CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 2.801, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Leite e outros)
Altera a Lei n° 13.982, de 02 de abril de 2020, para estabelecer a natureza
alimentar do benefício emergencial; vedando penhora, bloqueio ou
desconto que vise o pagamento de dívidas ou prestações, salvo em caso
de pensão alimentícia.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD)
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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Art. 1°. O caput do artigo 2°, da Lei n° 13.982, de 02 de abril de 2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2°. Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será
concedido auxílio emergencial, de natureza alimentar, no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) mensais, pago ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes
requisitos:”.
Art. 2°. O artigo 2°, da Lei n° 13.982, de 02 de abril de 2020, passa a vigorar com o
acréscimo, em seu parágrafo 9°, do inciso VI; observando a seguinte redação:
“VI – não será passível de penhora ou bloqueio, inclusive judicial, visando o pagamento
de dívidas ou prestações, salvo em caso de pensão alimentícia; bem como desconto com
a finalidade de compensação de dívidas com instituições financeiras ou afins.”.
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por objetivo corrigir lacunas jurídicas presentes na Lei n°
13.9821, de 02 de abril de 2020, que estabeleceu medidas excepcionais de proteção social a
serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública, de
importância internacional, decorrente do coronavírus (Covid-19), a que se refere a Lei nº
13.9792, de 6 de fevereiro de 2020.
Uma das lacunas consiste em não constar na norma, de forma explícita, a natureza
alimentar do benefício, de forma a abriga-lo no que dispõe o artigo 8333 do Código de
Processo Civil, em seu inciso IV; que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza
alimentar, quais sejam os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos
de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, e quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
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Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da
situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e
estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
2 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Disponível em http://www.in.gov.br/en/web/dou//lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
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Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2º ;
(...)
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autônomo e os honorários de profissional liberal.
Em decorrência da referida omissão, tem chegado a notícia de que, por todo o país,
beneficiários do auxílio emergencial estão tendo o valor bloqueado por ordem judicial,
mediante o sistema BacenJud, para pagamento de dívidas de diferentes naturezas, anteriores
à concessão do benefício, num absoluto desrespeito ao seu caráter alimentar, decorrente de
uma situação de calamidade. Apesar de obviamente não estar explicitamente previsto nas
circunstâncias de impenhorabilidade elencadas na legislação anterior à pandemia, o simples
bom senso e a mera atenção ao espírito da lei já obrigariam a aplicá-la analogicamente na
tomada de decisões judiciais, fato que, evidente e infelizmente, não está ocorrendo.
Como paradigma dessa situação, importante relatar um dos casos em que a constrição
dos recursos do auxilio emergência está ocorrendo, qual seja a relatada pelo senhor NERI
GENZ, maior de sessenta anos, residente no estado de Goiás, vendedor autônomo, que não
possui nenhuma outra fonte de renda que não o trabalho informal; portador de comorbidades
que o tornam vulnerável à contaminação pela Covid-19; impedido de exercer a atividade
laboral tanto pelas condições de saúde préexistentes, face ao coronavírus; quanto pelas
medidas de isolamento impostas pelas autoridades para a contenção da pandemia, e ainda
pelo próprio declínio da atividade econômica que reduziu a zero seus ganhos; exposto à falta
de recursos que comprometem sua própria vida, e que buscou receber o auxilio
governamental.
Após longa espera, sendo o auxilio depositado na conta 0964033376 da agência 3880
da Caixa Econômica Federal, o senhor NERI GENZ foi surpreendido pela informação de que o
mesmo encontra-se bloqueado judicialmente por ordem do Juizado Cível da Comarca de
Abadiânia, em Goiás, para pagamento de uma dívida da qual sequer sabe a origem; não tendo
a possibilidade de verificar junto àquela Comarca a razão do bloqueio, ou encaminhar pedido
de desbloqueio, uma vez que o Fórum encontra-se fechado, e com as atividades presenciais
suspensas, por ato normativo do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), em observância às
determinações do governo do Estado.
Além disso, qualquer medida judicial que o senhor NERI GENZ venha a intentar para o
resgate dos valores a que tem direito demandará, além de tempo, recursos financeiros, de
que não dispõe, para custear honorários advocatícios; e que certamente serão superiores ao
valor que tem a receber.
Trata-se de uma situação pontual, mas que bem exemplifica o drama a que estão
sujeitos milhões de brasileiros, impedidos pela falta de clareza da legislação, de aplicação
equivocada das leis já existentes e da burocracia estatal para o recebimento de recursos
indispensáveis à sua sobrevivência.
Mesmo com a descentralização autorizada por este Parlamento, consciente do trágico
momento histórico que estamos vivendo, infelizmente o funcionamento deficiente das
demais estruturas de Estado faz com que as medidas de socorro ainda não cheguem a muitos
daqueles mais necessitados.
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O auxílio emergencial, dada a sua natureza de excepcionalidade, visa minorar os efeitos
da pandemia sobre a população mais vulnerável e que se encontra impedida, por diferentes
razões e circunstâncias; dentre as quais as medidas de isolamento social, quarentena ou
lockdown, ou mesmo de redução drástica da atividade econômica; de exercer sua atividade
laboral e dela tirar o sustento.
Outra situação que o diploma legal não prevê é a vedação de desconto com a finalidade
de compensação de dívidas com instituições financeiras ou afins, deixando tal vedação ao
caráter discricionário da instituição, ou mero “acordo de cavalheiros” entre o governo federal,
descentralizador dos recursos, e os bancos.
Assim, nos dois casos, torna-se necessária a adoção de medidas que impeçam qualquer
tipo de constrição, penhora, bloqueio, compensação ou desconto sobre os valores do auxilio
emergencial, dada a sua natureza alimentar, salvo nos casos de pagamento de pensão
alimentícia.
Sendo admitida tal possibilidade, estaríamos diante de desvirtuamento dos objetivos do
programa assistencial, derivando em uma canalização de recursos públicos para pagamento
de dívidas pessoais, o que nunca foi, em absoluto, o objetivo da instituição do auxílio;
resultando em locupletamento ilícito e desvio de finalidade que deporiam contra os princípios
constitucionais da administração pública, em última análise.
Ante o exposto, pela premência de que sejam solucionadas as situações descritas,
envolvendo os recursos do auxilio emergencial, rogamos aos nobres pares o indispensável
apoio à presente proposição, bem como sua célere apreciação, discussão e aprovação por esta
Casa Legislativa.

