
Suspensão de contrato em tempos de pandemia: como fica o recolhimento 

do INSS do empregado doméstico? 

  

O artigo oitavo da Medida Provisória 936/2020, permite o empregador doméstico 

em comum acordo com o seu empregado, suspender temporariamente o 

contrato de trabalho por até 60 dias, e neste período o governo pagará o 

Benefício Emergencial que varia de R$ 1.045,00 a R$ 1.813,03, tendo por base 

o valor que seria pago de Seguro Desemprego. Porém, muitas dúvidas surgiram 

no decorrer desse mês sobre como fica o recolhimento do INSS do empregado 

doméstico. Muitos terão que recorrer como contribuinte facultativo, o que pode 

encarecer para o trabalhador. Para Mario Avelino, presidente do Instituto 

Doméstica Legal, teria sido muito mais simples e benéfico, se o governo pagasse 

o Benefício Emergencial, já descontando o INSS sobre o valor pago. 

 A Doméstica Legal fez um levantamento das dúvidas mais recorrentes de como 

fica a contribuição do INSS do empregado quando o contrato de trabalho fica 

suspenso durante todo o mês e não há pagamento de salário pelo empregador 

doméstico ou pela empresa, e consequentemente, não há o desconto do INSS 

do empregado.  São elas: 

  

1) Haverá recolhimento de INSS por parte do empregador doméstico ou 

pela empresa? 

Resposta: Não haverá contribuição do INSS nem recolhimento do FGTS 

pelo empregador doméstico ou pela empresa. 

  

2) O empregado doméstico e ou o de uma empresa é obrigado a recolher 

o INSS deste mês em que esteve totalmente suspenso? 

Resposta: De acordo com o Inciso II do Parágrafo 2º. do Artigo 8º. da 

Medida Provisória 936 o empregado “II - ficará autorizado a recolher 

para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado 

facultativo”., ou seja, o empregado não é obrigado a fazer o 

recolhimento do INSS neste mês de suspensão total, pois, ele é 

facultativo, além de ter que recolher um INSS maior do que seria 

descontado no mês a mês pelo empregador, pois as alíquotas possíveis 



são de 11% sobre R$ 1.045,00, ou de 20% quando o empregado opta em 

recolher sobre o seu salário contratual. Exemplos: 

1.1) Uma empregada doméstica ou um trabalhador que ganha R$ 

1.045,00: O seu desconto de INSS no pagamento mensal é de R$ 

78,38 (,7,5%). Mas se for contribuir como facultativa, a alíquota é 

de 11%, o irá gerar uma contribuição de R$ 114,95, um valor de 

R$ 36,57 a maior; 

1.2) Uma empregada doméstica ou um trabalhador que ganha R$ 

2.000,00: O seu desconto de INSS no pagamento mensal é de R$ 

164,33 (8,21%). Mas se for contribuir como facultativa, a alíquota 

é de 20%, o irá gerar uma contribuição de R$ 400,00, um valor de 

R$ 235,67 maior. 

Para evitar esta contribuição a maior, poupar este dinheiro para outras 

necessidades, e sem contar a complicação de gerar esta guia (ver 

pergunta 4), sugiro que o empregado não faça esta contribuição, a não 

ser que ele se enquadre nas situações apontadas na resposta 3. 

  

3)    E se não recolher, pode haver algum prejuízo para o empregado? 

Resposta: Somente no caso de empregados que trabalham a menos de 

11 meses no emprego atual. Neste caso, pode haver a perda de: 

2.1) O benefício de Auxílio Doença: Caso o empregado adoeça antes 

de completar 12 meses de contribuição, pois para ter direito, tem que ter 

o mínimo de 12 meses de contribuição nos últimos 24 meses. Se já 

trabalhou antes tem que ter o mínimo de seis meses de contribuição ao 

INSS. Veja no anexo I, os prazos de carência para ter direito aos 

benefícios previdenciários. 

2.2) Seguro Desemprego no caso de ser demitido sem justa causa 

pelo empregador: No caso do empregado doméstico tem que ter o 

mínimo de 15 meses de Contribuição ao INSS nos últimos 24 meses. Já 

para empregados no regime CLT, precisa ter trabalhado por um período, 

que varia de acordo com a quantidade de vezes que o trabalhador já deu 

entrada no seguro-desemprego: 1º pedido: pelo menos 12 dos 



18 meses antes da demissão. 2º pedido: pelo menos 9 dos 

12 meses antes da demissão 

  

4)    E quem deve recolher, é o empregado ou o empregador 

doméstico ou a empresa? 

