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Regras especiais de procedimento para a Regras especiais de procedimento para a Regras especiais de procedimento para a Regras especiais de procedimento para a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)Organização Internacional do Trabalho (OIT)Organização Internacional do Trabalho (OIT)Organização Internacional do Trabalho (OIT)    

 

1.1.1.1. Forma de debate e discursosForma de debate e discursosForma de debate e discursosForma de debate e discursos    

1.1. O debate transcorrerá a partir da lista geral de oradores, de acordo com as regras 
gerais de procedimento. 

1.2.     O tempo estabelecido para os discursos será de um minuto. A Mesa poderá sugerir 
aumento ou diminuição do tempo, caso considere necessário. Os delegados que 
desejem aumentar ou diminuir o tempo de discurso poderão levantar uma moção 
para a alteração do tempo de discurso, que poderá ser automaticamente 
reconhecida pela Mesa. 

1.3. Para a discussão do tópico B, a Mesa recomendará, em momento oportuno, um 
debate não moderado, no qual os membros da OIT serão divididos em regiões para 
discutir as recomendações que devem ser produzidas para o documento final. 

1.4. As moções aceitas pela OIT são as seguintes, em ordem de precedência: 

1.4.1. Moção para adiamento da sessão; 

1.4.2. Moção para definir o tópico da agenda; 

1.4.3. Moção para debate não moderado; 

1.4.4. Moção para debate moderado; 

1.4.5. Moção para adiamento do debate; 

1.4.6. Moção para fechamento do debate; 

1.4.7. Moção para introdução de rascunho de Declaração ou rascunho de 
Recomendação; 

1.4.8. Moção para introdução de emenda; 

1.4.9. Moção para divisão da questão; 

1.4.10. Moção para votação por chamada. 

 

2.2.2.2. Participação nas deliberaçõesParticipação nas deliberaçõesParticipação nas deliberaçõesParticipação nas deliberações    da OITda OITda OITda OIT    

Se algum membro da OIT desejar convidar um indivíduo ou representante de uma 
organização ou governo para participar das deliberações do comitê (sem direito de voto em 
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questões substanciais), ele deve submeter um pedido escrito à Mesa, que perguntará se 
algum membro da OIT se opõe ao convite. Se não houver objeções, o convite será emitido. 

 

3.3.3.3. AgendaAgendaAgendaAgenda    

3.1.  Quando houver mais de um tópico proposto para discussão, a consideração da 
agenda deverá ser a primeira tarefa do comitê. Nesse momento, a única moção em 
ordem será relacionada à ordem dos tópicos da agenda, na seguinte forma: “Eu 
coloco uma moção para que o tópico X seja o primeiro da agenda”. Uma lista 
especial de oradores a favor e contra a moção será estabelecida. Ambas as moções 
para debate moderado e para consultas estarão em ordem durante o debate da 
agenda. 

3.2. Uma moção para o encerramento do debate estará em ordem depois que o comitê 
tiver escutado pelo menos dois discursos a favor da moção e dois contra ela, se 
houver. Uma votação por maioria de dois terços é exigida para o encerramento do 
debate sobre a agenda.  

3.3. Depois do encerramento do debate, imediatamente ocorrerá uma votação sobre a 
agenda. Uma maioria simples é necessária para a moção ser aprovada. Se a moção 
passar, o comitê iniciará o debate sobre o tópico aprovado. Se a moção não passar, 
haverá a aprovação automática do próximo tópico a ser discutido. Se houver 
empate, a moção não será aprovada.  

3.4.  Se até o final da primeira sessão não for definida a ordem da agenda, a segunda 
sessão será iniciada com a discussão do tópico A. 

 

4.4.4.4. MoçMoçMoçMoção para o adiamento o debateão para o adiamento o debateão para o adiamento o debateão para o adiamento o debate    

4.1. Sempre que moções estiverem em ordem, um delegado poderá pedir uma moção 
para o adiamento do debate referente ao tópico que está em discussão. Dois 
delegados a favor da moção e dois delegados contra ela devem se pronunciar, se 
houver. 

1.1. Depois desses discursos, passa-se para a votação dessa moção, que, para ser 
aprovada, exige dois terços dos votos a favor dela. 

4.2.Se isso acontecer, o tópico de discussão presente será postergado. Assim, passa-se 
automaticamente para a discussão do próximo tópico da agenda. Se o novo tópico 
também for adiado, o debate automaticamente retornará para o primeiro tópico. 
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5.5.5.5. Documentos finaisDocumentos finaisDocumentos finaisDocumentos finais    

5.1. Declaração 

5.1.1. Para o tópico A, deverá ser produzida uma declaração, que representa uma 
declaração formal da autoridade da OIT em relação ao tema discutido. Embora 
a declaração não esteja sujeita à ratificação, ela se destina a ter uma aplicação 
ampla, contendo as diretrizes políticas que devem orientar os Estados-
membros em relação ao tópico. 

