
Atraso do governo em sancionar a Lei da MP 936/2020 gerou e vai gerar milhares de novas demissões 

 

De acordo com Parágrafo primeiro do Artigo 66 da Constituição Federal, o presidente da República tem até 15 dias úteis a contar da 

data de envio pelo Congresso Nacional para sanciona em Lei, ou vetar total o parcialmente o Projeto, caso contrário o Projeto é 

automaticamente sancionado em Lei, de acordo com o Parágrafo 3º. Do artigo 66, ver anexo I. 

 

No dia 17 de junho o Congresso Nacional, enviou através do Ofício 209 o PLV 15/2020, que aprovou a Medida Provisória 936/2020, 

que criou a Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho por até 60 dias, e a Redução da Jornada de Trabalho e Salário por até 

90 dias, com o objetivo da manutenção do emprego, ou seja, evitar demissões. Legalmente, o presidente da república tem até o dia 

7 de julho para sancionar esta Lei.  

 

Esperava-se, que na semana de 22 a 26 de junho, teríamos a sanção da Lei, e um Decreto prorrogando a Suspensão de Contrato 

e a Redução da Jornada de Trabalho e Salário, por mais um a dois meses, para pelo menos diminuir o número de demissões. Dos 

24 milhões de acordos previstos, somente 11 milhões de foram realizados para Suspender o Contrato de Trabalho ou Reduzir a 

Jornada de Trabalho e Salário desde o início de abril, e maioria dos acordos vencem no final de junho. Pelo fato da maioria das 

empresas continuarem fechadas, senão ocorrer a prorrogação da Suspensão ou Redução, milhares de empregados serão demitidos, 

além dos quase 2.8 milhões demitidos desde março/2020. 

 

Dos R$ 51.6 bilhões aprovados pela Medida Provisória 935/2020, para pagar o Benefício Emergencial nos acordos Suspensão e/ou  

Redução, até o final de maio só tinham sido gastos R$ 9.82 bilhões, somente 19% do total de orçado. Dinheiro para a prorrogação 

é que não falta.  m função do exposto, é uma obrigação do presidente Jair Bolsonaro, até o dia 30 de junho, comunicar a prorrogação 

e evitar estas demissões.  

 

Para Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica, entende que é uma situação difícil, mas é obrigação do presidente Jair 

Bolsonaro, comunicar até o dia 30 de junho no mínimo a prorrogação do Benefício Emergencial, como fez com o Auxílio Emergencial, 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8122089&ts=1593189767385&disposition=inline
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv935.htm


caso contrário, o fechamento de mais empresas e milhares de demissões, é de exclusiva responsabilidade do governo do presidente 

Jair Bolsonaro. Avelino, acredita, que o governo terá esta atitude para manter os empregos. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020. 

Mario Avelino – Presidente do Instituto Doméstico Legal. 

 

Anexo I – Artigo 66 da Constituição Federal 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o 

sancionará. 

    § 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, 

vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta 

e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 

    § 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

    § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. 

 

Anexo II – Gastos do governo com o Benefício Emergencial (Bem) projetados até 31/07/2020 com base nos 10 milhões de 

acordos realizados.  

Com base nos 11 milhões de acordos já firmados, Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, estima, que o valor total 

a ser pago até 31/07/2020, será de R$ 27 bilhões, equivalente a 52,35% do total de R$ 51.6 bilhões aprovados, conforme anexo 

II. 

 

 

 

 



Trabalhador Benefício 

por 

Trabalhador 

Quantidade Percentual 

para 8.1 

milhões 

Valor Médio 

do BEM 

pago (1) 

Pagamento total por 

mês 

Pagamento total do 

Benefício até 

31/07/2020 

Percentual 

gasto para 

R$ 21.9 

bilhões 

CLT Suspensão 5.199.000 51,99% R$ 1.544,00 R$ 8.027.256.000,00 R$ 

16.054.512.000,00 

59,39% 

 Redução  4.372.000 43,72% R$ 772,00 

(2) 

R$ 3.375.184.000,00 R$ 

10.125.520.000,00 

37,45% 

 Redução 

25% 

- - R$ 386,00 - - - 

 Redução 

50% 

- - R$ 772,00 - - - 

 Redução 

70% 

- - R$ 1.081,00 - - - 

Total CLT - 9.571.000 95,71% - R$ 9.236.539.960,00 R$ 

26.180.064.000,00 

96,84% 

        

Domésticos Suspenso 349.000 3,49% R$ 1.045,00 R$     364.705.000,00 R$      729.410.000,00 2,70% 

 Redução 80.000 0,80% R$ 523,00 

(3) 

R$       41.840.000,00 R$      125.520.000,00 0,46% 

 Redução 

25% 

- - R$ 262,00 - - - 

 Redução 

50% 

- - R$ 523,00 - - - 



 Redução 

70% 

- - R$ 732,00 - - - 

Total 

Domésticos 

- 429.000 4,29% - R$     328.978.364,00 R$     854.930.000,00 3,16% 

        

Total Geral - 10.000.000 100,00% - R$  9.565.518.324,00 R$ 

27.034.994.000,00 

100,00% 

Observações: 

(1) Base de cálculo dos benefícios dos trabalhadores (Fonte: IBGE); 

1.1 – Salário Médio dos empregados nas empresas = R$ 2.128,00 (Fonte: CAGED); 

1.2 – Salário Médio dos empregados domésticos formais: R$ 1.269,00 (Fonte: PNAD IBGE); 

(2) Salário Médio para empregado CLT no percentual de 50% no valor de R$ 772,00; 

(3) (2) Salário Médio para empregado Doméstico no percentual de 50% no valor de R$ 772,00. 

 

 

 



 

Para estimular a manutenção dos empregos e evitar demissões, o Instituto Doméstica Legal, lança no dia 15 de junho através dos 

sites www.domesticalegal.org.br e www.domesticalegal.com.br, a Campanha “Economize usando o Benefício Emergencial”, 

focada principalmente no emprego doméstico, explicando as vantagens da MP 936 para empregadores e empregados e como fazer 

o acordo e a adesão. A campanha terá vídeos, lives, ebooks gratuitos, FAQ de perguntas e respostas, calculadora para o empregador 

simular qual a economia de salário no eSocial na suspensão ou redução, e outras ações. 

Para Avelino, muitos empregadores domésticos em vez de aderir ao Benefício Emergencial, seja por desconhecimento ou receio de 

prejudicar suas empregadas, estão mantendo-as em isolamento social, antecipando férias ou dando licenças remuneradas para 

posterior compensação, gerando um gasto que pode fazer falta no futuro, em vez de Suspender Temporariamente o Contrato de 

Trabalho ou Reduzir a Jornada de Trabalho e Salário, propostas pela MP 936, o que gera a economia do pagamento do salário e de 

mais 20% do recolhimento do eSocial (INSS + FGTS). Independente da prorrogação da MP 936, os empregadores domésticos e as 

empresas que ainda não aderiram a MP 936, podem fazê-lo nos meses de junho e julho, e para quem já usou os dois meses de 

suspensão, pode ainda usar mais 30 dias de Redução da Jornada de Trabalho e Salário. 

http://www.domesticalegal.org.br/
http://www.domesticalegal.com.br/

