
 

 

 

Informação Técnica nº 064/2020 - DPSB/SEJUF 

 

Curit iba,22 de junho de 2020. 

 

Ref.: Portaria nº 423/2020 – Contestação extrajudicial do Auxílio Emergencial. 

 

1- Do Auxílio Emergencial: 

 Tendo em vista, que o Auxíl io Emergencial ,  prevê um repasse 

f inanceiro, no valor mínimo de R$ 600,00 , que será pago por 3 

meses a pessoas de baixa renda durante a crise provocada pelo 

coronavírus (Covid-19), de acordo com a Lei 13.982 de 02 de Abri l 

de 2020, alterada pela Lei nº 13.998/2020, regulamentada pelo 

Decreto nº 10.316 de 07 de abr i l de 2020 , alterado pelo Decreto nº 

10.398/2020 e Portarias MC nº351 de 07 de abr il de 2020 e Nº423 

de 19 de junho de 2020. 

 

2- Dos critérios para recebimento:  

Os critérios def inidos nas supracitadas normativas para ter  

acesso ao auxíl io, são:  

  Ser maior de 18 anos, exceto para mães com idades entre 12 e 17 

anos;  

•  Não ter emprego formal ou ser agente públ ico;  

•  Estar desempregado ou exercendo at ividade na condição de:  

  Microempreendedor individual (MEI) ;  

  Contr ibuinte individual da Previdência Social ;  

  Trabalhador Informal ; 

•  Ter renda famil iar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou 

renda famil iar total de até 3 salár ios mínimos (3.135,00) ;  

•  Estar com o CPF regular izado na Receita Federal,  exceto para o público 

do Programa Bolsa Famíl ia (Port.  351/2020);  

•  Não receber benef íc io assistencial;   

•  Não receber nenhum benef íc io da previdência social;  

•  Não estar recebendo o seguro-desemprego; 

•   Não receber nenhum programa de transferência de renda, como BPC, 

exceto o Bolsa Famíl ia;  



 

 

•   Que tenha recebido renda inferior a 28.559,70 em 2018, f icando no grupo 

de isento do imposto de renda;  

 

3- Da forma de concessão:  

Se a pessoa cumpre os critérios acima e está inscr ita no 

Cadastro Único até o dia 02 de abr il  de 2020 terá a análise e 

concessão automática, não sendo necessário sol ic itar.  

Para quem não está inscrito no Cadastro Único deve sol ic itar 

através da Caixa Econômica Federal,  por meio do site: 

https:/ /auxi l io.caixa.gov.br  ou apl icat ivo de celular: CAIXA/Auxíl io 

Emergencial.   

O auxíl io é concedido pelo Governo Federal por meio do 

Ministério da Cidadania,  após conferência dos dados real izados pela 

DATAPREV e operacional izado pela Caixa de acordo com calendár io 

pré-estabelecido.  

Para aquelas pessoas que não possuem celular  ou acesso aos 

meios de comunicação é possível sol ic itar o Auxíl io Emergencial nas 

Agências dos Correios, para isto precisa levar seu CPF e documento 

of icial com foto que conste o nome da mãe.  

A solicitação do referido auxíl io poderá ser realizada até o dia 

02 de julho de 2020 ,  de acordo com o estabelecido no Art.  2º da 

Lei nº 13.982/2020.  

 

4- Do limite de concessão: 

O auxíl io emergencial f ica l imitado a 02 (dois) integrantes por 

famíl ia, ou seja, R$1.200,00 por famíl ia. Exceto, nos casos de 

famíl ias monoparentais, chef iadas por mulheres e que tenha um 

membro menor de 18 anos, essas mulheres se cumprirem todos os 

critérios, terão direito a 02 (duas) cotas,  desta forma, se a família 

t iver outro membro que se enquadre nos critérios supracitados, esta 

famíl ia poderá receber o valor de R$ 1.800,00/mês.  

