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O QUE É?

UM AUXÍLIO EMERGENCIAL 
DO GOVERNO FEDERAL 
DE 600 REAIS PARA 
TRABALHADORES 
AUTÔNOMOS, 
DESEMPREGADOS E 
MICROEMPREENDEDORES. 

Tem como objetivo fornecer 
proteção social emergencial no 
período de enfrentamento da 
crise causada pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

POR QUANTO TEMPO 
SERÁ PAGO?

INICIALMENTE, 
POR 03 MESES.

 



QUEM PODE RECEBER?

• Quem tem mais de 18 anos de idade.

• Quem não tem emprego formal (quem não tem carteira 
assinada).

• Quem não recebe benefício previdenciário ou assistencial, 
seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de 
renda federal, com exceção do Bolsa Família.

O Bolsa Família será substituído temporariamente pelo 
auxílio emergencial, caso seja mais vantajoso.

• Idosos e pessoas com deficiência que estão na fila do INSS 
para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC ), mas 
que ainda não receberam este benefício.

• No máximo dois membros da mesma família podem receber o 
auxílio emergencial. 

• Renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo 
(522 reais e cinquenta centavos) ou renda familiar mensal total 
de até três salários mínimos (3.135 reais).

• A pessoa também não pode ter recebido rendimentos 
tributáveis, no ano de 2018, acima de 28.559 reais e 70 centavos. 
Ou seja, é preciso ter sido isenta de Imposto de Renda no ano 
passado.

• Nas famílias em que a mulher seja a única responsável pelas 
despesas da casa, duas cotas do auxílio serão pagas, ou seja, 
um total de 1.200 reais por mês.

Além dos requisitos acima, é preciso que a pessoa se encaixe 
em uma das situações de informalidade abaixo para receber o 
benefício:

• Ser microempreendedor individual (MEI).

• Ser contribuinte individual (pessoa que trabalha por conta 
própria como autônomo) ou facultativo (quem não tem 
trabalho remunerado) do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). 

• Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

• Ser trabalhador com contrato intermitente inativo, ou seja, 
que não está sendo convocado pelo patrão para prestar 
serviço. 

Desde que atenda às regras do Auxílio, quem já estava cadastrado 
no Cadastro Único até 2 de abril de 2020, ou recebe o benefício Bolsa 
Família, receberá o auxílio automaticamente, sem precisar solicitar.



QUEM NÃO PODE RECEBER?

Quem tem emprego formal ativo.

Quem pertence à família com renda superior a 
três salários mínimos (R$ 3.135,00) e cuja renda 
mensal por pessoa seja maior que meio salário 
mínimo (R$ 522,50).

Quem está recebendo seguro desemprego.

Quem está recebendo benefícios previdenciários, 
assistenciais ou benefício de transferência de renda 
federal, com exceção do Bolsa Família.

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima 
do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de acordo com 
declaração do Imposto de Renda.

QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA 
PODE RECEBER ESSA AJUDA?

receberá temporariamente, no lugar desse 
benefício, o valor do auxílio emergencial, caso seja 

Duas pessoas de uma mesma família também 
podem acumular benefícios: um do auxílio 
emergencial de R$ 600 e um do Bolsa Família.

QUEM É MIGRANTE OU REFUGIADO
PODE RECEBER O AUXÍLIO?

SIM! Desde que 
o mesmo cumpra 
com os critérios 
listados acima.



COMO SERÁ O PAGAMENTO?

O primeiro passo para receber o auxílio é fazer o cadastro 
no aplicativo da Caixa Econômica Federal. Não precisa se 
cadastrar no aplicativo quem já está cadastrado no Cadastro 
Único (CadÚnico), ou recebe Bolsa Família.

O aplicativo pode ser acessado pelo celular (APP CAIXA/
Auxílio Emergencial) ou pelo computador (auxilio.caixa.gov.br). 

Para os trabalhadores que não têm acesso à internet, o 
cadastro poderá ser feito nas agências da Caixa Econômica 
Federal ou nas casas lotéricas.

Quem não tiver crédito no celular conseguirá acessar 
gratuitamente o aplicativo.

O auxílio emergencial será pago por bancos públicos federais 
por meio de uma conta do tipo poupança social digital. Quem 
não tem conta em bancos poderá retirar o benefício em casas 
lotéricas.

