
Dúvidas sobre algumas pendências da aplicação da Medida Provisória 

936 na suspensão do contrato ou redução da jornada de trabalho e salário 

  

Como presidente do Instituto Doméstica Legal, parabenizo o governo federal, em 

relação as Medidas Provisórias 927, 936 e a Portaria 139, e a operacionalização 

de várias com ações para que as empresas e empregadores domésticos 

mantenham seus empregados e consigam superar esta pandemia do COVD-19. 

 Mas existem várias situações que devem ser definidas e esclarecidas pelo 

governo para que os trabalhadores não sejam prejudicados. Apontamos alguns 

problemas ao governo e sugerimos algumas soluções com objetivo de facilitar e 

agilizar a vida das empresas e seus funcionários, e empregadores domésticos: 

 1 – O empregado doméstico dar entrada no pedido do Seguro 

Desemprego: Muitos postos do antigo Ministério do Trabalho, ou Poupa Tempo 

estão fechados, e o telefone 158 os empregados não conseguiam ligar. Hoje, o 

governo liberou o pedido pela internet em https://www.gov.br/pt-

br/servicos/solicitar-seguro-desemprego-empregado-domestico, resolvendo 

este problema. 

 

 2 – Pagamento das Cotas de Salário Família para empregados com 

Contrato de Trabalho Suspenso: Todo empregado doméstico, no regime CLT 

ou Rural, que tenha filhos com idade até 14 anos, que ganhe até R$ 1.425,56 de 

salário mensal, tem direito a receber mensalmente a Cota de Salario Família de 

R$ 48,62 por filho, que e paga mensalmente pelo empregador doméstico ou pelo 

empresa, e a mesma restitui o valor no recolhimento do eSocial (empregador 

doméstico) ou na Guia de Recolhimento do INSS no caso das empresas. 

O governo tem que definir como será o pagamento do Salário Família para o 

empregador que está suspenso e receberá o Benefício Emergencial. Enviamos 

e-mail para que o governo pague as Cotas de Salário Família junto com o 

Benefício Emergencial. 

 Exemplo: Uma empregada doméstica que ganha R$ 1.200,00 e tem três filhos, 

recebe mensalmente R$ 145,82, que é um dinheiro muito importante e compõe 

a renda mensal da empregada doméstica. 
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Da suspensão temporária do contrato de trabalho 

Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de 

seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser 

fracionado em até dois períodos de trinta dias. 

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por 

acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado 

ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos. 

§ 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado: 

I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus 

empregados; e 

II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social 

na qualidade de segurado facultativo. ” 

  

3 – Contribuição do INSS do empregado Suspenso ou com Redução da 

Jornada de Trabalho e Salário: De acordo com o Inciso II do Parágrafo 1º. do 

Artigo 8º. abaixo, como o empregador doméstico ou a empresa não irá pagar o 

salário e não terá como descontar o INSS, o empregado “ficará autorizado a 

recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado 

facultativo”. O que cria uma grande confusão e dificuldades para o empregado 

fazer este processo, que poderá ocorrer por um ou dois meses, onde vai 

prejudicar o empregado e o próprio governo na arrecadação do INSS, conforme 

abaixo: 

3.1 – O empregado terá de se cadastrar como Contribuinte 

Facultativo: Ver https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/calculo-da-guia-da-

previdencia-social-gps/forma-de-pagar-e-codigos-de-pagamento-contribuinte-

individualfacultativo/, o que é trabalhoso e confuso. 

3.2 – Ira pagar um valor maior: irá contribuir com alíquota de 20%, que e muito 

maior do que contribui como empregado. Exemplo: Para um empregado que 

ganha R$ 1.500,00, o desconto na folha de pagamento pela empresa e de R$ 

119,33, como Contribuinte Facultativo o valor será de R$ 300,00, uma 

contribuição a maior de R$ 180,67. Mesmo usando a alíquota de 11%, que daria 

o valor de R$ 165,00, isso significa uma contribuição a maior de R$ 45,67. 
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Resumindo, a maioria dos empregados não irão fazer a contribuição ao INSS e 

ficara dois meses sem contribuir, o que poderá gerar prejuízos futuros ao receber 

algum benéfico da previdência. Como presidente do Instituto Doméstica Legal, 

sugeri ao governo por e-mail, que ao pagar o Benefício Emergencial, já faça o 

desconto do INSS do empregado, ou deixe para a empresa ou o empregador 

doméstico possa descontar no futuro quando o empregado retornar ao trabalho. 

Ou mais o mais simples, o governo abonar estes dois meses sem contribuição 

do empregado sem prejudicar seus benefícios previdenciários. 

 