 

5- Do acesso ás informações:  

A pessoa pode consultar pelo apl icat i vo da CAIXA sua 

sol ic itação, ver if icando o status da solicitação e os motivos de 

negativa. Bem como pela DATAPREV, pelo site da mesma ou site 



 

 

do Ministér io da Cidadania, em casos de negativa ident if icando os 

motivos de indeferimento, inclusive para o públ ico inscrito no 

Cadastro Único, o endereço para consulta é:  

https:/ /www.gov.br/c idadania/pt -br/servicos/auxi l io-emergencial  

 

6- Do fluxo de contestação:  

O Ministér io da Cidadania divulgou um f luxo do Auxíl io 

Emergencial,  disponível no endereço eletrônico:  

https:/ /www.gov.br/c idadania/pt -br/servicos/auxi l io-

emergencial/auxi l io-emergencial_f luxo-de-recursos.pdf/view 

Neste descreve os motivos de indeferimento que permitem 

real izar nova sol icitação ou contestação dos mot ivos de 

indeferimento para o público que sol icitou o Auxíl io pelo apl icat ivo 

da CAIXA ou está inscrito no Cadastro Único e não está incluído no 

Programa Bolsa Famíl ia,  

 Para o público benef iciário do Programa Bolsa Famíl ia não é 

permit ido real izar sol ic itação ou contestação via aplicat ivo da 

CAIXA. 

Descrevem ainda os motivos de indeferimento def init ivo que 

não permitem contestação, via apl icat ivo da Caixa, sendo eles:  

 Recebimento de Seguro desemprego; 

 Vínculo emprego formal identificado no Regime Geral da Previdência Social -  

RGPS - CNIS 

 Menor de 18 anos; 

 Óbito do requerente; 

 Vínculo de trabalho RPPS –  RAIS,  

 Vínculo ao Regime Privado da Previdência Social - RPPS - Mandato Eletivo  

  Renda Acima de R$28.559,70 em 2018:  

  Vínculo de trabalho Intermitente;  

  Membro da famíl ia já contemplado ( l imite de 2 auxíl io por 

famíl ia –  ident if icada a concessão de 2 auxíl io para membros 

da família informado no Cadastro Único ou no Apl icat ivo da 

CAIXA) 

  Preso em regime fechado ou com mandato de pr isão 

expedido;  

  Vinculado ao Ministério da Defesa;  

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial


 

 

  Residente no exterior;  

 

7- Da contestação Extrajudicial:  

A Portar ia do Ministério da Cidadania nº 423 de 19 de junho de 2020  

(anexa), dispõe acerca da contestação extrajudicial relativa aos indeferimentos de 

requerimentos de auxílio emergencial, no âmbito da Defensoria Pública da União. Para 

isso, estabeleceu-se o Termo de Cooperação Técnica nº40/2020 firmado entre o 

Ministério da Cidadania e Defensoria Pública da União. 

A referida Portar ia apresenta em seu anexo os documentos 

que precisam ser apresentados  para real izar a contestação 

extrajudicial para cada motivo de negativa.  

Dessa forma, os usuários que tiveram seu auxílio indeferido de forma definitiva 

conforme motivos descritos acima, ou tenham realizado a contestação no aplicativo e 

ainda o auxílio foi negado em conformidade com as bases consultadas pelo Governo 

Federal, mas a situação atual é diferente das bases de informações, como contratos de 

trabalho rescindidos recentemente, estes podem realizar a contestação de forma 

extrajudicial. 

No Paraná a Defensoria Pública da União tem unidade nos municípios abaixo. A 

consulta dos contatos está disponível em: https://www.dpu.def.br/endereco-parana 

1- Curitiba (atende Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba) 

Contato: (41) 32349600 -  (41) 98899-8168  

E-mail:  dpu.jud.pr@dpu.def.br  –  dpu.pr@dpu.def.br  

2- Cascavel  

Contato: (45) 3324-5433 - (45) 99950-0049 

E-mail:  dpu.jud.cascavel@dpu.def.br  

3- Foz do Iguaçu 

Contato: (45) 2102-3350 - (45) 9977-0246  

E-mail:  contato.dpu.foz@dpu.def.br  

4- Londr ina 

Contato:  (43) 2105-1500 - (43) 9651-0005 e Plantão f inais de 

semana: (41) 99680-0145   

E-mail:  dpu.jud.londrina@dpu.def.br  

5- Umuarama  

Contato:  (44) 3624-8489 - (44) 9904-0111  

E-mail:  dpu.umuarama@dpu.def.br  –   

mailto:dpu.jud.pr@dpu.def.br
mailto:dpu.pr@dpu.def.br
mailto:dpu.jud.cascavel@dpu.def.br
mailto:contato.dpu.foz@dpu.def.br
mailto:dpu.jud.londrina@dpu.def.br
mailto:dpu.umuarama@dpu.def.br


 

 

 dpu.adm.umuarama@dpu.def.br  

 

Para os demais municípios que não contam com o 

atendimento da Defensoria Públ ica da União, os usuários  

requerentes deverão procurar atendimento no Juizado E special 

Federal.  Para consulta dos contatos da sede em que o  município 

está vinculado, poderão ser acessados no site:   

www.trf4. jus.br/trf4/controlador.php?acao=guia_varas&selCodUF=P

R  

 