5.1.2. Para que um rascunho de declaração seja introduzido, serão necessárias, no 
mínimo, oito assinaturas. 

5.2. Recomendação 

5.2.1. Para o tópico B, deverá ser produzido um documento com recomendações 
regionais para a implementação da Agenda do Trabalho Decente da OIT. A 
recomendação é um instrumento que define normas internacionais de 
trabalho, porém não está sujeita à ratificação. 

5.2.2. Para que um rascunho de recomendação seja introduzido, serão necessárias, 
no mínimo, oito assinaturas.  

 

6. Votação para procedimentos substantivosVotação para procedimentos substantivosVotação para procedimentos substantivosVotação para procedimentos substantivos 

6.1. Procedimentos substantivos, nomeadamente rascunhos de Declaração, rascunhos 
de Recomendação, emendas e divisão da questão somente serão aprovados com 
dois terços dos votos válidos.  

6.2. As organizações internacionais não têm o direito do voto para procedimentos 
substantivos. 
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AnexosAnexosAnexosAnexos    

 

AnexoAnexoAnexoAnexo    1 1 1 1 ––––    Exemplo de Declaração da OITExemplo de Declaração da OITExemplo de Declaração da OITExemplo de Declaração da OIT    

Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no TrabalhoDeclaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no TrabalhoDeclaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no TrabalhoDeclaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho    

    

Considerando que a criação da OIT procede da convicção de que a justiça social é essencial para 
garantir uma paz universal e permanente; 

Considerando que o crescimento econômico é essencial, mas insuficiente, para assegurar a equidade, 
o progresso social e a erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a OIT promova 
políticas sociais sólidas, a justiça e instituiçõesdemocráticas; 

Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que nunca, mobilizar o conjunto de seus meios 
de ação normativa, de cooperação técnica e de investigação em todos os âmbitos de sua 
competência, e em particular no âmbito do emprego, a formação profissional e as condições de 
trabalho, a fim de que, no âmbito de uma estratégia global de desenvolvimento econômico e social, as 
políticas econômicas e sociais se reforcem mutuamente com vistas à criação de um desenvolvimento 
sustentável de ampla base; 

Considerando que a OIT deveria prestar especial atenção aos problemas de pessoas com 
necessidades sociais especiais, em particular os desempregados e os trabalhadores migrantes, 
mobilizar e estimular os esforços nacionais, regionais e internacionais encaminhados à solução de 
seus problemas, e promover políticas eficazes destinadas à criação de emprego; 

Considerando que, com o objetivo de manter o vínculo entre progresso social e crescimento 
econômico, a garantia dos princípios e direitos fundamentais no trabalho reveste uma importância e 
um significado especiais ao assegurar aos próprios interessados a possibilidade de reivindicar 
livremente e em igualdade de oportunidades uma participação justa nas riquezas com cuja criação 
têm contribuído, assim como a de desenvolver plenamente seu potencial humano; 

Considerando que a OIT é a organização internacional com mandato constitucional e o órgão 
competente para estabelecer Normas Internacionais do Trabalho e ocupar-se delas, e que goza de 
apoio e reconhecimento universais na promoção dos direitos fundamentais no trabalho como 
expressão de seus princípios constitucionais; 

Considerando que, numa situação de crescente interdependência econômica, urge reafirmar a 
permanência dos princípios e direitos fundamentais inscritos na Constituição da Organização, assim 
como promover sua aplicação universal; 

 

A Conferência Internacional do Trabalho, 

 

1.Lembra: 

a) que, no momento de incorporar-se livremente à OIT, todos os membros aceitaram os princípios e 
direitos enunciados em sua Constituição e na Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a 
esforçar-se por alcançar os objetivos gerais da Organização na medida de suas possibilidades e 
atendendo a suas condições específicas; 
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b) que esses princípios e direitos têm sido expressados e desenvolvidos sob a forma de direitos e 
obrigações específicos em convenções que foram reconhecidas como fundamentais dentro e fora da 
Organização. 

2. Declara que todos os membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um 
compromisso derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar realidade, 
de boa fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que 
são objeto dessas convenções, isto é: 

a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 

b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 

c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e 

d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

3. Reconhece a obrigação da Organização de ajudar seus membros, em resposta às necessidades que 
tenham sido estabelecidas e expressadas, a alcançar esses objetivos fazendo pleno uso de seus 
recursos constitucionais, de funcionamento e orçamentários, incluída a mobilização de recursos e 
apoio externos, assim como estimulando a outras organizações internacionais com as quais a OIT 
tenha estabelecido relações, de conformidade com o artigo 12 de sua Constituição, a a poiar esses 
esforços: 

a) oferecendo cooperação técnica e serviços de assessoramento destinados a promover a ratificação 
e aplicação das convenções fundamentais; 

b) assistindo aos membros que ainda não estão em condições de ratificar todas ou algumas dessas 
convenções em seus esforços por respeitar, promover e tornar realidade os princípios relativos aos 
direitos fundamentais que são objeto dessas convenções; e 

c) ajudando os membros em seus esforços por criar um meio ambiente favorável de desenvolvimento 
econômico e social. 

