
Instituto Doméstica Legal estima que 667 mil empregados domésticos 

formais estiveram em isolamento social no mês de abril/2020 

  

De acordo com estudos de Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica 

Legal, com base nos dados da folha de pagamento do mês de abril 

de 6.266 empregadores domésticos, que empregam 6.893 empregados 

domésticos formais, aproximadamente 667 mil empregados domésticos 

formais, equivalente a 44,49% do total de 1.5 milhão, estiveram em isolamento 

social em todo o Brasil no mês de abril de 2020, conforme dados abaixo: 

  

Ação 

  

6.893 empregados 

domésticos 

processados pelo Portal 

Doméstica Legal em 

abril de 2020 

1.500.000 de 

empregados 

domésticos 

formais no 

Brasil 

  

  Quantidade Percentual Quantidade     

1 – Suspensão 

Temporária do Contato 

de Trabalho 

406 5,89% 88.350   

  

1.1 – 30 dias 97 1,41% 21.150     

1.2 – 60 dias 309 4,48% 67.200     

            

2 – Redução da Jornada 

de Trabalho e Salário 

251 3,64% 54.600   
  

2.1 – 25% 40 0,58% 8.700     

2.2 – 50% 111 1,61% 24.750     

2.3 – 70% 100 1.45% 21.750     

            

3 – Total de Suspensões 

e Redução da Medida 

Provisória 936/2020 

657 9,53% 142.950   

  



            

4 – Deu Férias ou 

Antecipação de Férias 

Medida Provisória 

927/2020 (período 

aquisitivo de férias não 

concluído) 

2.070 30,03% 450.450   

  

4.1 – Antecipação de 

Férias COM o pagamento 

de 1/3 Abono de Férias 

707 10,25% 153.750   

4.2 – Antecipação de 

Férias SEM o pagamento 

de 1/3 Abono de Férias 

330 4,79% 71.850   

4.3 – Antecipação de 

Férias SEM o pagamento 

de 1/3 Abono de Férias 

1.033 14,99% 224.850   

            

5 – Estimativa de 

empregados domésticos 

em Isolamento social por 

licenças remuneradas 

para posterior 

compensação em férias, 

feridos ou banco de 

horas 

340 4,93% 73.950   

  

            

6 – Total de empregados 

domésticos em 

Isolamento social total 

ou parcial em abril de 

2020 

3.067 44,49% 667.350   

  



            

            

6 – Adiamento do 

recolhimento do FGTS 

(MP 927/2020) e do INSS 

(Portaria 139/2020) no 

eSocial, uma economia 

de 20% 

464 6,73% 100.950   

  

6.1 – Adiamento do 

recolhimento do FGTS 

38 0,55% 8.250   
  

6.2 – Adiamento do 

recolhimento do INSS 

11 0,16% 2.400   
  

6.3 – Adiamento do 

recolhimento do FGTS e 

do INSS 

415 6,02% 90.300   

  

  

Avelino avalia, que a poderia ter ocorrido uma maior adesão à Suspensão 

Temporária do Contrato de Trabalho ou a Redução da Jornada de Trabalho e 

Salário em abril, foi em virtude das dificuldades operacionais do empregador 

doméstico em comunicar o governo, e pelo fato da Medida Provisória ter sido 

editada em 01/04/2020, muitos empregadores tinham dado férias normais ou 

antecipado as férias autorizado pela Medida Provisória 927. Com base na grande 

economia dos empregadores (ver item 1 – Benefício Emergencial para 

empregado doméstico vai até R$ 1.813,03) com o Benefício Emergencial, 

Avelino, estima que para os meses de maio e junho, pelo 

menos 900.000 empregados estarão suspensos ou com a jornada de trabalho e 

salário reduzidas, equivalente a 60% da categoria formal. 

Outro dado importante, que reforça que os empregadores domésticos estão 

mantendo seus empregados, é que houve menos demissões. Em março e abril 

de 2019 foram 945 demissões, contra 703 em março e abril de 2020, 

menos 242 empregados formais demitidos, equivalente a menos 25,61%. 

  


