
AUXÍLIO EMERGENCIAL 
O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro com o objetivo de garantir 
uma renda mínima aos brasileiros, em situação mais vulnerável, durante a 
pandemia do Coronavírus - COVID 19. Foi instituído pela Lei nº 13.982*, de 02 
de abril de 2020. 
 

QUEM TEM DIREITO 

Pessoa maior de 18 (dezoito) anos de idade; 
que não tenha emprego formal (empregados formais são aqueles com 
contrato de trabalho nos termos da CLT e os agentes públicos); 
que não receba benefício previdenciário ou assistencial (aposentadoria, 
pensão, BPC, auxílio doença, seguro desemprego, entre outros); 
com renda mensal até R$ 522,50 (1/2 salário mínimo por pessoa) e/ ou renda 
familiar mensal até R$ 3.135,00 (03 salários mínimos); 
que não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; e 
trabalhadores que atendam uma das seguintes condições: 
a) microempreendedor individual (MEI); 
b) trabalhador informal (contribuinte individual do Regime Geral de 
Previdência Social; 
c) trabalhador informal, seja empregado sem registro, autônomo ou 
desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, 
inscrito no Cadastro Único até 20/03/2020, ou que, preencha uma 
autodeclaração informando que cumpre os requisitos, através do aplicativo 
disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. 

COMO SE CADASTRAR 
A pessoa que se encaixa nos requisitos acima e que não está no Cadastro 
Único, poderá fazer uma autodeclaração por meio do aplicativo, disponível na 
página da Caixa Econômica Federal, através do site ou do celular: 
https://auxilio.caixa.gov.br/*/inicio  
*Baixar o aplicativo da caixa, pelo celular Android:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio 
*Baixar o aplicativo da caixa, pelo celular IOS: 
 https://apps.apple.com/br/app/caixa-auxílio-emergencial/id1506494331. 
 

*BRASIL. Lei Federal nº 13.982, de 02 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. Brasília: abr, 2020. 
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                                                                                    https://redeassocialpg.wordpress.com 

 
Beneficiários do Programa 
Bolsa Família não 
necessitarão baixar o 
aplicativo. O pagamento 
para essas pessoas será 
automático a partir do dia 16 
de abril. O beneficiário 
receberá o benefício mais 
vantajoso. 
As pessoas que foram 
registradas no Cadastro 
Único do Governo Federal, 
até 20 de março, também 
não necessitarão baixar o 
aplicativo. 

 

COMO SERÁ O PAGAMENTO 
O benefício será no valor de R$ 600,00 (LIMITADO A DUAS PESSOAS DA 
MESMA FAMÍLIA) por 03 meses, podendo ser prorrogável. A mulher, chefe de 
família, ou seja, que provê o sustento da família sem marido e/ou 
companheiro, receberá duas cotas, no valor de R$ 1.200,00. 
O benefício será pago através de uma conta poupança digital e gratuita, 
aberta automaticamente, em 03 parcelas, sendo: 
1ª parcela: a partir do dia 09 de abril de 2020; 
2ª parcela: nos dias 27 a 30 de abril; 
3ª parcela: nos dias 26 a 30 de maio. 
A pessoa cadastrada que tenha conta bancária em qualquer instituição 
financeira terá o benefício depositado em sua conta habitual e de forma 
gratuita. 
 

      QUEM NÃO RECEBERÁ:  
 
Quem recebe benefício previdenciário ou 
assistencial ou beneficiário do seguro-
desemprego ou de programa de transferência de 
renda federal, exceto Bolsa Família, tais como: 
aposentadoria, pensão por morte, BPC, auxílio-
doença, auxílio-acidente, seguro desemprego, 
salário maternidade, auxílio-reclusão.  

Central telefônica  da CAIXA:   111    

INFORMAÇÕES:  

Central de informações da FASPG: 0800 400 8989 


