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E studo sobre o trabalho doméstico realizado em 
2012 em 117 países e territórios pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) mostrou que o Brasil é 
o país com o maior número de empregados domésti-
cos. Dos 52,6 milhões de trabalhadores domésticos do 
mundo, 7,2 milhões são brasileiros. Esse contingente de 
trabalhadores, até a aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 66/2012, não possuía os mesmos 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 

Não é de agora que a categoria teve o direito à assi-
natura da Carteira de Trabalho e ao recolhimento e pa-
gamento do INSS garantido. Desde a promulgação da 
Constituição de 1988, isso está valendo. No entanto, 
somente com a PEC 66 é que muitos patrões e em-
pregados começaram a prestar atenção nisso. Esse fato 
mostra como a falta de informação contribui para o des-
conhecimento dos direitos dos trabalhadores. 

Esta edição da série “MPT em Quadrinhos” tem o ob-
jetivo de esclarecer os pontos mais importantes sobre 
os direitos dessa categoria e ajudar a desfazer algumas 
confusões, como a situação mostrada nesta história, 
quando um personagem mistura os direitos dos traba-
lhadores diaristas com os de um empregado domésti-
co. Ele pensa que, por ser diarista, esse tipo de traba-
lhador pode trabalhar em um mesmo lugar diariamen-
te, abrindo mão de seus direitos. Só que não!

Então, vamos aprender mais?

Boa leitura!

Curta nossa fan page!
MPT em Quadrinhos
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