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“NOVO” 
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
2021  

Como funciona e 
quem pode receber?
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Tem como objetivo fornecer proteção social 
emergencial no período de enfrentamento da crise 
causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

O QUE É?

• R$ 150,00  
(família com apenas 
uma única pessoa);

• R$ 250,00 
 (família com 2 ou 
mais pessoas); e 

• R$ 375,00  
(família chefiada por 
mulher sem cônjuge 
e com dependentes, 
inclusive mães 
adolescentes de 12 a 
17 anos).

Para os novos pagamentos, SÓ RECEBERÁ O AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 2021 QUEM RECEBEU O BENEFÍCIO EM 
2020. 

Isso significa que NÃO TERÁ MAIS NOVOS CADASTROS 
para receber o Auxílio Emergencial 2021. 

Os pagamentos serão feitos de forma automática pelo 
Governo Federal, de acordo com dados inseridos em 
2020. 

Importante: Nem todos os que receberam o 
Auxílio Emergencial em 2020 terão direito ao 

benefício em 2021. 

Quer saber sobre o seu caso? 
Consulte as informações abaixo. 



POR QUANTO TEMPO 
SERÁ PAGO?

QUEM PODE RECEBER?

Inicialmente, por 
QUATRO MESES 
(abril, maio, junho 
e julho de 2021).

• Quem recebeu o Auxílio Emergencial em 2020; e

• Quem tem renda familiar por pessoa de até meio 
salário mínimo (R$ 550,00); e

• Quem faz parte de uma família com renda total de até 
3 salários mínimos (R$ 3.300,00).

As regras para o AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021 
MUDARAM E ESTÃO MAIS RESTRITAS.

Exemplo 1: Uma família de 3 pessoas que tenha sido 
elegível para o Auxílio Emergencial no ano passado, 

receberá o Auxílio Emergencial 2021 apenas se a renda 
familiar total for de até R$ 1.650,00, pois a regra diz que 
a renda familiar por pessoa deve ser de até R$ 550,00.

Exemplo 2: Uma família que tenha sido elegível 
para o Auxílio Emergencial no ano passado e tenha 

renda familiar total de R$ 3.300,00, receberá o Auxílio 
Emergencial 2021 apenas se tiver 6 ou mais membros 

na família, pois a regra diz que a renda familiar por 
pessoa deve ser de até R$ 550,00.

ATENÇÃO: Agora, só uma pessoa de cada família pode 
receber o Auxílio Emergencial 2021.



Quem NÃO PODE RECEBER?

• Quem não recebeu 
o Auxílio Emergencial em 
2020;

• Quem teve o Auxílio 
Emergencial cancelado até 
dezembro de 2020;

• Quem tem menos de 
18 anos (exceto as mães 
adolescentes);

• Quem está empregado (carteira assinada);

• Quem mora fora do Brasil;

• Quem tem renda familiar por pessoa acima de meio 
salário mínimo (R$ 550,00);

• Quem pertence à família com renda total superior a 
três salários mínimos (R$ 3.300,00); 

• Quem está recebendo benefícios previdenciários, 
assistenciais, trabalhistas ou benefício de transferência 
de renda federal. ATENÇÃO: Quem recebe o Bolsa 
Família e Abono Salarial pode receber o auxílio 
emergencial;

• Quem recebeu mais de R$ 28.559.70 em 2019 
(rendimentos tributáveis), de acordo com declaração do 
Imposto de Renda;

• Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis 
ou tributáveis direto da fonte acima de R$ 40.000,00 em 
2019, de acordo com declaração do Imposto de Renda;

• Quem, em 31 de dezembro de 2019, tinha a posse ou 
a propriedade de bens ou direitos, inclusive a terra nua, 
de valor total superior a R$ 300.000,00;

• Quem, em 2019, tenha sido incluído como dependente 
de declarante do Imposto de Renda;



• Quem esteja preso em regime fechado ou tenha seu 
número no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) vinculado, 
como instituidor, à concessão de auxílio-reclusão;

• Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, mas 
não movimentou o dinheiro na conta de depósito do 
Bolsa Família, ou na poupança social digital aberta; e

• Quem é estagiário, residente médico ou residente 
multiprofissional, beneficiário de bolsa de estudo da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), de bolsas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou de 
outras bolsas de estudo concedidas por órgão público 
municipal, estadual, distrital ou federal.

Quem RECEBE BOLSA FAMÍLIA PODERÁ RECEBER O 
AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021?

SIM! Quem recebe Bolsa Família pode receber o Auxílio 
Emergencial se o valor deste for maior! Essa substituição 
será automática, assim como ocorreu em 2020. 
Quando terminar o Auxílio Emergencial, se a família 
ainda for elegível, ela voltará a receber o Bolsa Família 
normalmente.  

Quem ESTÁ CONTRATADO (CARTEIRA ASSINADA), 
MAS NÃO RECEBE SALÁRIO HÁ TRÊS MESES OU MAIS, 
PODERÁ RECEBER O AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021?

SIM! Desde que você cumpra com os critérios. Inclusive, 
você poderá receber o Abono Salarial e o Auxílio 
Emergencial 2021.