A conta poupança social digital será aberta automaticamente 
em nome dos beneficiários, após o cadastro, de forma gratuita.

A pessoa poderá fazer ao menos três transferências eletrônicas 
de dinheiro por mês, sem custos. Se você receber o auxílio 
emergencial na conta poupança digital da Caixa, e não 
movimentar a conta no prazo de 90 dias, o valor do auxílio 
retornará para o Governo Federal.

Caixa Econômica Federal

Acesse pelo Qr Code 
auxilio.caixa.gov.br

Clique aqui
para Apple Store

Clique aqui e baixe 
do Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://auxilio.caixa.gov.br
https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio


QUANDO SERÁ FEITO O PRIMEIRO PAGAMENTO?

Primeira parcela:

• Pessoas que estão no Cadastro Único que não 
recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil 
ou poupança na Caixa Econômica Federal: quinta-feira 
9 de abril;

• Pessoas que estão no Cadastro Único que não 
recebem Bolsa Família e não têm conta nesses 
bancos: terça-feira 14 de abril;

• Trabalhadores informais que não estão no Cadastro 
Único: em cinco dias úteis após inscrição no programa 
de auxílio emergencial;

• Beneficiários do Bolsa Família: últimos 10 dias úteis 
de abril, seguindo o calendário regular do programa 
Bolsa Família.

Quem faz a solicitação depois do prazo do pagamento 
da parcela de abril ainda tem direito de receber as três 
parcelas do auxílio emergencial.

Segunda parcela:

• Pessoas que estão no Cadastro Único que não 
recebem Bolsa Família e trabalhadores informais 
inscritos no programa de auxílio emergencial: entre 
27 e 30 de abril;

• Beneficiários do Bolsa Família: últimos 10 dias úteis 
de maio, seguindo o calendário regular do programa.

Terceira parcela:

• Pessoas que estão no Cadastro Único que não 
recebem Bolsa Família e trabalhadores informais 
inscritos no programa de auxílio emergencial: entre 
26 e 29 de maio;

• Beneficiários do Bolsa Família: últimos 10 dias úteis 
de junho, seguindo o calendário regular do programa.



COMO POSSO SABER SE ESTOU\
NO CADASTRO ÚNICO?

Pelo aplicativo para celular Meu CadÚnico (disponível no 
Google Play e App Store). A mesma consulta pode ser 
realizada também na internet, no site https://meucadunico.
cidadania.gov.br/meu_cadunico/, ou por telefone, no número 
121. 

Quem tem dúvida também pode fazer a consulta pelo 
aplicativo do auxílio emergencial, informando o CPF.

AINDA TEM DÚVIDAS SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL?

Outras dúvidas podem ser esclarecidas por telefone no 
número 111, central telefônica criada pela Caixa Econômica 
Federal exclusivamente para tratar do tema desse auxílio 
(funcionando todos os dias das 7h às 21h). 

FAÇA SEU CADASTRO AGORA:

1
2

4

3

5

6

Acesse o site da Caixa Econômica Federal 
(https://auxilio.caixa.gov.br) ou baixe o aplicativo 
CAIXA – Auxílio Emergencial no seu celular. 

Confirme as opções 
que estão dentro das 
características exigidas pelo 
governo federal, conforme as 
orientações acima.

Preencha seus dados 
corretamente: nome, 
CPF, data de nascimento 
e nome da mãe.

Se você já for inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), vai 
aparecer a mensagem: você está no cadastro único do 
governo federal. Nesse caso, as condições de recebimento 
da renda emergencial serão avaliadas considerando os seus 
dados preenchidos no Cadastro Único. É só aguardar!

Caso não esteja cadastro no CadÚnico, vai abrir uma página 
para que você insira seus dados. Preencha todos os dados 
solicitados e aguarde o processamento dos dados e análise.

Caso seu CPF esteja irregular, segue a orientação 
da Receita Federal de como regulariza-lo: https://
receita.economia.gov.br/interface/lista-de-
servicos/cadastros/cpf. 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://auxilio.caixa.gov.br
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cpf
https://auxilio.caixa.gov.br
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cpf
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cpf
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cpf
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cpf. 
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