4. Decide que, para tornar plenamente efetiva a presente declaração, implementar-se-á um 
seguimento promocional, que seja crível e eficaz, de acordo com as modalidades que se estabelecem 
no anexo que será considerado parte integrante da declaração. 

5. Sublinha que as normas do trabalho não deveriam utilizar-se com fins comerciais protecionistas e 
que nada na presente Declaração e seu seguimento poderá se invocar nem se utilizar de outro modo 
com esses fins; ademais, não deveria de modo algum se colocar em questão a vantagem comparativa 
de qualquer país sobre a base da presente declaração e seu seguimento. 

 

Anexo 

Seguimento da declaração 

 

I.OBJETIVO GERAL 

1. O objetivo do seguimento descrito a seguir é estimular os esforços desenvolvidos pelos membros 
da Organização com o objetivo de promover os princípios e direitos fundamentais consagrados na 
Constituição da OIT e a Declaração de Filadélfia, que a Declaração reitera. 

2. De conformidade com esse objetivo estritamente promocional, o presente seguimento deverá 
contribuir para identificar os âmbitos em que a assistência da Organização, por meio de suas 
atividades de cooperação técnica, possa resultar útil a seus membros com o fim de ajudá-los a tornar 
efetivos esses princípios e direitos fundamentais. Não poderá substituir os mecanismos de controle 
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estabelecidos nem obstar seu funcionamento; por conseguinte, as situações particulares próprias ao 
âmbito desses mecanismos não poderão se discutir ou se rediscutir no âmbito do referido 
seguimento. 

3. Os dois aspectos do presente seguimento, descritos a seguir, recorrerão aos procedimentos 
existentes; o seguimento anual relativo às convenções não ratificadas somente suporá certos ajustes 
às atuais modalidades de aplicação do artigo 19, parágrafo 5, e) da Constituição, e o relatório global 
permitirá otimizar os resultados dos procedimentos realizados em cumprimento da Constituição. 

 

II. SEGUIMENTO ANUAL RELATIVO ÀS CONVENÇÕES FUNDAMENTAIS NÃO RATIFICADAS 

A. Objeto e âmbito de aplicação 

1. Seu objetivo é proporcionar uma oportunidade de seguir a cada ano, mediante um procedimento 
simplificado que substituirá o procedimento quadrienal introduzido em 1995 pelo Conselho de 
Administração, os esforços desenvolvidos de acordo com a Declaração pelos membros que não 
ratificaram ainda todas as convenções fundamentais. 

2. O seguimento abrangerá a cada ano as quatro áreas de princípios e direitos fundamentais 
enumerados na Declaração. 

B. Modalidades 

1. O seguimento terá como base relatórios solicitados aos membros em virtude do Artigo 19, 
parágrafo 5, e) da Constituição. Os formulários de memória serão estabelecidos com a finalidade de 
obter dos governos que não tiverem ratificado alguma das convenções fundamentais informação 
sobre as mudanças que ocorreram em sua legislação e sua prática, considerando o Artigo 23 da 
Constituição e a prática estabelecida. 

2. Esses relatórios, recopilados pela Repartição, serão examinadas pelo Conselho de Administração. 

3. Com o fim de preparar uma introdução à compilação dos relatórios assim estabelecida, que 
permita chamar a atenção sobre os aspectos que mereçam em seu caso uma discussão mais 
detalhada, a Repartição poderá recorrer a um grupo de peritos nomeados com esse fim pelo Conselho 
de Administração. 

4. Deverá ajustar-se o procedimento em vigor do Conselho de Administração para que os membros 
que não estejam nele representados possam proporcionar, da maneira mais adequada, os 
esclarecimentos que no seguimento de suas discussões possam resultar necessárias ou úteis para 
completar a informação contida em suas memórias. 

 

III. RELATÓRIO GLOBAL 

A. Objeto e âmbito de aplicação 

1. O objeto deste relatório é facilitar uma imagem global e dinâmica de cada uma das categorias de 
princípios e direitos fundamentais observada no período quadrienal anterior, servir de base à 
avaliação da eficácia da assistência prestada pela Organização e estabelecer as prioridades para o 
período seguinte mediante programas de ação em matéria de cooperação técnica destinados a 
mobilizar os recursos internos e externos necessários a respeito. 

