
AUXÍLIO
EMERGENCIAL

 TENHO D IRE I TO?



Valor do auxílio
Cota: R$600,00 (seiscentos reais).
Mãe de pelo menos uma criança ou
adolescente, que com ela reside, e que
não possui cônjuge ou companheiro,
possui direito a 02 cotas do benefício:
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Limitado a 2 (dois) membros da mesma
família (mulheres e mais idosos terão
prioridade para receber o pagamento).
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Duração do auxílio

03 (três) meses.
Pode ser prorrogado por ato do poder
executivo durante o período de enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importãncia internacional da COVID-19.
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Quem poderá
receber o auxílio?

Trabalhadores informais;
Autônomos;
Contribuintes individuais;
MEI (micro empreendedores individuais);
Desempregados;
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Devo
cumprir
quais
requisitos?

1º - Não ser menor de 18 (dezoito)
anos de idade;

OBS: Há um projeto de Lei em
tramitação que visa a inclusão de
Mães menores de 18 anos como
beneficiárias. (No texto normativo
atual não possuem direito).
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Devo cumprir quais
requisitos?
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Os que possuem contrato de trabalho formalizado nos
termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
Agentes públicos (inclusive os ocupantes de cargo ou
função temporários ou de cargo em comissão);
Titulares de mandato eletivo;

2 º Não ter emprego formal ativo;
Obs: Nos termos da lei aprovada, são considerados
empregados formais:

 



Devo cumprir
quais requisitos?
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3 º Não ser titular de benefício previdenciário ou
assistencial;
Ex.: Aposentadoria Auxílio Doença Auxílio Acidente Auxílio
Reclusão Salário maternidade Pensão por morte
BPC/LOAS Idoso BPC/LOAS Pessoa com deficiência;
Obs.: Não confundir pensão por morte com pensão
alimentícia O recebimento de pensão alimentícia não
apresenta óbice algum a obtenção do benefício.
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4 º Não ser beneficiário do seguro desemprego
ou de programa de transferência de renda
federal (Exceto Bolsa Família);
Obs.: O recebimento do Bolsa Família não retira o direito
ao recebimento do auxílio emergencial;
Obs².: O auxílio emergencial substituirá de forma
provisória o benefício do Bolsa Família nas situações em
que for mais vantajoso de forma automática Quando o
auxílio acabar o bolsa família voltará a ser pago
normalmente.
 

Devo cumprir quais
requisitos?



Devo cumprir
quais requisitos?
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5 º Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de
R$28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e
nove reais e setenta centavos), no ano de 2018;
Obs.: Possibilidade de exclusão do requisito de acordo
com Projeto de Lei em tramitação.(No texto normativo
atual está presente, portanto, caso não haja alteração
deve ser considerado).
 



Devo cumprir
quais requisitos?
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Devo cumprir
quais requisitos?
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6 º Ter renda familiar mensal per capita² de até 1/2 (meio) salário mínimo
(R$522,50) OU renda familiar mensal total¹ de até 3 (três) salários
mínimos (R$3.135,00);
Obs.: A renda familiar total é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente
ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham
suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um
mesmo domicílio.
Obs.:² A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total
de indivíduos na família;

 



RENDA FAMILIAR TOTAL E PER CAPITA
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MÃEPAI FILHO  FILHO 

R$1.050,00 R$1.050,00 R$0,00 R$0,00+++

= R$ 2.100,00

= R$ 525,00

RENDA FAMILIAR TOTAL

RENDA FAMILIAR PER CAPITA

Nº DE PESSOAS
NA FAMILIA (4)÷



Como será verificada
a renda familiar?
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As condições serão verificadas por meio do
CadÚnico para os trabalhadores inscritos até 20 de
março de 2020 e por meio de autodeclaração, para
os não inscritos, por meio de plataforma digital;
Recomendação: Não adianta se dirigir neste
momento ao CRAS do seu município, pois o banco de
dados a ser utilizado pelo Ministério será o de março
de 2020;

Obs.: Aqueles que já estavam inscritos e cumprem os requisitos
receberão o auxílio emergencial de forma automática, sem
necessidade de qualquer requerimento.

 



Como consultar se estou
inscrito no CadÚnico?
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Pelo site do Ministério da Cidadania:
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao
Pelo aplicativo Meu CadÚnico;
Entrando em contato no telefone 0800 707 2003 . Ao
ligar neste número, você deve selecionar a opção 5.
(Atendimento de 07h às 19h de Segunda à Sexta e 10h
às 16h nos finais de semana).

Você pode saber se está inscrito no CadÚnico, sem sair de
casa , de três maneiras:

 



Não estou inscrito no
CadÚnico. O que devo fazer?
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As pessoas que não estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal
poderão solicitar o auxílio emergencial a partir da próxima terça feira
(07.04.2020), por meio de três canais: 1) Aplicativo de celular; 2) Site do
governo federal; 3) Telefone.

Recomendação: Assim que for disponibilizado pelo Governo Federal, trarei por
aqui o link do site oficial, o nome do aplicativo e o telefone para realizar a
solicitação Cuidado, pois na última semana foram criados sites falsos, com o
intuito de obter dados pessoais e bancários dos cidadãos.
 



Autodeclaração -
Plataforma digital
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Nas plataformas digitais a serem
disponibilizadas pelo Governo Federal, deverá
ser preenchida uma autodeclaração com
informações acerca do grupo familiar, como
documentos pessoais, quantidade e renda de
todos os indivíduos.
Obs.: Com as informações encaminhadas pelo solicitante e o
cruzamento de dados a ser realizado no Banco de Dados do
Governo Federal, se analisará se foram cumpridos todos os
requisitos da Lei para obtenção do auxílio.

 



Como será pago o auxílio
emergencial?
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A distribuição dos recursos, de acordo com o Ministro da Cidadania, será
feita por bancos federais, diretamente nas contas dos beneficiário.
Para os que não possuem conta o benefício poderá ser sacado nas
agências bancárias, correspondentes bancários e casas lotéricas.
Para o saque, será necessário apenas a apresentação dos documentos
pessoais.
Não serão emitidos cartões para o recebimento do benefício.
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O Ministro da Cidadania, prevê que o pagamento do auxílio se iniciará na
próxima semana, provavelmente a partir de sexta feira (10.04.2020) para
aqueles que cumprirem os requisitos e estiverem inscritos no CadÚnico;
O calendário de pagamento e os detalhes operacionais serão publicados
nessa segunda-feira (06.04.2020);
Para os não inscritos, os valores serão pagos, após a análise das
autodeclarações, que já poderão ser encaminhadas a partir da próxima
terça-feira (07.04.2020);

Quando será pago o auxílio
emergencial?



www.andrecoelhoadvogados.com.br
(22) 2772.1631 | (22) 2141.2747 | (22) 99806.1552

Rua da Igualdade, 154 - Centro - Macaé/RJ - CEP 27.913-140
contato@andrecoelhoadvogados.com.br

Instagram: @andrecoelhoadvogados
Facebook: facebook.com/andrecoelhoadvogadosassociados

Unidades de atendimento: 
Rio de janeiro/RJ | Friburgo/RJ | Campos dos Goytacazes/RJ