Resposta: É obrigação do empregado, o empregador poderá a seu 

critério fazer este recolhimento para seu empregado, como uma forma de 

ajudá-lo, ou até adiantar este valor, fazendo o recolhimento e 

descontando futuramente no próximo salário que pagar. 

  

5)    E como recolher? 

Resposta: Se o empregado, quiser fazer o recolhimento do INSS como 

Contribuinte Facultativo, veja o passo a passo 

em https://www.domesticalegal.com.br/passo-a-passo-para-

recolhimento-de-inss-como-contribuinte-facultativo/. O vencimento 

da Guia da Previdência Social – GPS, será no dia 15 do mês posterior 

a competência. Ao gerar a GPS da competência Abril/2020, ao colocar 

uma data superior ao dia 15/05, aparecerá uma multa por atraso, que será 

desconsiderada na emissão da GPS, conforme modelo no Anexo I. 

Exemplo: A GPS de abril, venceu no dia 15/05/2020, a de maio, vencerá 

no dia 15/06/2020. 

  

Numa amostra do Portal Doméstica Legal, onde 406 empregados domésticos 

que tiveram o contrato totalmente suspenso no mês de abril: 

- 267 empregados tiveram a suspensão iniciada depois do dia primeiro de abril 

e tiveram desconto de INSS em folha de pagamento sobre os dias trabalhados 

no mês, e neste caso não há a Contribuição como Facultativo; 

- 139 empregados tiveram o contrato suspenso o mês inteiro, sendo: 

-- 111 empregados tinham mais que 11 meses de contrato de trabalho. Não há 

necessidade da contribuição do INSS como Contribuinte Facultativo; 

-- 26 empregados tinham menos de 11 meses de trabalho, mas tiveram 

empregos anteriores com a carteira de trabalho assinada. Na minha avaliação, 

não há necessidade da contribuição do INSS como Contribuinte Facultativo; 

https://www.domesticalegal.com.br/passo-a-passo-para-recolhimento-de-inss-como-contribuinte-facultativo/
https://www.domesticalegal.com.br/passo-a-passo-para-recolhimento-de-inss-como-contribuinte-facultativo/


-- Somente 2 empregados tinham menos de 11 meses de trabalho e era o 

primeiro emprego. Neste caso, recomendo que o empregado faça a contribuição 

ao INSS como Contribuinte Facultativo, usando o percentual de 11% sobre R$ 

1.045,00, o que dará um recolhimento de R$ 114,95. Com relação ao mês de 

abril que venceu em 15 de maio, haverá multa por atraso. Para o mês de maio, 

o vencimento será em 15 de junho próximo. 

  

Para Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, teria sido muito 

mais simples, se o governo pagasse o Benefício Emergencial, já descontando o 

INSS sobre o valor pago. 

  

Uma questão que está em aberto até o momento, é como o governo irá pagar 

as Cotas de Salário Família, que é um direito previdenciário, dos empregados 

que tem filhos com idade até 14 anos ou com idade superior, mas que tenham 

necessidades especiais, e o salário médio de contribuição ao INSS dos meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2020, foi de até R$ 1.425,56. O valor atual de 

uma cota é de R$ 48,62. 

Exemplo: Para uma empregada doméstica que ganha até R$ 1.425,56 e tenha 

3 filhos com idade de até 14 anos, o valor mensal pago é de R$ 145,86. 

  

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2020. 

Mario Avelino – Presidente do Instituto e do Portal Doméstica Legal. 

  

  

Anexo I – Modelo de Guia de Previdência Social – GPS 

  

Anexo II – Quais são as carências exigidas para ter direito aos benefícios 

da previdência? 

No quadro abaixo, pode ser conferido qual a carência mínima, em número de 

meses, exigida pelo INSS para que o cidadão tenha direito de receber um 

benefício. 

 



Benefício Tempo de Carência 

1 – Aposentadoria por Idade 180 meses 

2 – Pensão por Morte e Auxílio-reclusão (se o cidadão 

não estiver recebendo auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez). 

* Observação: a duração do benefício pode variar 

conforme a quantidade de contribuições do 

instituidor entre outros fatores. Veja detalhes nas 

páginas sobre pensão por morte e auxílio-reclusão. 

Não há (*) 

3 – Auxílio-doença / Aposentadoria por invalidez 12 

4 – Salário-maternidade (Contribuinte Individual, 

Facultativo, Segurado Especial) 
10 

5 – Salário-maternidade (Trabalhadora Avulsa, 

Empregada, Empregada Doméstica) 
não há 

6 – Salário-maternidade (Contribuinte Individual, 

Facultativo, Segurado Especial) 
10 

 

https://www.inss.gov.br/beneficios/pensao-por-morte/
https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-reclusao/