2. O relatório tratará sucessivamente cada ano de uma das quatro categorias de princípios e direitos 
fundamentais. 
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B. Modalidades 

1. O relatório será elaborado sob a responsabilidade do diretor-geral sobre a base de informações 
oficiais ou reunidas e avaliadas de acordo com os procedimentos estabelecidos. Em relação aos 
países que ainda não ratificaram as convenções fundamentais, referidas informações terão como 
fundamento, em particular, no resultado do seguimento anual antes mencionado. No caso dos 
membros que tenham ratificado as convenções correspondentes, essas informações terão como 
base, em particular, os relatórios (memórias) tal como são apresentados e tratados em virtude do 
artigo 22 da Constituição. 

2. Este relatório será apresentado à Conferência como um relatório do diretor-geral para ser objeto de 
uma discussão tripartite. A Conferência poderá tratá-lo de um modo distinto do inicialmente previsto 
para os relatórios aos que se refere o Artigo 12 de seu Regulamento, e poderá fazê-lo numa sessão 
separada dedicada exclusivamente a esse informe ou de qualquer outro modo apropriado. 
Posteriormente, corresponderá ao Conselho de Administração, durante uma de suas reuniões 
subsequentes mais próximas, tirar as conclusões de referido debate no relativo às prioridades e aos 
programas de ação em matéria de cooperação técnica que deva implementar durante o período 
quadrienal correspondente. 

 

IV.FICA ENTENDIDO QUE: 

1. O Conselho de Administração e a Conferência deverão examinar as emendas que resultem 
necessárias a seus regulamentos respectivos para executar as disposições anteriores. 

2. A Conferência deverá, em determinado momento, reexaminar o funcionamento do presente 
seguimento considerando a experiência adquirida, com a finalidade de comprovar se esse mecanismo 
está ajustado convenientemente ao objetivo enunciado na Parte I. 

3. O texto anterior é o texto da Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no 
trabalho e seu seguimento devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização 
Internacional do Trabalho durante a Octogésima sexta reunião, realizada em Genebra e cujo 
encerramento foi declarado em 18 de junho de 1998. 

 

É FÉ DO QUAL foi assinado neste décimo nono dia de junho de 1998. 

Presidente da Conferência 

JEAN-JACQUES OECHSLIN 

 

O Diretor Geral da Oficina Internacional do Trabalho 

MICHEL HANSENNE 

 

Referência:Referência:Referência:Referência: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Declaração da OIT sobre os princípios 
e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento. Brasília: Organização Internacional do Trabalho, 
2007. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/declaracao_principios_dire
itos_fundamentais_236.pdf>. Acesso em: 19.jun.2014. 

 

 



 

 

8 

 

Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 ––––    Exemplo de Recomendação da OITExemplo de Recomendação da OITExemplo de Recomendação da OITExemplo de Recomendação da OIT    

    

Recomendação Sobre o Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e Recomendação Sobre o Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e Recomendação Sobre o Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e Recomendação Sobre o Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores os Trabalhadores os Trabalhadores os Trabalhadores 

DomésticosDomésticosDomésticosDomésticos    

    

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

  

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, 
reunida nesta cidade, em 1º de junho de 2011, em sua 100ª sessão; 

Havendo adotado a Convenção sobre as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos, 2011; 

Havendo decidido adotar diversas proposições relativas ao trabalho decente para os trabalhadores 
domésticos, questão que constitui o quarto ponto da ordem do dia, e 

Havendo decidido que tais proposições deveriam tomar a forma de uma recomendação que 
complemente a Convenção sobre as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos, 2011, 

Adota, neste dia 16 de junho do ano de dois mil e onze, a presente Recomendação, que pode ser 
citada como a Recomendação sobre os trabalhadores domésticos, 2011. 

 

1. As disposições desta recomendação complementam as da Convenção sobre as Trabalhadoras e os 
Trabalhadores Domésticos, 2011 (“a Convenção”) e deveriam ser consideradas conjuntamente com 
elas. 

2. No momento de adotar medidas para assegurar que os trabalhadores domésticos usufruam da 
liberdade de associação e do reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, os membros 
deveriam: 

(a) identificar e eliminar restrições legislativas ou administrativas ou outros obstáculos ao exercício 
do direito dos trabalhadores domésticos de constituir suas próprias organizações ou afiliar-se às 
organizações de trabalhadores que julguem convenientes e ao direito das organizações de 
trabalhadores domésticos de se afiliarem a organizações, federações e confederações de 
trabalhadores; 

(b) contemplar a possibilidade de adotar ou apoiar medidas para fortalecer a capacidade das 
organizações de trabalhadores e empregadores, as organizações que representem os trabalhadores 
domésticos e as organizações que representem os empregadores dos trabalhadores domésticos, com 
a finalidade de promover, de forma efetiva, os interesses de seus membros, com a condição de que se 
proteja, em todo o momento, o direito à independência e autonomia de tais organizações, em 
conformidade com a legislação. 

