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Considerações sobre a lei 13.982 de 2 de abril de 2020  

estabelecimento de benefício emergencial 

 

 

Dentre as alterações legislativas em razão da pandemia causada pelo COVID-19, 

no último dia 2 de abril foi publicada a Lei 13.982 que alterou dispositivos da Lei 8.742/ 1993 

que dispõe sobre a organização da Assistência Social, estabelecendo, em caráter emergencial e 

temporário – a princípio, até 31 de dezembro de 2020 – as regras para concessão do benefício 

assistencial fixado em R$600,00 (seiscentos reais) – Benefício Emergencial. 

 

De acordo com a Lei 13.982/20, o auxílio emergencial será destinado a cidadãos 

maiores de idade sem emprego formal, mas que estão na condição de trabalhadores informais, 

microempreendedores individuais ou contribuintes da Previdência Social.  

 

Os beneficiários e regras estão estabelecidos no art. 2º da Lei, tendo direito ao 

benefício todo aquele que: 

 

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade; 

II - não tenha emprego formal ativo; 

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do 

seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, 

nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; 

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo 

ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; 

V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 

28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); 

e 

VI - que exerça atividade na condição de: 

a) microempreendedor individual (MEI); 

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que 

contribua na forma do Caput do Inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991; ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13982.htm
https://modeloinicial.com.br/lei/129989/x/art2
https://modeloinicial.com.br/lei/129989/lei-n-13982
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c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou 

desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, 

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de 

autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV. 

 

Assim, dentre outros requisitos, necessário ter renda familiar mensal inferior a meio 

salário mínimo per capita ou três salários mínimos no total e não ser beneficiário de outros 

programas sociais ou do seguro-desemprego, exceto relacionado ao Programa Bolsa-Família. 

 

Serão considerados, ainda, os seguintes fatores, combinados entre si ou 

isoladamente: 

 

I - o grau da deficiência; 

II - a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida 

diária; 

III - as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e 

familiares que podem reduzir a funcionalidade e a plena participação social da 

pessoa com deficiência candidata ou do idoso; 

IV - o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 

20 exclusivamente com gastos com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, 

alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não 

disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou com 

serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social (Suas), desde que 

comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. 

 

Não apenas, as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos, 

tratados no inciso III do § 1º do art. 20-A, também serão considerados para concessão do 

benefício, quais sejam: 

 

I - o grau de instrução e o nível educacional e cultural do candidato ao benefício; 

II - a acessibilidade e a adequação do local de residência à limitação funcional, as 

condições de moradia e habitabilidade, o saneamento básico e o entorno familiar e 

domiciliar; 

III - a existência e a disponibilidade de transporte público e de serviços públicos de 

saúde e de assistência social no local de residência do candidato ao benefício; 

IV - a dependência do candidato ao benefício em relação ao uso de tecnologias 

assistivas; e 
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V - o número de pessoas que convivem com o candidato ao benefício e a coabitação 

com outro idoso ou pessoa com deficiência dependente de terceiros para o 

desempenho de atividades básicas da vida diária. 

 

Para cada família beneficiada, a concessão do auxílio ficará limitada a dois 

membros, de modo que cada grupo familiar poderá receber até R$ 1.200,00. Os benefícios do 

Bolsa Família não excluem a possibilidade de receber o auxílio.  

 

Tramita pelo Senado Federal projeto de lei – PL 873/20 - para expandir o alcance 

da medida e se aprovado incluirá diversas categorias profissionais como agricultores familiares, 

caminhoneiros, diaristas, garçons, catadores de recicláveis, manicures, camelôs, artistas, 

pescadores e taxistas, além de sócios de empresas que estão inativas e as mães adolescentes. 

 

As condições de renda familiar mensal per capita e total serão verificadas por meio 

do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os não 

inscritos, através de plataforma digital. 

 

Importante lembrar que a renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos 

por todos os membros da unidade familiar composta por um ou mais indivíduos, todos 

moradores em um mesmo domicílio. 

 

Não poderão se beneficiar os empregados formais, assim considerados aqueles com 

contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de 

cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os 

titulares de mandato eletivo. 

 


