprendizagem metódica”. O artigo 5º, 
caput, da Carta da República consagra que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza”, o inciso I do mesmo artigo prega que “homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações”, e, no artigo 7º, nº XXXII, proíbe “distinção entre 
trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos”. Assim é que o 
empregado doméstico menor, como o maior, tem direito: 1º) a anotação na carteira de 
trabalho. 2º) Salário Mínimo sujeito aos descontos legais. 3º) Irredutibilidade do salário 
(salvo descontos e adiantamentos). 4º) 13º salário – pagável em dezembro, calculado 
sobre o salário do mesmo mês (menos contribuição previdenciária). 5º) Repouso 
semanal remunerado: um dia na semana (preferencialmente no domingo). 6º) Férias 
anuais remuneradas, de 30, dias acrescidas de 1/3. 7º) Licença à gestante de 120 dias. 
8º) Licença paternidade de 5 dias. 9º) Aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. 10) 
Aposentadoria. 



Por não se tratar de trabalho na condição de aprendiz é que se infere que somente o 
adolescente maior de 14 anos é dado exercer a profissão (CF, art. 7º, XXXIII c/c ECA, 
art. 60) e, consequentemente, se submeter ao regime da guarda para trabalhos 
domésticos. Entretanto se o menor de 14 anos exercer tal atividade, nem por isso ficará 
desguarnecido de seus direitos trabalhistas. Na égide da Constituição anterior a de 1988, 
onde já era vedado o trabalho de menor de 12 anos a jurisprudência se pacificou no 
seguinte sentido: “Menor de 12 anos empregado. O menor dessa idade, 
constitucionalmente, está impedido de trabalhar. Porém, ocorrendo a infringência, não 
há como deixar de reconhecer os direitos do menor, mesmo ilegalmente contratado, 
porque realizado o trabalho, a remuneração é devida. O não reconhecimento do direito 
importaria gratificar o empregador infrator, que se locupletaria com a ilegalidade 
cometida” (TST, RR 56/80, in Rev. LTr 45-4/444). “A nota proibitiva do trabalho do 
menor de 12 anos tem finalidade protetiva do próprio menor. Se ao arrepio da lei houve 
a prestação de serviços abaixo dessa faixa etária, a proteção do menor se fará 
garantindo-lhe os direitos oriundos da relação de emprego: salários e cômputo do tempo 
de serviço”. (TST, 3º T. RR 7.022/86 0, in DJU 26.6.87, p. 13.363.). 

Questão que se coloca é a seguinte: além de prestar todas as obrigações trabalhistas para 
com o pupilo/empregado doméstico – teria o guardião o dever de criar, assistir e educar 
o menor, como ocorre nas demais hipóteses de guarda? Parece-me que a 
responsabilidade do guardião aumenta na mesma proporção da distância dos pais do 
pupilo/empregado doméstico. Se a comarca onde o menor reside com o guardião é 
próxima à comarca da residência dos pais do adolescente, não há porque onerar o 
guardião com responsabilidades que irão além daquelas conferidas em uma guarda 
permanente. Entretanto se o guardião residir com o pupilo em localidade distante, é 
imperioso reconhecer que terá a responsabilidade da assistência material, moral e 
educacional; além, é claro, dos encargos trabalhistas. Tal verdade acaba por tornar 
economicamente inviável a guarda para prestação de serviços domésticos, haja vista que 
o ônus é bem menor na contratação de um trabalhador de maioridade.  

Outrossim, caso haja rescisão no contrato, o fato deverá ser comunicado ao Juízo da 
Infância e Juventude do local do domicílio dos pais do menor (artigo 147 do ECA), para 
que o magistrado exonere o guardião/empregador do encargo. 

Eventuais discussões acerca de verbas rescisórias deverão ser levadas à Justiça do 
Trabalho. 

 