3. No momento de adotar medidas para a eliminação da discriminação em matéria de emprego e 
ocupação, os membros, em conformidade com as normas internacionais do trabalho, deveriam, entre 
outras coisas: 

(a) assegurar que os sistemas de exames médicos relacionados ao trabalho respeitem o princípio da 
confidencialidade de dados pessoais e a privacidade dos trabalhadores domésticos e estejam em 
consonância com o repertório de recomendações práticas da OIT, intitulado “Proteção de dados 
pessoais dos trabalhadores” (1997) e com outras normas internacionais pertinentes sobre proteção 
de dados pessoais; 
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(b) prevenir toda discriminação em relação a tais exames; e 

(c) garantir que não se exija que os trabalhadores domésticos se submetam a exames de diagnóstico 
de HIV ou gravidez, ou que revelem seu estado quanto ao HIV ou gravidez. 

4. Os membros, ao avaliar a questão dos exames médicos dos trabalhadores domésticos, deveriam 
considerar: 

a) colocar à disposição dos membros dos domicílios e dos trabalhadores domésticos a informação 
sobre saúde pública disponível com respeito aos principais problemas de saúde e enfermidades que 
podem suscitar em cada contexto nacional a necessidade da submissão a exames médicos; 

b) colocar à disposição dos domicílios e dos trabalhadores domésticos a informação sobre exames 
médicos voluntários, os tratamentos médicos e as boas práticas de saúde e higiene, em consonância 
com as iniciativas de saúde pública destinadas à comunidade em geral; 

c) difundir informação sobre as melhores práticas em matéria de exames médicos relativos ao 
trabalho, com as adaptações pertinentes para que seja considerado o caráter específico do trabalho 
doméstico. 

5. (1) Os membros deveriam, considerando as disposições da Convenção nº 182 e a Recomendação nº 
190 sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, de 1999, identificar as modalidades de trabalho 
doméstico que, por sua natureza ou pelas circunstâncias nas quais são executadas, poderiam 
prejudicar a saúde, segurança ou moral de crianças e proibir e eliminar essas formas de trabalho 
infantil. 

(2) Ao regulamentar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores domésticos, os membros 
deveriam dedicar especial atenção às necessidades dos trabalhadores domésticos menores de 18 
anos e com idade superior à idade mínima de emprego definida pela legislação nacional e adotar 
medidas para protegê-los, inclusive: 

(a) limitando estritamente sua jornada de trabalho para assegurar que disponham de tempo 
adequado para descanso, educação ou formação profissional, atividades de lazer e de contato com 
familiares; 

(b) proibindo o trabalho noturno; 

(c) restringindo o trabalho excessivamente exigente, tanto física como psicologicamente; 

(d) estabelecendo ou fortalecendo mecanismos de vigilância de suas condições de trabalho e vida. 

6. (1) Os membros deveriam prestar assistência apropriada, quando necessário, para assegurar que 
os trabalhadores domésticos compreendam suas condições de emprego. 

(2) Além dos elementos enumerados no Artigo 7 da Convenção, as condições de emprego deveriam 
incluir os seguintes dados: 

(a) uma descrição do posto de trabalho; 

(b) licença por enfermidade e, quando procedente, todo outro tipo de licença pessoal; 

(c) a taxa de remuneração ou compensação das horas extras e das horas de disponibilidade imediata 
para o trabalho, em consonância com o Parágrafo 3 do artigo 10 da Convenção; 

(d) todo outro pagamento ao qual o trabalhador doméstico tenha direito; 

(e) todo pagamento in natura e seu valor monetário; 

(f) detalhes sobre o tipo de alojamento provido; e 

(g) todo desconto autorizado da remuneração do trabalhador. 
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(3). Os membros deveriam considerar o estabelecimento de um contrato de trabalho padrão para o 
trabalho doméstico, em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e dos 
trabalhadores, assim como com as organizações representativas dos trabalhadores domésticos e com 
as organizações representativas de empregadores dos trabalhadores domésticos, quando tais 
organizações existam. 

(4). O contrato padrão deverá estar permanentemente à disposição, de forma gratuita, dos 
trabalhadores domésticos, dos empregadores domésticos, das organizações representativas e do 
público em geral. 

7. Os membros deveriam considerar o estabelecimento de mecanismos para proteger os 
trabalhadores domésticos do abuso, assédio e violência, por exemplo: 

a) criando mecanismos de queixa acessíveis com a finalidade de que os trabalhadores domésticos 
possam informar os casos de abuso, assédio ou violência; 

b) assegurando que todas as queixas de abuso, assédio ou violência sejam investigadas e sejam 
objeto de ações judiciais, segundo proceda; e 

c) estabelecendo programas de reinserção e readaptação dos trabalhadores domésticos vítimas de 
abuso, assédio e violência, inclusive proporcionando-lhes alojamento temporário e atenção à saúde. 

