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Nossos direitos: campanha pela carteira assinada

O discurso é sedutor: o patronado oferece uma supos-
ta flexibilidade para a trabalhadora doméstica, faz pro-

messas de liberdade e compromisso. Mas a aposta tem grandes 
dimensões e um grande perigo: em troca, ela deixaria de estar 
segura em relação aos direitos historicamente conquistados, 
que ficam firmados a partir do registro na carteira de trabalho.

A negliência  é símbolo do atraso: desde o dia 09 de março de 1973, 
a partir do art. 5º do Decreto nº 71.885, a trabalhadora doméstica 
tem direito ao registro e  aos recolhimentos do  INSS. As anotações 
devem ser efetuadas no prazo máximo de 48 horas após a admissão.

Com o  registro, ficam garantidos os direitos a aviso-pré-
vio de 30 dias, ao 13º salário, férias de 30 dias com acréscimo 
de 1/3 do salário, licença gestante de 120 dias, jornada máxi-
ma de 08 horas diárias, vale transporte, salário minímo, re-
pouso semanal remunerado e a irredutibilidade de salário.

Além disso, prevê a ilegalidade de dispensar a domésti-
ca gestante desde a confirmação da gravidez até cinco me-
ses após o parto e estabelece o prazo de 10 dias para ho-
mologar a saída da trabalhadora, sob a pena de multa. 

Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS), o recolhimento é facultativo ao empregador, 
mas a obrigatoriedade está prevista na Emenda Constitu-
cional 72/2013, que passa a valer após a regulamentação.

Todas as mudanças previstas em relação ao tra-
balho doméstico, incorporadas na Emenda, só te-
rão valor para a trabalhadora que estiver registrada. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostragem Por 
Domicílio (PNAD), em 2011, havia 6,7 milhões de traba-
lhadores domésticos no Brasil, sendo que 93% desse núme-
ro são mulheres, das quais 62% são negras. Entre as traba-
lhadoras, apenas 29,3% estavam com a carteira assinada.   

Lutar pela garantia dos direitos historicamente conquis-
tados pelas trabalhadoras domésticas, é também lutar pe-
los direitos conquistados pelas mulheres e pelos negros.

    CBO - CLASSIFICAÇÃO 
BRASILEIRA DE 

OCUPAÇÃO 

A doméstica, assim como 
os outros trabalhadores, 

tem direito à ser registra-
da de acordo com todas 

funções que desempenha e 
receber proprocionalmente 
à elas, sem negligência do 

empregador e sem cumprir 
funções pelas quais não seja 

remunerada.
As funções de cada cargo 

do emprego doméstico estão 
especificadas na Classifica-
ção Brasileira de Ocupa-
ção (CBO), documento do 
Ministério do Trabalho e 

emprego.

C L A S S I F I C A Ç Õ E S

Acomp. Idosos: 5162-10

Arrumadeira: 5121-10

Assistente Pes-
soal: 5402-05

Babá: 5162-05

Caseira: 5121-05

Cozinheira  5132-10

Cuidadora: 5162-10

Dama de Com-
panhia: 5162-10

Doméstica: 5121-05

Faxineira: 5121-15

Governanta: 5131-05

Lavadeira: 5163-05

Passadeira: 5163-25



APÓS A REGULAMENTAÇÃO

Registro em carteira em 48 horas;

Salário capaz de atender as necessidades da trabalhadora 
(não podendo ser inferior ao salário mínimo estadual;

Jornada de no máximo 44 horas semanais;

Hora extra: tem direito à receber pelas horas extras tra-
balhadas com acréscimo de 50% no valor do salário hora;

Ter equipamento de proteção para desenvolver a tarefa;

O empregador deve respeitar o acordo coletivo de traba-
lho, não podendo fazer diferença de salário na mesma fun-

ção;

FGTS passa a ser obrigatório, como para qualquer outro 
trabalhador;

Seguro desemprego por 3 meses, quando demitido;

Auxílio creche: a trabalhadora tem direito à assistência 
gratuita aos filhos até 6 anos, ou conforme acordo coletivo 

da categoria;

Salário família: conforme o salário da trabalhadora, terá 
direito à um valor por cada filho de até 7 anos de idade;

Seguro acidente de trabalho - estabilidade de um ano no 
trabalho;

Adicional noturno quando trabalhar a noite das 22h às 5h.

