
Aumento do Benefício Emergencial para empregado doméstico, passando 

de R$ 1.045,00 para até R$ 1.813,03 

  

Até esta semana, com base no Artigo 6º. (ver abaixo) da Medida Provisória 

936/2020, achava-se que o Benefício Emergencial do empregado doméstico 

pago no caso de Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho por até 60 

dias, ou a Redução da Jornada de Trabalho e Salário por até 90 dias, seria de 

até R$ 1.045,00, que é o valor que o empregado doméstico recebe no Seguro 

Desemprego. Para surpresa de muitos empregados que já receberam o 

Benefício Social, a base está sendo de R$ 1.813,02, que é o valor máximo pago 

aos empregados da iniciativa privada no regime CLT ou Rural. 

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: 

Isso significa uma grande economia para o empregador doméstico e uma boa 

melhoria para os empregados, pois de acordo com o IBGE, o salário médio do 

empregado doméstico formal é de R$ 1.280,00, ou seja, o BEM atingirá mais de 

95% dos empregados domésticos, pois somente 5% no máximo ganham acima 

deste valor. No caso de estados como Rio de Janeiro (R$ 1.238,11), São Paulo 

(R$ 1.163,55), Rio Grande do Sul (1.237,15), Paraná (R$ 1.436,60) e Santa 

Catarina (1.215,00), que tem piso salarial para a categoria superior ao salário 

mínimo federal de R$ 1.045,00, é uma boa economia, pois o empregador 

doméstico terá um Ajuste Compensatório menor se optar em complementar a 

diferença, e o empregado tem a garantia de um BEM maior, o que reduz sua 

perda, caso o empregador doméstico não queira complementar a redução 

salarial gerada pelo BEM, conforme demonstrado abaixo: 
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Faixa Salarial Benefício 

Emergencial com 

base no Salário 

Mínimo de R$ 

1.045,00 

Benefício 

Emergencial com 

base no teto de R$ 

1.813,03 

Economia a 

mais do 
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doméstico e 
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empregado 

  Valor 

Máximo 

Recebido 

Perda Valor 

Mínimo e 

Máximo 

Recebido 

Perda   

Menos de R$ 

1.045,00 

R$ 

1.045,00 

R$ 0,00 R$ 

1.045,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

De R$ 1.045,01 à R$ 

1.599,61 

R$ 

1.045,00 

R$ 0,00 De R$ 

1.045,01 

a R$ 

1.488,69 

O que 

exceder 

a R$ 

1.488,69 

De R$ 0,01 à 

R$ 443,69 

De R$ 1.599,62 à R$ 

2.666,29 

R$ 

1.045,00 

O que 

exceder 

a R$ 

1.045,00 

De 

1.488,70 

à R$ 

1.813,03 

O que 

exceder 

a R$ 

1.488,69 

De R$ 

443,70 à 

R$ 768,03 

Mais de R$ 2.666,29 R$ 

1.045,00 

O que 

exceder 

a R$ 

1.045,00 

R$ 

1.813,03 

O que 

exceder 

a R$ 

1.813,03 

R$ 768,03 

  

Exemplo de economia do empregador doméstico que suspendeu o contrato de 

trabalho por dois meses para um empregado que ganha o salário de R$ 1.300,00 

por mês: 

 

 

 



1 – Salário R$ 1.300,00 

2 – 20% do eSocial R$ 300,00 

3 – Economia Total no mês R$ 1.800,00 

4 – Economia Total em dois meses R$ 3.600,00 

Observações: 

1 – Tem ainda a economia total no Vale Transporte; 

2 – Esta economia permite o empregador doméstico complementar a possível 

redução do salário pelo pagamento do Benefício Emergencial, que é opcional, 

pago pela verba AJUSTE COMPENSATÓRIO que não tem tributação de INSS, 

FGTS e Imposto de Renda. 

Instituto Doméstica Legal, lançou 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. 

Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, que é o criador das 

calculadoras, esclarece, 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. 

Avelino, acredita que em maio e junho, que pelo menos 750 mil empregadores 

domésticos, dos 1.5 milhão formais irão optar pela Suspensão do Contrato de 

Trabalho por até 60 dias ou a Redução de Jornada de Trabalho e Salário por até 

90 dias, principalmente a Suspensão, que permite o Isolamento Social total. 
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