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UM MANUAL PRÁTICO SOBRE A NOVA
LEGISLAÇÃO DO EMPREGO DOMÉSTICO

“PEC das Domésticas - Novos direitos e deveres de patrões e 
empregados” nasce com base em uma experiência de mais de 45 
anos do autor em Departamento Pessoal, se dedicando desde 
2004 a fazer folha de pagamento para mais de 30 mil empregados 
domésticos, o que representa mais de 26 mil empregadores, atra-
vés do Portal Doméstica Legal. 

“É uma ferramenta de esclarecimento para empreagdores e em-
pregados domésticos, além de diaristas e contratantes de diaristas, 
para que todos se tornem empregadores domésticos legais, em-
pregados domésticos legais, diaristas e contratantes legais, pois não 
tenho dúvidas em afirmar: é muito mais barato ter uma empregada 
na lei do que fora da lei” - Mario Avelino.

O que você encontrará neste livro:

• Passo a passo para as rotinas trabalhistas, como: horas extras, adicio-
nal noturno, FGTS, antecipação da multa de 40% do FGTS, 13o salário, 
cálculos de demissão, salário-família, seguro desemprego, jornadas de 
trabalho, banco de horas, situações de afastamentos;
• Custos do empregador domésticos, vantagens de estar na legalidade 
e desvantagens de não assinar a carteira dos empregados;
• O que é mais barato: ter uma empregada doméstica ou diarista?;
• Mais de 60 modelos de documentos e atualizações na carteira de 
trabalho;
• E muito mais!
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