
Conheça o  
 AUXÍLIO-BRASIL, 
o novo benefício que 
substituiu o Bolsa-Família
Informações para pessoas 
refugiadas, solicitantes da condição 
de refugiado e migrantes

AUXÍLIO BRASIL é o novo programa 
social de transferência de renda, 
para reduzir as situações de pobreza 
e de extrema pobreza das famílias 
e promover o desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes. 

Para ter acesso, as famílias devem estar 
cadastradas no Cadastro Único para Programas 
Sociais ou CadUnico. Informe-se na unidade 
de Assistência Social mais próxima ou pelo 
site meucadunico.cidadania.gov.br

1

2

Quem pode receber?
(independente da nacionalidade)

Como ter acesso 
ao benefício?

Famílias em regra de emancipação*

RENDA MENSAL DE ATÉ

R$105
POR PESSOA

AQUELAS QUE, RECEBENDO O 
AUXILIO BRASIL, ALCANÇARAM 
RENDA MENSAL SUPERIOR

R$210
POR PESSOA

RENDA MENSAL ENTRE

R$105-R$210
POR PESSOA

Famílias em situação 
de extrema pobreza

Famílias em  
situação de pobreza

*Essas famílias poderão 
continuar recebendo o Auxílio 
Brasil por 2 anos desde 
que a renda mensal por 
pessoa não supere R$ 525

 ATENÇÃO: caso o aumento de renda tenha origem 
em pensão, aposentadoria, benefícios previdenciários 
permanentes pagos pelo setor público ou do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), o tempo máximo de 
permanência na regra de emancipação será de 1 ano.

 ATENÇÃO: não há garantias de imediata concessão 
do benefício do Auxílio Brasil, mesmo com o cadastro 
atualizado no CadUnico e cumprindo os requisitos para 
acesso ao auxílio Brasil. Não existe um prazo definido 
para a realização dessa concessão. 

Veja aqui como proceder se a renda  
diminuir ao fim do prazo da regra de emancipação

Para saber se tem direito ao benefício 
e tirar dúvidas, busque o CRAS 
mais próximo de sua residência ou 
acesse o aplicativo Auxílio Brasil

Benefício 
Primeira 
Infância (BPI)

Benefício de Superação  
da Extrema Pobreza (BSP)

Benefício Composição 
Familiar (BC)

No Aplicativo Auxílio Brasil da CAIXA, você 
consegue ver os benefícios concedidos a sua 
família, que vão aparecer da seguinte forma:

É possível retornar ao Programa com prioridade 
pelo  retorno garantido , desde que se 
atenda aos requisitos estabelecidos para 
recebimento dos benefícios do Auxílio Brasil. 

Nesse caso, não haverá o pagamento de qualquer 
parcela retroativa de benefícios do Programa à família.

Os benefícios poderão ser pagos por meio das contas:
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Como saber quais 
Benefícios minha 
 família receberá?

Condições para continuar
recebendo o benefício

Como  
receber?

Calendário de 
pagamento

Como proceder se a renda 
diminuir ao fim do prazo da 
regra de emancipação ou após 
saída voluntária do programa?

Quais são 
os valores?

R$130
POR CRIANÇA

R$65
POR PESSOAS NESSAS SITUAÇÕES

NO MÍNIMO

R$400 POR FAMÍLIA
ATÉ DEZ/2022

VALORES POR TIPO DE BENEFÍCIO

Famílias com crianças de 
0 a 3 anos incompletos

Famílias com gestantes, nutrizes 
e com pessoas entre 18 e 21 anos 
incompletos matriculadas na 
educação básica 

Valor variável a ser pago quando a renda familiar não for maior 
que R$105 por pessoa por mês (mesmo com as parcelas 
anteriores somadas a outros rendimentos, considerando todas as 
pessoas da família)

 BPI  para o Benefício Primeira Infância

 BSP  para o Benefício de Superação 
da Extrema Pobreza

 BCC  para Crianças no Benefício 
Composição Familiar

 BCA  para Adolescentes no Benefício 
Composição Familiar

 BCJ  para Jovens no Benefício 
Composição Familiar

 BCG  para Gestantes no Benefício 
Composição Familiar

 BCN  para Nutrizes no Benefício 
Composição Familiar

Baixe o app 
Auxílio Brasil

todas as crianças menores de 7 anos devem:

cumprir o calendário de vacinação; 

realizar acompanhamento  médico de 
peso e altura;

todas as crianças entre 4 a 5 anos devem:

ter pelo menos 60% de 
frequência escolar.

todas as pessoas beneficiárias adolescentes 
ou jovens entre 6 a 21 anos devem:

ter pelo menos 75% de frequência 
escolar.

gestantes devem:

realizar o  
pré-natal

 ATENÇÃO: Para as 
famílias que recebiam 
Bolsa Família, é possível 
sacar o benefício do 
Auxílio Brasil com o cartão 
Bolsa Família. A regra de 
emancipação será de 1 ano.

 ATENÇÃO: O recebimento via conta contábil ocorre 
quando a pessoa responsável pela família não possuir 
nenhuma das outras modalidades de contas ou quando 
optar por receber via conta contábil; ou quando o depósito 
não for realizado por algum impedimento, como bloqueio, 
suspensão/inativação ou encerramento das contas.

RETORNO GARANTIDO

O retorno da família ao Programa por reversão de 
cancelamento, que pode ser realizada pelo período de até 3 
anos após a data do cancelamento.

• Poupança   
Social Digital;

• Conta bancária; 

• Conta Contábil 
 Plataforma social  
do Programa.

Para acessar as datas de pagamento, 
acesse a página oficial do Governo 
Federal sobre o Auxílio Brasil 

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

 INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 CONTATOS 

 CANAIS DE DENÚNCIA 

Página web do Auxílio Brasil

Perguntas Frequentes

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais

 ATENÇÃO: Em caso de problemas com o recebimento 
do Auxílio Brasil, se não for possível resolver pelos canais 
oficiais fornecidos pelo Governo Federal, a Defensoria 
Pública da União (DPU) pode oferecer apoio jurídico gratuito. 

Caixa Econômica Federal
Telefone: 111 / caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil

Agência da ONU Para Refugiados (ACNUR) 
acnur.org/portugues/

Fundo das Nações  Unidas Para a Infância (UNICEF)
unicef.org

Agência da ONU para as Migrações (OIM) 
brazil.iom.int

ONU Mulheres
onumulheres.org.br

A ligação é gratuita e anônima

para denunciar violência 
física, sexual ou psicológica 
contra mulheres.

para denunciar 
violência física, sexual 
ou psicológica contra 
crianças, adolescentes e 
outros grupos vulneráveis

Baixe o app 
CadUnico

https://meucadunico.cidadania.gov.br/#/
http://apple.co/3KAjd63
http://bit.ly/3i1A0Tq
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
http://gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais
tel:111
http://caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil
http://acnur.org/portugues/
http://unicef.org
http://brazil.iom.int
http://onumulheres.org.br
tel:180
tel:100
https://apps.apple.com/br/app/cadastro-%C3%BAnico/id1605659516
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.meucadunico