8. (1) As horas de trabalho, inclusive as horas extras e os períodos de disponibilidade imediata para o 
trabalho deveriam ser registradas com exatidão, em consonância com o Parágrafo 3 do Artigo 10 da 
Convenção, e o trabalhador doméstico deveria ter fácil acesso a esta informação; 

(2) Os membros deveriam considerar a possibilidade de elaborar orientações práticas a esse respeito, 
em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e trabalhadores, assim 
como com as organizações representativas dos trabalhadores domésticos e com organizações 
representativas de empregadores de trabalhadores domésticos, quando elas existam. 

9. (1). Com respeito aos períodos nos quais os trabalhadores domésticos não dispõem livremente de 
seu tempo e permanecem à disposição dos membros do domicílio para atender a possíveis demandas 
por seus serviços (períodos de disponibilidade imediata para o trabalho), os membros, na medida em 
que a legislação nacional ou acordos coletivos determinem, deveriam regulamentar: 

(a) o número máximo de horas por semana, mês ou ano que pode ser solicitado ao trabalhador 
doméstico que permaneça em disponibilidade imediata para o trabalho e a forma com que podem 
calcular-se essas horas; 

(b) o período de descanso compensatório ao qual o trabalhador doméstico tem direito, caso o 
período normal de descanso seja interrompido pela obrigação de permanecer em disponibilidade 
imediata para o trabalho; e 

(c) a taxa segundo a qual o período de disponibilidade imediata para o trabalho deveria ser 
remunerado. 

(2). Para os trabalhadores domésticos cujas tarefas habituais sejam realizadas à noite, levando em 
consideração as dificuldades do trabalho noturno, os membros deveriam considerar a adoção de 
medidas comparáveis às que se refere o subparágrafo 9.1. 

10. Os membros deveriam tomar medidas para garantir que trabalhadores domésticos tenham direito 
a períodos adequados de descanso durante a jornada de trabalho que permitam a realização de 
refeições e pausas. 

11. (1). O descanso semanal deveria ser de ao menos 24 horas consecutivas. 2. O dia fixo de descanso 
semanal deveria ser determinado em comum acordo entre as partes, em conformidade com a 
legislação nacional ou acordos coletivos, atendendo às demandas do trabalho e às necessidades 
culturais, religiosas e sociais do trabalhador doméstico.3. Quando a legislação nacional ou acordos 
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coletivos prevejam que o descanso semanal poderá ser acumulado em um período de mais de sete 
dias para os trabalhadores em geral, tal período não deverá exceder 14 dias para o trabalhador 
doméstico. 

12. A legislação nacional ou os acordos coletivos deveriam definir as razões pelas quais pode-se exigir 
dos trabalhadores domésticos que prestem serviço em seu período de descanso diário ou semanal, e 
se deveria prever um período de descanso compensatório apropriado, independente de compensação 
financeira. 

13. O tempo despendido pelo trabalhador doméstico no acompanhamento de membros do domicílio 
durante as férias não deveria ser contado como parte de suas férias anuais remuneradas. 

14. Quando se estabeleça que o pagamento de uma determinada proporção da remuneração será 
feito em parcelas in natura, os membros deveriam contemplar a possibilidade de: 

(a) estabelecer um limite máximo para a proporção da remuneração que poderá ser paga in natura, 
de forma a não diminuir indevidamente a remuneração necessária para a manutenção dos 
trabalhadores domésticos e suas famílias; 

(b) calcular o valor monetário dos pagamentos in natura, tomando por referência critérios objetivos, 
como o valor de mercado de tais prestações, seu preço de custo ou o preço fixado por autoridades 
públicas, segundo proceda; 

(c) limitar os pagamentos in natura ao que é claramente apropriado para o uso e benefício pessoal do 
trabalhador doméstico, como alimentação e acomodação; 

(d) assegurar, quando se exige a um trabalhador doméstico que resida no domicílio do empregador, 
que não se aplique nenhum desconto na remuneração com respeito ao alojamento, a menos que o 
trabalhador doméstico aceite o desconto, e 

(e) assegurar que os artigos diretamente relacionados ao desempenho das tarefas dos trabalhadores 
domésticos, como uniformes, ferramentas e material de proteção, assim como sua limpeza e 
manutenção, não sejam considerados como pagamentos in natura, e que seu custo não seja 
descontado da remuneração dos trabalhadores domésticos. 

15. (1) os trabalhadores domésticos deveriam receber, no momento de cada pagamento, uma relação 
escrita de fácil compreensão, na qual figurem a remuneração total que será paga e a quantidade 
específica e a finalidade de qualquer dedução que tenha sido feita. 

(2) Mediante o término da relação de trabalho, qualquer valor pendente deveria ser pago 
imediatamente. 

16. Os membros deveriam adotar medidas para assegurar que os trabalhadores domésticos usufruam 
de condições não menos favoráveis àquelas aplicadas aos demais trabalhadores em geral no que diz 
respeito à proteção dos créditos salariais no caso de insolvência ou falecimento do empregador. 

