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O Senado aprovou na última segunda-feira do mês de março
(30/03), a criação de um Auxílio Emergencial (Lei nº. 13.982 de
02/04/2020) que visa socorrer famílias de baixa renda além dos
trabalhadores informais, microempreendedores individuais
(MEI), autônomos e desempregados.

A medida já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na
quinta anterior (26/03) e vai beneficiar com um valor de até R$
1.200,00 por família de trabalhadoras e trabalhadores informais
que não tenham como conseguir renda durante a quarentena,
evitando a propagação do vírus.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o programa pode beneficiar
120 milhões de brasileiros direta e indiretamente.

O que é o Auxílio Emergencial (Seguro Quarentena)?
É uma ajuda financeira de R$ 600,00 paga as pessoas de baixa
renda, durante o período da pandemia do Coronavírus, válida
por 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Mães
chefe de família poderão receber até R$ 1.200,00.

Quem possui direito ao Auxílio Emergencial?
Maiores de 18 anos;
Sem emprego formal;
Que não esteja recebendo benefício social, previdenciário ou
seguro-desemprego, com exceção do Bolsa Família (quem
recebe Bolsa Família poderá receber o Auxílio Emergencial desde
que seja mais vantajoso; nesse período o Bolsa Família ficará
suspenso);



•Que tenha renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até
meio salário mínimo (R$ 522,50), ou renda mensal familiar total de
até três salários mínimos (R$ 3.135);

•Que em 2018 tenha recebido rendimentos como salários e/ou
faturamento (MEI) de até R$ 28.599,70;

Obs.: Idosos sem aposentadoria se encaixam nas outras regras já
existentes para acessar o Benefício de Prestação Continuada (BCP).

É necessário preencher todos os requisitos acima e, além deles:
•Ser Microempreendedor Individual (MEI); ou

•Ser contribuinte Individual do INSS; ou

•Trabalhador informal de qualquer natureza inscrito no CadÚnico
ou que se encaixe no critério de renda familiar mensal per capita de
até meio salário mínimo, ou renda total de até três salários
mínimos.

Obs.: Se não for inscrito, necessário fazer a auto declaração pela
internet.

 Como faço para me inscrever e receber o benefício?
A Caixa Econômica Federal disponibilizou nesta terça-feira (7 de
abril) um aplicativo gratuito chamado: Caixa Auxílio Emergencial
que pode ser baixado nos celulares (android pela Play Store ou no
App Store nos celulares IOS (Iphone)) ou ainda, pode ser feito o
cadastro pelo site: www.auxilio.caixa.gov.br.

http://www.auxilio.caixa.gov.br/


Quem estava no Cadastro Único até o dia 20/03, e que atenda as
regras do Programa, receberá sem precisar se cadastrar no site da
CEF.
Para saber se você está inscrito no CadÚnico, click no link:
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/

Calendário de Pagamentos

Primeira parcela

•Pessoas que estão no Cadastro Único e 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 e que, não recebem Bolsa
Família e não têm conta nesses bancos: até três dias após a CEF
receber a confirmação do cadastro pela Dataprev;

•Trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único e
fizerem o cadastro pelo aplicativo: o pagamento começa em 14 de
abril e será feito em três dias úteis após a validação do cadastro
pela Dataprev;

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

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/


Segunda parcela

•Pessoas que estão no Cadastro Único e 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 dez dias úteis de maio,
seguindo o calendário regular do programa;

Terceira parcela

Pessoas que estão no Cadastro Único e 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 dez dias úteis de junho,
seguindo o calendário regular do programa.



O Letang Advogados está atento às medidas expedidas 
diariamente pela Administração Pública necessárias para minorar 
os impactos desta crise e, de forma crítica,  vai manter o envio de 

informativos no intuito de auxiliar no entendimento delas.
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