
Trabalhadores aposentados não receberão o benefício emergencial no 

caso de suspensão de contrato ou redução da jornada de trabalho e salário 

  

Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, aponta e denuncia, que 

de acordo com a alínea “a”, do Inciso II do Parágrafo 2º. do Artigo 6º. da Medida 

Provisória 936/2020 abaixo, todo trabalhador que esteja aposentado não irá 

receber o Benefício Emergencial, caso a empresa opte em afasta-lo por até 60 

dias, ou reduza sua Jornada de Trabalho e Salário em 25%, 50% ou 70% por 

até 90 dia. 

“Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego 

e da Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-

desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei 

nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições: 

§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda não será devido ao empregado que esteja: 

II - em gozo: 

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de 

Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991; 

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e 

c) da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei 

n° 7.998, de 1990.” 

Isso, significa, que aproximadamente 8 milhões de trabalhadores dos 36 

milhões de trabalhadores formais CLT, e 

aproximadamente 150.000 empregados domésticos dos 1.5 milhões formais, 

que são aposentados e continuam trabalhando com a carteira de trabalho 

assinada e contribuindo mensalmente com o INSS e Imposto de Renda 

(conforme o salário), poderão ficar até dois meses inteiros sem nenhum salário 

no caso da empresa o afasta-lo integralmente, ou ter uma diminuição de sua 

renda sem a compensação do Benefício Emergencial em caso de Redução da 

Jornada de Trabalho e Salário, que pode variar de 25% a 70% por até 90 dias. 
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O pior de tudo, é que como a maioria tem idade a partir de 60 anos, e estão no 

grupo de risco de maior incidência de morte, as empresas e empregadores 

domésticos, colocaram todos em isolamento social. Em resumo, vão ter uma 

diminuição de renda, e ficar dependendo exclusivamente de sua aposentadoria. 

O problema se agrava, quando esta situação, não foi esclarecida pelo governo, 

e as empresas e empregadores domésticos, e os trabalhadores acreditam que 

terão o Benefício Emergencial. A Medida Provisória 935/2020 aprovou uma 

verba de R$ 51.641.629.500,00 (cinquenta e um bilhões seiscentos e quarenta 

e um milhões seiscentos e vinte e nove mil e quinhentos reais), para pagamento 

do Benefício Emergencial, e pelo número de Acordos Fechados até o dia 24 de 

abril de aproximadamente 3.5 milhões, o dinheiro orçado e carimbado dará para 

pagar todos os trabalhadores, inclusive os que são aposentados. 

Avelino, já enviou para o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, 

e-mail solicitando a correção desta falha, que poderá prejudicar milhões de 

trabalhadores CLT e domésticos. 

  

Instituto Doméstica Legal, lança calculadoras de Suspensão de Contrato e 

Redução da Jornada de Trabalho e Salário para empregadores e 

empregados domésticos, e para empresas e trabalhadores no regime CLT 

e Rural 

Através do site www.domesticalegal.com.br, todos os empregadores domésticos 

e empregados domésticos, empresas e trabalhadores, poderão calcular 

gratuitamente os valores que irão pagar e os trabalhadores receber do Benefício 

Emergencial em caso de Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho por 

até 60 dias, ou Redução da Jornada de Trabalho e Salário em 25%, 50% ou 70% 

por até 90 dias. 

Avelino, que é o criador das calculadoras, explica que, principalmente a Redução 

da Jornada é um cálculo meio complexo e de difícil explicação principalmente 

para os trabalhadores. Para os empregadores domésticos é ainda pior, pois eles 

terão de informar no eSocial o valor a pagar, e sem a calculadora provavelmente 

haverá muitos erros de pagamento. 

 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2020. 
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Mario Avelino – Presidente do Instituto Doméstica Legal. 

 


