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TRABALHISTA 
 

AUXÍLIO EMERGENCIAL PRORROGADO 
 

Foi editada a Medida Provisória nº 1.000 (DOU de 03.09.2020) que 
trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda diante do estado de calamidade pública decretado (Decreto 
Legislativo nº 06 de 22 de março de 2020), decorrente do coronavírus 

(covid-19) previsto na Lei nº 13.979/2020. 
 

Desta feita, foi criado o “Auxílio Emergencial Residual”, o que nada 
mais é do que a prorrogação do Auxílio Emergencial instituído pela 

Lei nº 13.982 (DOU de 02.04.2020). 
 

O Programa foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2020, razão 
pela qual reproduzimos a matéria acerca do benefício emergencial, 

com as novas especificações. 
 

São medidas decorrentes da implementação do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda: I - o 

pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e 
da Renda; II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salários; e III - a suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 
O Auxílio Emergencial é parte do aludido programa e, nesta 

oportunidade foi prorrogado (pode-se dizer instituído de maneira 
residual) até o fim do ano de 2020, nas condições verificadas na 

matéria interna, valendo lembrar que muitas pessoas não obtiveram o 
benefício por variadas condições, ensejando judicializar a questão, 

especialmente se constatada irregularidade administrativa no 
pagamento ou qualquer outra restrição indevida. 

 
Também vale lembrar que o Auxílio Emergencial não se confunde 

com o Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS, nem com o 
Benefício Emergencial em face da redução ou suspensão da jornada 

de trabalho. 
 

Adilson Sanchez 

mailto:adilsonsanchez@uol.com.br
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1. Introdução 
 

 Criou-se o Auxílio Emergencial 

por meio da Lei nº 13.982 (DOU de 

02.04.2020), que previa o pagamento de 

parcelas mensais de R$ 600,00. 

 

 Findo o período de pagamento, o 

Presidente da República editou a 

Medida Provisória nº 1.000 (DOU de 

03.09.2020), estabelecendo novo 

auxílio, denominando-se de “Auxílio 

Emergencial Residual”. 

 

 

2. Do Auxílio Emergencial 

Residual 
 

 Fica instituído, até 31 de 

dezembro de 2020, o auxílio 

emergencial residual a ser pago em até 

quatro parcelas mensais no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) ao trabalhador 

beneficiário do auxílio emergencial, 

dando conotação de simples 

prorrogação do auxílio original. 

 

 Por isso, o auxílio emergencial 

residual será pago, independentemente 

de requerimento, de forma subsequente 

à última parcela recebida do auxílio 

emergencial, mantidos os requisitos 

elegíveis na origem. 

 

2.1 Do Descabimento 

 

 O auxílio emergencial residual 

não será devido ao trabalhador 

beneficiário que: 

 

I - tenha vínculo de emprego 

formal ativo adquirido após o 

recebimento do auxílio emergencial 

original; 

II - tenha obtido benefício 

previdenciário ou assistencial ou 

benefício do seguro-desemprego ou de 

programa de transferência de renda 

federal após o recebimento do auxílio 

emergencial anterior, ressalvados os 

benefícios do Programa Bolsa Família; 

III - aufira renda familiar mensal 

per capita acima de meio salário-

mínimo e renda familiar mensal total 

acima de três salários mínimos; 

IV - seja residente no exterior; 

V - no ano de 2019, tenha 

recebido rendimentos tributáveis acima 

de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil 

quinhentos e cinquenta e nove reais e 

setenta centavos); 

VI - tinha, em 31 de dezembro de 

2019, a posse ou a propriedade de bens 

ou direitos, incluída a terra nua, de valor 

total superior a R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais); 

VII - no ano de 2019, tenha 

recebido rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados exclusivamente 

na fonte, cuja soma tenha sido superior 

a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

VIII - tenha sido incluído, no ano 

de 2019, como dependente de 

declarante do Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Física enquadrado nas hipóteses 

previstas nos incisos V, VI ou VII, na 

condição de: 

a) cônjuge; 
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b) companheiro com o qual o 

contribuinte tenha filho ou com o qual 

conviva há mais de cinco anos; ou 

c) filho ou enteado: 

1. com menos de vinte e um anos 

de idade; ou 

2. com menos de vinte e quatro 

anos de idade que esteja matriculado em 

estabelecimento de ensino superior ou 

de ensino técnico de nível médio; 

IX - esteja preso em regime 

fechado; 

X - tenha menos de dezoito anos 

de idade, exceto no caso de mães 

adolescentes; e 

XI - possua indicativo de óbito 

nas bases de dados do Governo federal, 

na forma do regulamento. 

 

2.2 Valor 

 

 O valor do Auxílio Emergencial 

Residual é de R$ 300,00 (trezentos 

reais), limitados a duas cotas por 

família. 

 

 A mulher provedora de família 

monoparental receberá duas cotas. 

 

2.2.1 Do Bolsa Família 

 

O valor do auxílio emergencial 

residual devido à família beneficiária do 

Programa Bolsa Família será calculado 

pela diferença entre o valor total 

previsto para a família a título do 

auxílio emergencial residual e o valor 

previsto para a família na soma dos 

benefícios financeiros devidos. 

 

 Na hipótese de o valor da soma 

dos benefícios financeiros percebidos 

pela família beneficiária do Programa 

Bolsa Família ser igual ou maior do que 

o valor do auxílio emergencial residual 

a ser pago, serão pagos apenas os 

benefícios do Programa Bolsa Família. 

 

 

3. Demais Situações 
 

 São considerados empregados 

formais os empregados remunerados 

com contrato de trabalho formalizado 

nos termos da CLT e todos os agentes 

públicos, independentemente da relação 

jurídica, incluídos os ocupantes de 

cargo ou função temporários ou de 

cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração e os titulares de mandato 

eletivo. 

 

 Não são considerados 

empregados formais, os empregados 

que deixaram de receber remuneração 

há três meses ou mais, ainda que 

possuam contrato de trabalho 

formalizado. 

 

 Fica vedado à instituição 

financeira efetuar descontos ou 

compensações que impliquem a redução 

do valor do auxílio emergencial 

residual, a pretexto de recompor saldos 

negativos ou de saldar dívidas 

preexistentes do beneficiário, sendo 

válido o mesmo critério para qualquer 

tipo de conta bancária em que houver 

opção de transferência pelo 

beneficiário. 

 

 Os pagamentos do auxílio 

emergencial residual poderão ser 

realizados por meio de conta do tipo 

poupança social digital, cuja abertura 

poderá se dar de forma automática em 

nome do titular do benefício, conforme 

definido em instrumento contratual 

entre o Poder Executivo federal e a 

instituição responsável pela 

operacionalização do pagamento. 

 

 Os recursos não sacados e não 

movimentados retornarão para a conta 

única do Tesouro Nacional. 

 

     


