Embaixada dos EUA em Brasília, agosto de 2009

ORIENTAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO
PARA EMPREGADOS DOMÉSTICOS NOS ESTADOS UNIDOS

Solicitações de visto para empregados domésticos, serviçais, criados e/ou empregados pessoais
contratados por funcionários de missões diplomáticas estrangeiras, organismos internacionais ou
do serviço diplomático do governo dos EUA devem apresentar, em duplicata, um contrato de
trabalho digitado, datado e assinado pelo empregador e pelo empregado. Como requisitos mínimos,
o contrato deve incluir os seguintes ítens específicos:
1. Um acordo pelo qual o empregador se compromete a cumprir as leis federais, estaduais e
municipais nos Estados Unidos.

2. Uma garantia de que o empregado será compensado com o "salário mínimo" ou "salário
padrão" estadual ou federal, o que for mais alto. Os salários mínimos os padrões estaduais
podem ser obtidos no website do Estado. O salário mínimo federal pode ser encontrado no
endereço http://www.dol.gov/esa/whd/minimumwage.htm. Desde 24 de julho de 2009, o
salário mínimo federal é de $7,25 por hora. Os salários padrões são mantidos pelo
Departamento do Trabalho dos EUA e divididos por ocupação e área metropolitana. Por
exemplo, o salário padrão para quem cuida de crianças (babás) em Orlando, Flórida, seria
no mínimo $7,47 por hora.

(Nota: Você declararia, por exemplo, que: Concordo em pagar à minha empregada o salário
mínimo federal ou estadual ou o salário padrão, o que for mais alto. Mas para fins deste
contrato, concordo em pagar US$7,47 por hora, que é o salário padrão para babás em
Orlando, Flórida.)

3. Detalhes sobre a frequência e a forma de pagamento, as obrigações do empregado, suas
horas semanais, feriados, licença por doença e férias.

4. Uma declaração do empregado de que ele não aceitará outro emprego enquanto
trabalhando para o empregador.

5. Uma declaração do empregador de que ele não vai reter o passaporte, o contrato de tabalho
ou qualquer item de propriedade pessoal do empregado.
6. Uma declaração indicando que ambos (empregador e empregado) entendem que o
empregado não pode ser forçado a permanecer no local de trabalho após o horário de
trabalho sem compensação.
7. A anuência do empregador de prover seguro-saúde ao empregado.
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8. A anuência do empregador de fornecer transporte de ida e volta aos Estados Unidos.

9. Uma declaração sobre a duração do contrato e as condições de rescisão do mesmo. Por
exemplo, "Este contrato é válido de 1º de fevereiro de 2008 a 1º de fevereiro de 2009; ele
pode ser rescindido por qualquer uma das partes com um aviso prévio de um mês."

Quaisquer outros ítens contidos no contrato são assuntos privados entre o empregador e o
empregado, desde que não estejam em desacordo com as exigências acima. As horas-extras
especiais não se aplicam a empregados que vivam no local de trabalho. A jornada semanal padrão
para tais empregados é de 44 horas e não há incidência de horas extras.
A não ser que o empregado seja fluente em inglês, o contrato deve ser preparado e submetido no
idioma nativo do empregado, além do inglês.

Todos os solicitantes de visto de empregado doméstico devem ser entrevistados pessoalmente por
uma autoridade consular. Normalmente, o empregador ou seu cônjuge também são entrevistados.
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Modelo de Contrato Particular de Prestação de Serviços

Pelo presente instrumento, o/a Sr.(a) _______________________________________, brasileiro(a), casado(a),
_____________________ e portador(a) do RG ______________ e do CPF________________, doravante designado(a)
contratante e o/a Sr.(a) _____________________________________________, brasileiro(a), ________________,
autônomo(a) e portador(a) do RG __________________ e da carteira de trabalho nº __________ série
__________, doravante designado(a) contratado(a), concordam em observar o seguinte contrato de
trabalho:
Cláusula Primeira

O(A) contratado(a) tem como tarefas as seguintes: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________; o(a) contratado(a)
trabalhará de __:__ horas às__:__ horas nos seguintes dias da semana: _________________________________
__________________________________________________________________________; o(a) contratado(a) receberá dias
de folga, feriados, licença-doença e férias de acordo com o seguinte cronograma: ___________________
________________________________________________________________________________________________________________.
Cláusula Segunda

O contratante concorda em cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais nos Estados
Unidos.
Cláusula Terceira

O contratante concorda em pagar a(o) contratado(a) o salário mínimo estadual ou federal por hora,
que é de US$7,25, ou o salário padrão por hora, o que for mais alto, observando a legislação
trabalhista da(s) cidade(s) visitada(s). O contratante concorda em prover o pagamento a(o)
contratado(a) regularmente, observando o seguinte intervalo (ex: uma vez por semana): ____________
________________________; o pagamento será feito de seguinte forma (ex: em espécie, cheque, etc.): ______
_______________________.
Cláusula Quarta

O contratante fornecerá, sem custo para o(a) contratado(a), durante todo o período da viagem,
moradia e alimentação ao(a) contratado(a).
Cláusula Quinta

Por todo o período do presente contrato, o contratante concorda em fornecer seguro-saúde a(o)
contratado(a) durante toda a sua permanência nos Estados Unidos.
Cláusula Sexta

Todas as despesas de transporte necessárias do(a) contratado(a), inclusive a de ida e volta aos
Estados Unidos, correrão por conta do contratante.
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Cláusula Sétima
O(a) contratado(a) se compromete a não aceitar nenhum outro emprego durante a validade deste
contrato.
Cláusula Oitava

O contratante e o(a) contratado(a) reconhecem que entendem que o(a) contratado(a) não pode ser
forçado a permanecer no local de trabalho após o horário de trabalho sem que haja compensação.

Cláusula Nona

O contratante garante que não vai, em nenhuma circunstância, reter o passaporte ou qualquer
item de propriedade pessoal do(a) contratado(a).
Cláusula Décima

O presente contrato terá validade a partir de _______________________________ (data) até ________________
______________________ (data).
Cláusula Décima Primeira

Fica eleito o foro de ________________________ (cidade) para fins de toda e qualquer ação referente ao
presente contrato.
Assinado em __________________________(cidade e país) em ____________________ (data).

__________________________
(contratante)

________________________________
(contratada/o)