HOJE

Registro em carteira em 
48 horas;

Salário conforme função 
(não podendo ser inferior 
ao salário mínimo estadu-
al);

Jornada de 8 horas diária 
e 44 horas semanais;

Hora extra: se ultrapassar 
o limite de horas sema-
nais, a trabalhadora tem 
direito à hora extra com 
50% de acréscimo no salá-
rio hora;

Ter equipamento de pro-
teção para desenvolver a 
tarefa;

Não pode haver difereça 
de salário entre as traba-
lhadoras da mesma fun-
ção;

O FGTS é opcional, mas 
uma vez recolhido, não 
pode deixar de ser feito;

Seguro desemprego após 
15 meses de recolhimento 
do FGTS e recebimento de 
3 parcelas de uma salário 
minímio quando demitida 
por justa causa.

PEC DAS DOMÉSTICAS: A LUTA PELA EQUIPARAÇÃO DE DIREITOS

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 72/2013, aprovada em abril de 2013, ainda espera regula-
mentação. A PEC amplia os direitos das trabalhadoras domésticas. Desde a apresentação da proposta, 
os empregadores e a elite, como um todo, estão sentindo que seus privilégios estão ameaçados e, por 

eles, “gritam”.
Diante da visibilidade ao trabalho doméstico no Brasil e do ambiente onde se reproduz a lógica do tra-
balho escravo sem que ninguém veja, ainda que todos digam que ele não existe mais, ou seja, os lares, 
a burguesia temeu e continuar temer pelos seus privilégios e é através de pressão e de muita luta que 

conseguiremos ampliar os direitos que são nossos:



Em dezembro (2013), a advogada do 
Sindicato dos Empregadores Domésticos 
de Campinas fez o primeiro contato para 
início da negociação coletiva com as tra-

balhadoras;
 

Em janeiro, aprovamos a pauta de rein-
vindicações que buscavam melhores con-
dições de trabalho, assim como a garantia 

e ampliação dos nossos direitos;
 

O Sindicato Patronal não aceitou nenhum 
item reinvindicado, travando a negocia-

ção sem ceder uma vírgula às trabalhado-
ras domésticas.

Por definição, a negociação coletiva é um 
processo entre os trabalhadores organiza-
dos e os empregadores, que tem o objetivo 
de preceder a realização da Convenção ou 

Acordo Coletivo de trabalho.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

SEJA SÓCIA DO SEU SINDICATO!

Traga o comprovante de endereço e duas fotos 3x4 para preencher a ficha. 
A mensalidade é de R$ 8,00. 

Reuniões no 3º sábado de cada mês, às 15h. Endereço: Rua Barão de Jaguará, 704 - Centro - 
(Sindicato da Construção Civil)

VENHA CONHECER AS FORMAS DE NEGOCIAÇÃO COM SEU EMPREGADOR E 
VALORIZAR A SUA FORÇA DE TRABALHO E AS NOSSAS LUTAS!

ATENDIMENTO

CAMPINAS (Rua Ataulfo Alves, 396 - Vl. Castelo Branco) - Fone: (19) 3229-1377
E-mail: sinddomcampinas@yahoo.com.br

Segunda e quinta - 15h às 18h; Terça - 9h às 17h; Quarta - somente homologação; Todo segundo 
sábado de cada mês das 9h às 12

VALINHOS (Rua 11 de agosto, 860 - Centro)
Quinta - 9h às 11h30

SUMARÉ (Rua Antonio Chebab, 1598 - Centro)
Quinta - 14h às 17h 