17. Quando a acomodação e alimentação são fornecidas, deveriam prever-se, levando-se em 
consideração as condições nacionais, as seguintes condições: 

(a) um quarto separado e privado que seja adequadamente mobiliado e ventilado, equipado com uma 
maçaneta com chave, que deve ser entregue ao trabalhador doméstico; 

(b) acesso a instalações sanitárias em boas condições, compartilhada ou privadas; 

(c) iluminação suficiente e, na medida em que for necessário, calefação ou ar-condicionado, em 
função das condições prevalecentes do domicílio; e 

(d) refeições de boa qualidade e em quantidade suficiente, adaptadas, quando proceda e de maneira 
razoável, às necessidades culturais e religiosas particulares dos trabalhadores domésticos a que se 
referem. 
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18. No caso do término da relação de trabalho por iniciativa do empregador, por motivos que não 
sejam faltas graves, aos trabalhadores domésticos que moram no domicílio no qual trabalham deveria 
ser concedido um período razoável de aviso prévio e tempo livre suficiente durante esse período para 
buscar um novo emprego e alojamento. 

19. Os membros, em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores, assim como com organizações representativas dos trabalhadores domésticos e com 
organizações representativas dos empregadores dos trabalhadores domésticos, quando tais 
organizações existam, deveriam adotar medidas com a finalidade de, por exemplo: 

(a) proteger os trabalhadores domésticos, eliminando ou reduzindo ao mínimo, na medida do 
razoavelmente factível, os perigos e riscos relacionados com o trabalho, com vistas a prevenir 
acidentes, enfermidades e mortes e promover a segurança e saúde no trabalho nos domicílios que 
constituam locais de trabalho; 

(b) estabelecer um sistema de inspeção suficiente e apropriado, em conformidade com o disposto no 
Artigo 17 da Convenção, e sanções adequadas em caso de infração da legislação do trabalho em 
matéria de segurança e saúde no trabalho; 

(c) instaurar procedimentos para a coleta e publicação de estatísticas sobre enfermidades e 
acidentes profissionais relativos ao trabalho doméstico, assim como outras estatísticas que se 
considerem úteis para a prevenção dos riscos e acidentes no contexto da segurança e saúde no 
trabalho; 

(d) prestar assistência em matéria de segurança e saúde no trabalho, inclusive sobre aspectos 
ergonômicos e equipamentos de proteção; e 

(e) desenvolver programas de formação e difundir orientações sobre os requisitos em matéria de 
segurança e saúde no trabalho que sejam específicas para o trabalho doméstico. 

20. (1). Os membros deveriam considerar, em conformidade com a legislação nacional, meios para 
facilitar o pagamento das contribuições à previdência social, inclusive com respeito aos trabalhadores 
domésticos que prestam serviços para múltiplos empregadores, por exemplo, mediante um sistema 
de pagamento simplificado. 

(2). Os membros deveriam considerar a celebração de acordos bilaterais, regionais ou multilaterais 
para assegurar que os trabalhadores domésticos migrantes, cobertos por tais acordos, gozem da 
igualdade de tratamento com respeito à seguridade social, assim como do acesso aos direitos de 
seguridade social e à manutenção ou a transferência de tais direitos. 

(3). O valor monetário dos pagamentos in natura deveria ser devidamente considerado para fins de 
previdência social, inclusive com respeito à contribuição dos empregadores e dos direitos e benefícios 
dos trabalhadores domésticos. 

21. (1) Os membros deveriam considerar a adoção de medidas adicionais para assegurar a proteção 
efetiva dos trabalhadores domésticos e, em particular, dos trabalhadores domésticos migrantes, por 
exemplo: 

(a) estabelecer uma linha telefônica nacional de assistência, com serviços de tradução para os 
trabalhadores domésticos que precisem de apoio; 

(b) em consonância com o Artigo 17 da Convenção, prever um sistema de visitas, antes da colocação, 
a domicílios que empregarão trabalhadores domésticos migrantes; 

(c) criar uma rede de alojamento de emergência; 

(d) sensibilizar empregadores quanto a suas obrigações, proporcionado-lhes informação sobre as 
boas práticas relativas ao emprego dos trabalhadores domésticos, sobre as obrigações legais em 
matéria de emprego e migração em relação aos trabalhadores domésticos migrantes, sobre suas 
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medidas de execução e as sanções em caso de infração, e sobre os serviços de assistência à 
disposição dos trabalhadores domésticos e seus empregadores; 

(e) assegurar que trabalhadores domésticos possam recorrer a mecanismos de queixa e tenham a 
capacidade para apresentar recursos legais, tanto civil quanto penal, durante o emprego e depois de 
terminada a relação de trabalho, independentemente de ter deixado o país de emprego; e 

(f) estabelecer um serviço público de assistência que informe aos trabalhadores domésticos, em 
idiomas que eles compreendam, acerca de seus direitos, da legislação relevante, dos mecanismos de 
queixa disponíveis e de recursos disponíveis, em relação à legislação em matéria de emprego e a 
legislação sobre migração, assim como acerca da proteção jurídica contra delitos como atos de 
violência, o tráfico de pessoas e a privação de liberdade, e lhes proporcione outros dados de que 
possam necessitar. 