Sala das Sessões, em20 de maio de 2020.

Deputado Federal EFRAIM FILHO
LÍDER DEMOCRATAS

Deputado Federal ALEXANDRE LEITE
DEMOCRATAS/SP

Deputado Federal LUÍS MIRANDA
DEMOCRATAS/DF
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, para dispor sobre parâmetros adicionais
de
caracterização
da
situação
de
vulnerabilidade social para fins de elegibilidade
ao benefício de prestação continuada (BPC), e
estabelece medidas excepcionais de proteção
social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

O PRESIDENT E DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
......................................................................................................................................................
Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será
concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador
que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
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 ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou
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.
§ 1º O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da
mesma família.
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§ 1º-A. (VETADO na Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
§ 1º-B. (VETADO na Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
§ 2º Nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá,
temporariamente e de ofício, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único
beneficiário no grupo familiar. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
§ 2º-A. (VETADO na Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
§ 2º-B. O beneficiário do auxílio emergencial que receba, no ano-calendário de
2020, outros rendimentos tributáveis em valor superior ao valor da primeira faixa da tabela
progressiva anual do Imposto de Renda Pessoa Física fica obrigado a apresentar a Declaração
de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2021 e deverá acrescentar ao imposto devido o valor
do referido auxílio recebido por ele ou por seus dependentes. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.998, de 14/5/2020)
§ 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do
auxílio.
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o caput
serão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de
autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital.
§ 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados
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.
§ 5º-A. (VETADO na Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada
por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas
por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.
§ 7º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste
artigo, os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na
Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento.
§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
§ 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações
mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu
pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome
dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características:
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação
específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;
III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para
conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco
Central do Brasil;
IV - (VETADO); e
V - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para
sua movimentação.
§ 9º-A. (VETADO na Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
§ 10. (VETADO).
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação
dos requisitos para concessão do auxílio emergencial, constantes das bases de dados de que
sejam detentores.
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§ 12. O Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata este
artigo.
§ 13. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações
que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, 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.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.998, de 14/5/2020)
Art. 3º Fica o INSS autorizado a antecipar o valor mencionado no art. 2º desta Lei
para os requerentes do benefício de prestação continuada para as pessoas de que trata o art. 20
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, durante o período de 3 (três) meses, a contar da
publicação desta Lei, ou até a aplicação pelo INSS do instrumento de avaliação da pessoa com
deficiência, o que ocorrer primeiro.
Parágrafo único. Reconhecido o direito da pessoa com deficiência ou idoso ao
benefício de prestação continuada, seu valor será devido a partir da data do requerimento,
deduzindo-se os pagamentos efetuados na forma do caput.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado
pela Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens,
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar
a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6914

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2801/2020

8

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
Código de Processo Civil.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO II
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
.......................................................................................................................................................
Seção III
Da Penhora, do Depósito e da Avaliação
Subseção I
Do Objeto da Penhora
.......................................................................................................................................................
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência
do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de
elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6914

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2801/2020

9

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem
penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação
compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos
termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de
incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.
§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio
bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.
§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os
equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a
empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de
financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por
dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.
Art. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos
dos bens inalienáveis.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

FIM DO DOCUMENTO
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