
É injusto o trabalhador aposentado não receber o benefício emergencial 

  

Para Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, é injusto que o 

trabalhador aposentado, que teve seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido 

pelas empresas e empregadores domésticos não tenham direito ao Benefício 

Emergencial criado pela Medida Provisória 936/2020 (ver anexo I), pois em sua 

grande maioria são pessoas com idade a partir de 60 anos e estão no grupo de 

alto risco de morte se contrair a COVID-19, e os empregadores, seguindo 

orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, 

colocaram todos eles em isolamento social para proteger suas vidas e combater 

o Coronavirus. 

  

VEJA VÍDEO DO PRESIDENTE DO IDL EXPLICANDO OS MOTIVOS 

  

Isso, significa, que aproximadamente 4 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. 

Estimamos que dos 6 milhões de acordos já firmados, aproximadamente 600 

mil trabalhadores da iniciativa privada e 130 mil no emprego doméstico são 

aposentados e não receberão o Benefício Emergencial. Em resumo, vão ter uma 

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

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, 

dinheiro orçado e carimbado que dará para pagar todos os trabalhadores, 

inclusive os que são aposentados. 

https://youtu.be/jwti1ioQ9Lo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv935.htm


Face ao exposto, é fundamental que o governo corrija a MP 936, publicando um 

aditivo no Diário Oficial da União para corrigir esta falha, que poderá prejudicar 

milhões de trabalhadores CLT e domésticos. O Instituo Doméstica Legal, enviou 

em 28 de abril e-mail para o presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo 

Guedes da Economia, pedido neste sentido, conforme anexo II. 

  

Anexo I 

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.” 

  

Anexo II – E-mail ao presidente Jair Bolsonaro e ao Ministro Paulo Guedes 

pedindo que inclua o trabalhador aposentado no direito ao Benefício 

Emergencial. 

file:///H:/LEIS/L7998.htm%23art5
file:///H:/LEIS/L7998.htm%23art5
file:///H:/LEIS/L8213cons.htm%23art124
file:///H:/LEIS/L8213cons.htm%23art124
file:///H:/LEIS/L7998.htm%23art2a
file:///H:/LEIS/L7998.htm%23art2a


 

 

 

  

 