8- Dos bloqueios:  

O Governo Federal mesmo após concessão do Auxíl io 

Emergencial e pagamento da 1ª parcela, real izou ações de 

averiguações e conjuntamente com os Órgãos de Fiscalização (CGU 

e TCU) ident if icou pessoas que não cumpriam os cr itérios 

estabelecidos na legislação para o recebimento do Auxíl io 

Emergencial,  situações tais como: pessoas presas em regime 

fechado ou com mandado de prisão; vinculadas ao Ministério da 

Defesa ou outros Órgão Públ icos nas esferas federal,  estaduais e 

municipais.  

Para o públ ico benef iciár io do Programa Bolsa Famíl ia  o 

Auxíl io Emergencial foi bloqueado e o benef íc io do Bolsa Famíl ia 

restabelecido, porém para aqueles benef iciár ios que t iveram o 

Auxíl io Emergencial bloqueado em maio e o PBF restabelecido o 

benef íc io do Bolsa Família foi depositado em Junho, referente ao s 

meses de maio e junho. E aqueles que t iveram o Auxíl io Emergencial 

bloqueado em junho e o PBF restabelecido, receberão o benefíc io 

do Bolsa Famíl ia em julho referente aos meses de junho e julho.  

Para aquelas pessoas identif icadas como servidores públ icos  

pela CGU em parceria com os Tribunais de Contas dos Estados, 

estas t iveram o Auxíl io Emergencial bloqueado, mas a informação 

no SIBEC é que o PBF cont inua suspenso e aparece como elegível 

nas l istas de elegíveis do Auxíl io Emergencial acostadas no 

SIGPBF, tendo em vista, que o bloqueio ocorreu após geração das 

l istas de pagamentos, assim devem verif icar se estas pessoas 

contam nas l istas dos servidores públicos encaminhadas pelo 

Tribunal de Contas do Paraná, bem como, no SIGPBF está 

disponível a pasta “PBF  –  Auxíl io Emergencial –  Situação Junho” 

qual consta a l ista com as situações de bloqueio, cancelamento e 

revisão de valores do Auxíl io Emergencial em junho.  

 

9- Da devolução voluntária:  

Para aqueles usuários que receberam de forma indevida o 

Auxíl io Emergencial,  seja por concessão automática real izada aos 

mailto:dpu.adm.umuarama@dpu.def.br
http://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=guia_varas&selCodUF=PR
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inscr itos no Cadastro Único ou aqueles que real izaram a sol ic itação 

pelo apl icat ivo da CAIXA mas não cumpriam todos os cr itérios é 

orientado a devolução voluntária do recurso por meio de Guia de 

Recolhimento a União –  GRU, qual poderá ser gerada no site:  

https:/ /devolucaoauxil ioemergencial.c idadania.gov.br/devolucao  

Quanto as pessoas vinculadas ao Ministério da Defesa, que 

receberam o Auxíl io Emergencial o sistema para gerar a guia de 

devolução foi bloqueado em 04/06/2020, tendo em vista , o acordo 

f irmado para desconto do valor referente ao Auxíl io Emergencial na 

folha de pagamento.  

Caso o benef iciário  tente real izar a devolução do auxíl io, mas 

ao gerar a guia o valor seja  diferente do valor recebido, estes devem 

entrar em contato com os canais de comunicação do Ministério da 

Cidadania, central telefônica 121, ou formulário eletrônico 

disponível no site: http:/ /fale.mdsvector.site:8080/formular io/ ,  pois 

alguns erros tem surgido no momento de gerar a guia.  

  Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos ou 

informações por meio dos Escritór ios Regionais da SEJUF.  

 É a informação.  

 
 
 
 
 

Magali Socher Luiz 
Assistente Social – CRESS 5902- 11ª região PR 

Divisão de Proteção Social Básica – DPSB/SEJUF/PR 
 
 
 
 

I .De acordo;  
I I . Encaminhe-se aos Escritórios Regionais da 

SEJUF; 
I I I . Poster iormente envio aos Gestores Municipais 

da Assistência Social  e ou Gestores 
Municipais do Cadastro Único e do Programa 
Bolsa Famíl ia. 

 
 
 
 
 

Renata Mareziuzek dos Santos 
Coordenadora da Divisão de Proteção Social Básica  

 

http://fale.mdsvector.site:8080/formulario/

