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EMPREGADOS DOMÉSTICOS: 

Cozinheira, Lavadeira, Passadeira, Faxineira, Jardineiro, Piscineiro, Motorista Particular, Cuidadora Idoso, Babas, 
Caseiro, Vigia do Lar, Governanta, enfim, todos aqueles profissionais que trabalham na RESIDÊNCIA, executando 
serviços DOMÉSTICOS. 

 

Da Regulamentação da LEI DOS DOMÉSTICOS: 

• Emenda Constitucional nº 72 

o Equiparação do DOMESTICO a EMPREGADO normal, acrescentando benefícios novos, como: 
JORNADA TRABALHO, VALE TRANSPORTE, FGTS, SEGURO DESEMPREGO, entre outros 

o Mas muitos desses direitos não foram ainda regulamentados pelo Governo Federal. 

Da criação dos SINDICATOS de representação da Categoria Profissional: 

• No ano passado foi constituído o SINDICATO DAS EMPREGADAS E TRABALHADORAS DOMÉSTICAS DE 
JUNDIAÍ E REGIÃO), juntamente com um sindicato patronal (SINDICATO DOS EMPREGADORES DOMÉSTICOS 
DE CAMPINAS E REGIÃO) e reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que abrange entre outras cidades: ITU, 
SALTO, CABREÚVA, PORTO FELIZ, SOROCABA, INDAIATUBA, enfim todas as cidades da região 

Da constituição da CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 

• Em janeiro de 2015 foi assinado a primeira CONVENÇÃO COLETIVA do TRABALHO entre os SINDICATOS 
acima, e com isso, foram instituídas diversos benefícios aos DOMÉSTICOS, independente da falta de 
regulamentação governamental, ou seja, os DOMÉSTICOS passam a ter a partir de 01/2015, direitos novos.  

Dos novos DIREITOS adquiridos pela CONVENÇÃO COLETIVA, a partir de 01/2015: 

• Jornada de trabalho de 44 horas semanais; 

• Piso salarial de R$ 950,00; 

• Reajuste de 6,23% sobre os salários de Janeiro/2014, para quem ganhava acima do Piso, ora estipulado; 

• Horas Extras de 50%(de segunda a sábado) e 100%(domingos e feriados); 

• Cesta básica de R$ 100,00(em espécie), substituível pela alimentação fornecida na residência 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida, obrigatório a partir marco/2015; 

• Adicional Noturno 20%; 

• Contrato de experiência de 60 dias; 

• Controle de cartão de ponto; 

• Estabilidade de auxilio doença de 30 dias; 

• Homologações – obrigatório para empregadas com mais de 01 ano de registro; 

• FGTS; 

• Dia do trabalhador doméstico, 27/04, se trabalhado remunerar como HE em100%; 

• Contribuição sindical do empregador e empregados. 

Resumindo: 

• O DOMESTICO passa a ser equiparado a um funcionário URBANO, e desta forma, deverá ser tratado como 
tal. 

• O EMPREGADOR deve estar ciente que deverá cumprir todas as obrigações acima sob pena de ter arcar com 
tais obrigações, se acionado judicialmente. 

• Ou seja, se o EMPREGADOR deixar de cumprir com tais obrigações, estará abrindo um PASSIVO 
TRABALHISTA imenso, pois a medida que o DOMÉSTICO saiba dos seus DIREITOS, a AÇÃO TRABALHISTA é 
causa ganha. 
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