
Saiu do sistema prisional?
Possui algum parente preso
ou que tenha passado
pela prisão?
É familiar de algum
adolescente que passou
ou está no socioeducativo?

Você também
pode ter direito
ao Auxílio
Emergencial!

SAIBA MAIS



O Auxílio Emergencial é direito de todas as pessoas
que estiverem nas condições elencadas! 

Benefício financeiro
destinado às pessoas
que se encaixam nos
critérios informados

Auxiliar emergencialmente
pessoas que atendam aos

critérios do benefício
na crise da pandemia do
Coronavírus - COVID 19

Objetivo

O que é

R$ 600,00 para até duas
pessoas da mesma família ou
R$ 1.200,00 para mulheres que
sejam as únicas responsáveis
pelas despesas da casa

Valor

A partir de
09/04/2020 por

três meses

Quando
será pago
e período



Para receber o Auxílio Emergencial
você precisa se encaixar em todos
os critérios abaixo

Ter mais de 18 anos

Não receber os seguintes benefícios
• Previdenciário
• Assistencial
• Seguro-desemprego
• Programa de Transferência de Renda Federal
(Bolsa Família não impede de receber Auxilio Emergencial)

Renda familiar mensal de até
• R$ 522,50, por pessoa ou
• R$ 3.135,00, renda familiar total

Não ter recebido rendimentos tributáveis
(lançamento no Imposto de Renda), no ano
de 2018, acima de R$ 28.559,70 

Ser trabalhador informal

• Micro Empreendedor Individual (MEI) ou
• Contribuinte individual ou facultativo do Regime
  Geral de Previdência Social

(sem carteira assinada,
por conta própria, bicos ou estar desempregado) ou
Exercer atividades como

Renda média
• Ter cumprido o requisito de renda média até 20/03/20



• Famílias em que a mulher seja a única responsável
pelas despesas da casa: o valor pago mensalmente será
de R$ 1.200,00

• Quem estava no Cadastro Único – CAD Único até o dia
20/03 e atenda às regras do Auxílio, receberá sem
precisar se cadastrar no site da CAIXA

• Quem recebe Bolsa Família poderá receber o Auxílio,
desde que seja mais vantajoso. Neste caso, o Bolsa
Família ficará suspenso nesse período

• As pessoas que não estavam no CAD Único até 20/03,
mas que têm direito ao Auxílio, poderão se cadastrar no
site:  auxilio.caixa.gov.br  ou pelo APP CAIXA | Auxílio
Emergencial
Baixe o aplicativo aqui: Android   IOS

• Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode
acompanhar se vai receber o Auxílio Emergencial
consultando no próprio site ou APP

CUIDADO COM FRAUDES! O ícone de cadeado deve 
aparecer na frente do endereço eletrônico acessado

• Para receber o Auxílio, é preciso estar com o CPF
regularizado. Em caso de dúvidas, consulte o
 site da Receita Federal 

Para mais informações clique aqui

Caso tenha dificuldade de acessar os meios digitais, o 
pedido do Auxílio poderá ser feito em agências da Caixa 
e lotéricas, lembrando que o cadastro presencial deve 
ser a última opção.

Atenção:

CPF

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/regularizacao-cpf
http://desenvolvimentosocial.gov.br/auxilio-emergencial/auxilio-emergencial-de-600
http://desenvolvimentosocial.gov.br/auxilio-emergencial/auxilio-emergencial-de-600