(2) Os membros que são países de origem de trabalhadores domésticos migrantes deveriam 
contribuir para a proteção efetiva dos direitos desses trabalhadores, informando-lhes seus direitos 
antes de sua partida de seu país, estabelecendo fundos de assistência legal, serviços sociais e 
consulares especializados e adotando qualquer outra medida que seja apropriada. 

22. Os membros, em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores, bem como com organizações representativas dos trabalhadores domésticos e com 
organizações representativas dos empregadores dos trabalhadores domésticos, quando tais 
organizações existam, deveriam considerar a possibilidade de especificar, por meio de legislação 
nacional ou outras medidas, as condições sob as quais os trabalhadores domésticos migrantes teriam 
direito à repatriação sem ônus para eles, após o término do contrato de trabalho em virtude do qual 
foram empregados. 

23. Os membros deveriam promover boas práticas das agências privadas de emprego com relação 
aos trabalhadores domésticos, inclusive trabalhadores domésticos migrantes, tendo em conta os 
princípios e enfoques contemplados na Convenção sobre Agências Privadas de Emprego, 1997 (nº 
181) e na Recomendação sobre Agências Privadas de Emprego, 1997 (nº 188). 

24. Na medida em que seja compatível com a legislação e a prática nacionais relativas ao respeito à 
privacidade, os membros poderão considerar as condições sob as quais os inspetores do trabalho ou 
outros funcionários encarregados de zelar pelo cumprimento das disposições aplicáveis ao trabalho 
doméstico deveriam ser autorizados a ter acesso aos locais em que se realiza o trabalho. 

 25. (1) Os membros, em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores, assim como com organizações representativas dos trabalhadores domésticos e com 
organizações representativas dos empregadores dos trabalhadores domésticos, quando tais 
organizações existam, deveriam estabelecer políticas e programas, com o objetivo de: 

(a) fomentar o desenvolvimento contínuo de competências e qualificações dos trabalhadores 
domésticos, inclusive, se for o caso, a alfabetização de forma a melhorar suas possibilidades de 
desenvolvimento profissional e de emprego; 

(b) atender às necessidades dos trabalhadores domésticos quanto ao alcance do equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal; e 

(c) assegurar que as preocupações e os direitos dos trabalhadores domésticos sejam considerados no 
contexto de esforços gerais de conciliação entre responsabilidades do trabalho e familiares. 

(2) Os membros, em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores, bem como com organizações representativas dos trabalhadores domésticos e com 
organizações representativas dos empregadores dos trabalhadores domésticos, quando tais 
organizações existam, deveriam elaborar indicadores e sistemas de medição apropriados de maneira 
a fortalecer a capacidade dos órgãos nacionais de estatística com o objetivo de coletar, de maneira 
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efetiva, dados necessários para facilitar a formulação eficaz de políticas em matéria de trabalho 
doméstico. 

26. (1) Os membros deveriam considerar a cooperação entre si para assegurar que a Convenção 
sobre as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos, 2011, e a presente Recomendação sejam 
aplicadas de forma efetiva aos trabalhadores domésticos migrantes. 

(2) Os membros deveriam cooperar nos níveis bilateral, regional e global com o propósito de 
melhorar a proteção de trabalhadores domésticos, especialmente no que diz respeito à prevenção do 
trabalho forçado e tráfico de pessoas, acesso à seguridade social, monitoramento das atividades de 
agências privadas de emprego que contratam pessoas para desempenhar trabalho doméstico em 
outro país, à difusão de boas práticas e à compilação de estatísticas sobre trabalho doméstico. 

(3) Os membros deveriam tomar as medidas apropriadas para assistir uns aos outros e dar efeito às 
disposições da Convenção por meio da cooperação ou assistência internacionais reforçadas, ou 
ambas, que incluam apoio ao desenvolvimento social e econômico e prática de programas de 
erradicação da pobreza e de ensino universal. 

(4) No contexto da imunidade diplomática, os membros deveriam considerar: 

a) a adoção de políticas e códigos de conduta para o pessoal diplomático destinados a prevenir a 
violação dos direitos dos trabalhadores domésticos; e 

b) a cooperação entre si em nível bilateral, regional e multilateral com a finalidade de enfrentar as 
práticas abusivas contra os trabalhadores domésticos e preveni-las. 

 

Referência:Referência:Referência:Referência: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Recomendação sobre o Trabalho 
Doméstico Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos. Organização Internacional do 
Trabalho, 2001. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/sobre-o-trabalho-
dom%C3%A9stico-decente-para-trabalhadoras-e-os-trabalhadores-dom%C3%A9sticos>. Acesso 
em: 23.jun.2014. 


