
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

 
PORTARIA Nº 22, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições decorrentes da Constituição 

Federal e da Lei Complementar nº 75/93, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do 

cidadão,  

Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a 

competência para instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, e 

que a Resolução CNMP nº 174 de 4 de julho de 2017 regulamenta a instauração de 

procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público; 

Considerando o recebimento de representação da Deputada Federal Maria 

Margarida Martins Salomão (PGR-00140948/2020), que solicitou à PFDC providências em 

relação à exigência prevista no art. 7º, §4º, do Decreto 10.316, de 7 de abril de 2020, de o 

trabalhador solicitante do Auxílio Emergencial criado pela Lei 13.982/2020 ser 

obrigatoriamente inscrito em CPF regular junto à Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil; 

Considerando que a Lei 13.982/2020 tem como objetivo principal corrigir 

defasagens de renda de trabalhadores e trabalhadoras em situações vulneráveis, com adoção 

de medidas excepcionais de proteção social durante o período de enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus; 

Considerando que o Decreto 10.316/2020 regulamenta a Lei 13.982/2020 e que 

o seu art. 7º, §4º, ao exigir CPF regular junto à Receita Federal para o recebimento do Auxílio 

Emergencial, reduz substantivamente o alcance da legislação, impedindo milhares de famílias 

de receberem o auxílio a que tinham direito, o que é incompatível com a iniciativa legal; 

Considerando que, em razão da situação de emergência provocada pela 

pandemia da Covid-19 e de todos os impactos sociais e econômicos decorrentes, o não 

recebimento do Auxílio Emergencial pode acentuar ainda mais situações de pobreza extrema; 

RESOLVE: 
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1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 

“Acompanhar a liberação do Auxílio Emergencial, bem como as normas e políticas que 

venham a limitar o acesso amplo ao benefício de trabalhadores e trabalhadoras em situação de 

pobreza e vulnerabilidade” 

2º) Publique-se. 

 

 

 DEBORAH DUPRAT 

 Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 29 abr.2020 Caderno 

Extrajudicial, p.4 . 
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