Quem É MIGRANTE OU REFUGIADO PODE RECEBER O 
AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021?

SIM! Desde que você cumpra com os critérios.



COMO SERÁ O PAGAMENTO?

 • O pagamento é automático para todos que cumprirem 
os critérios. desta vez, não é preciso cadastro em 
nenhuma plataforma!  Por isso, CUIDADO com sites 
falsos solicitando o seu cadastro e dados pessoais.

• Para quem recebe o Bolsa Família, o pagamento 
seguirá na mesma conta e cartão do programa ou por 
depósito em conta bancária, dependendo de como o 
benefício já era pago. 

• Para quem não recebe o Bolsa Família, o pagamento 
será, preferencialmente, feito por meio de conta 
poupança social digital (app caixa tem): 

Aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal 
(CEF), de titularidade do beneficiário. O objetivo 
dessa medida é evitar aglomerações. Para quem 
não tiver acesso à internet, os pagamentos também 
poderão ser sacados em agências bancárias da Caixa, 
correspondentes Caixa Aqui, caixas eletrônicos da Caixa 
e lotéricas. 

Aperte no icone da loja 
do seu celular e baixe

Se puder, evite 
aglomerações e 

dê preferência ao 

serviço digital.

https://apps.apple.com/br/app/caixa-tem/id1485424267
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.tem


Depende de CADA SITUAÇÃO! Para quem é beneficiário 
do Bolsa Família e possa receber o Auxílio Emergencial 
2021, o pagamento segue o calendário oficial de 
pagamento do Bolsa Família. Para todos os outros 
beneficiários, as datas de pagamentos foram separadas 
pelo mês do aniversário.

Para acessar essas informações, consulte 
o calendário de pagamentos divulgado 
pelo Governo Federal.

QUANDO OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS?

Governo 
Federal

CLIQUE 
AQUI

Caixa 
Econômica

CLIQUE 
AQUI

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial
https://www.caixa.gov.br/auxilio/auxilio2021/Paginas/default.aspx


Aperte no icone da loja do seu celular e baixe

O MEU CPF PRECISA ESTAR REGULARIZADO PARA 
RECEBER O AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021?

SIM! Caso você possa receber o Auxílio Emergencial 
2021, o seu CPF deverá estar regularizado. A única 
exceção é para os beneficiários do Bolsa Família. Para 
regularizar o CPF, procure a Receita Federal nestes 
canais: 

• Para ver como está a situação cadastral do seu 
CPF, baixe o APP “CPF Digital” no seu celular ou 
acesse o site:

• Se tiver(em) pendência(s) no seu 
CPF, PROCURE SOLUCIONÁ-LA(S) O 
QUANTO ANTES! Acesse este link da 
Receita Federal com as informações 
oficiais para solucionar pendência(s) 
no seu CPF.

Consulta 
Pública CPF

CLIQUE 
AQUI

Meu 
CPF

CLIQUE 
AQUI

https://apps.apple.com/br/app/cpf-digital/id1503075389
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.cpf_digital
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf


CASO HAJA MAIS DE UMA PESSOA ELEGÍVEL AO 
AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021 NA MINHA FAMÍLIA, 
QUEM RECEBERÁ O BENEFÍCIO?

Na situação de uma mesma família ter mais de uma 
pessoa com direito ao Auxílio Emergencial, apenas uma 
pessoa receberá o benefício. Nesse caso, a prioridade 
seguirá a ordem abaixo: 

• Mulher provedora de família sem cônjuge e com 
dependentes;

• quem for mais velho, e, se ainda precisar 
desempatar, as mulheres terão prioridade; e

• ordem alfabética do primeiro nome, se 
necessário, para fins de desempate. 

ESTOU ELEGÍVEL PARA RECEBER O AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 2021. POSSO TER O MEU BENEFÍCIO 
CORTADO? 

SIM! Caso o beneficiário passe a se encaixar em 
algumas das situações abaixo, o Auxílio Emergencial 
será cortado: 

• Quem tiver adquirido vínculo de emprego formal 
(carteira assinada);

• quem estiver recebendo recursos financeiros 
provenientes de benefício previdenciário, 
assistencial, trabalhista ou de programa de 
transferência de renda federal, com exceção do 
Abono Salarial e o Bolsa Família;

• quem tiver indicativo de óbito no Sistema 
Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) 
ou no Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi) 
ou tiver o CPF vinculado, como instituidor, à 
concessão de pensão por morte de qualquer 
natureza; ou

• quem estiver preso em regime fechado ou ter o 
CPF vinculado, como instituidor, à concessão de 
auxílio-reclusão.



GOSTARIA DE SABER SE ESTOU ELEGÍVEL A RECEBER 
O AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021. POSSO CHECHAR A 
INFORMAÇÃO EM ALGUM SITE OFICIAL? 

SIM! A partir do dia 01 de abril, será possível checar a 
elegibilidade ao Auxílio Emergencial 2021 pelo site.

 

AINDA TEM DÚVIDAS SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL 
2021?

Consulta
Auxílio

CLIQUE 
AQUI

CLIQUE AQUI

https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/tire-suas-duvidas-em-30-perguntas-e-respostas-sobre-o-auxilio-emergencial
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