
PERGUNTAS FREQUENTES 
Programa Auxílio Brasil - Beneficiário 

Ministério da Cidadania 
 

 

1. O Programa Bolsa Família será substituído pelo Auxílio Brasil? 

Sim. O Programa Auxílio Brasil substituirá o Programa Bolsa Família, conforme previsto na 
Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021. 

 

2. Quando o Auxílio Brasil começa a valer? 

O Programa Auxílio Brasil inicia em novembro e o pagamento será realizado de acordo com o 
calendário de pagamento do Programa. 

 

3. Quais são os benefícios do Programa Auxílio Brasil? 

Os 3 benefícios da cesta raiz do Programa são: 

• Benefício Primeira Infância (BPI); 

• Benefício Composição Familiar (BCF); e 

• Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP). 

Benefício Primeira Infância: pago por criança, no valor de R$ 130,00, para famílias que possuam 
em sua composição crianças com idade entre 0 (zero) e 36 (trinta e seis) meses incompletos. 

Benefício Composição Familiar: pago por pessoa, no valor de R$ 65,00, para famílias que 
possuam em sua composição gestantes e/ou pessoas com idade entre de 3 (três) e 21 (vinte e 
um) anos incompletos. 

Sua família apenas receberá esse benefício para as pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 21 
(vinte e um) anos incompletos se estiverem matriculadas na educação básica (educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio). 

Para as gestantes o benefício será encerrado após o pagamento da 9ª (nona) parcela. 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: o valor do benefício é calculado caso a caso. Sua 
família recebe o valor necessário para superar o valor da linha de extrema pobreza, fixada em 
R$ 100,00 mensais por pessoa. 

Além desses benefícios, o Programa também pagará o Benefício Compensatório de Transição, 
concedido para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que tiverem redução no valor 
total dos benefícios que recebiam do Programa, após a sua migração do Bolsa Família para o 
Auxílio Brasil. 



4. Sou beneficiária do Programa Bolsa família, preciso fazer cadastro para receber o Auxílio 
Brasil? 

Não. As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família não precisam realizar nenhum cadastro 
para receber os benefícios do Auxílio Brasil. A migração dessas famílias para o Programa Auxílio 
Brasil ocorrerá de forma automática com a sua implantação. 

Serão migradas as famílias do Bolsa Família que estavam na folha de pagamento do Programa 
de outubro/2021, com exceção daquelas em que foi verificado, em qualquer momento do mês 
de outubro, o descumprimento das regras de gestão de benefícios do Programa Bolsa Família. 

 

5. Quantos benefícios do Programa Auxílio Brasil a família pode receber? 

Sua família pode receber, cumulativamente, os 3 benefícios da cesta raiz (Benefício Primeira 
Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza). 
Os benefícios Primeira Infância e Composição Familiar serão pagos até o limite de 5 (cinco) 
benefícios por família, considerados em conjunto. 

No caso de haver mais de 5 (cinco) pessoas na família elegíveis ao recebimento desses 
benefícios, sua família receberá aqueles financeiramente mais vantajosos. 
Além desses benefícios, o Programa também pagará o Benefício Compensatório de Transição, 
concedido para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que tiverem redução no valor 
total dos benefícios que recebiam do Programa, após a sua migração do Bolsa Família para o 
Auxílio Brasil. 

 

6. Quais são os valores dos benefícios do Auxílio Brasil? 

Os valores dos benefícios são os seguintes: 

Benefício Primeira Infância: pago por criança, no valor de R$ 130,00, para famílias que possuam 
em sua composição crianças com idade entre 0 (zero) e 36 (trinta e seis) meses incompletos. 

Benefício Composição Familiar: pago por pessoa, no valor de R$ 65,00, para famílias que 
possuam em sua composição gestantes e/ou pessoas com idade entre de 3 (três) e 21 (vinte e 
um) anos incompletos. 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: o valor do benefício é calculado caso a caso. Sua 
família recebe o valor necessário para superar o valor da linha de extrema pobreza, fixada em 
R$ 100,00 mensais por pessoa. 

 

7. Quem poderá receber os benefícios do Programa Auxílio Brasil? 

1. Famílias em situação de extrema pobreza; 

2. Famílias em situação de pobreza; e 

3. Famílias em regra de emancipação. 



As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal 
per capita de até R$ 100,00, e as em situação de pobreza renda familiar mensal per capita entre 
R$ 100,01 e R$ 200,00. 

As famílias em situação de pobreza e em regra de emancipação apenas poderão ser atendidas 
pelo Programa se possuírem em sua composição gestantes ou pessoas com idade até 21 (vinte 
e um) anos incompletos. 

 

8. Quem não tem CPF poderá receber os benefícios do Programa Auxílio Brasil? 

Os benefícios do Programa Auxílio Brasil serão pagos mensalmente e preferencialmente à 
mulher, devendo ser ela indicada como Responsável Familiar no Cadastro Único quando 
possível, mediante o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

No entanto, também será possível o uso do Número de Identificação Social (NIS) para 
identificação das famílias, mas de forma transitória. 

ATENÇÃO OPERADOR: Será publicado regulamento sobre a transição para a obrigatoriedade de 
utilização do CPF. 

 

9. Quais são os tipos de contas para receber os benefícios do Programa Auxílio Brasil? 

Os benefícios poderão ser pagos por meio das contas: 

• Poupança Social Digital; 

• Conta Corrente de Depósito à vista; 

• Conta Especial de Depósito à vista; e 

• Conta Contábil (plataforma social do Programa). 

O crédito dos benefícios será realizado na conta contábil apenas se o Responsável Familiar da 
sua família não possuir nenhuma das outras modalidades de contas bancárias, ou no caso de, 
mesmo possuindo, optar por receber o crédito por meio da conta contábil. 

Sua família poderá sacar os benefícios do Auxílio Brasil com o Cartão Bolsa Família, até a emissão 
de um novo cartão. 

Caso o Responsável Familiar, titular da conta contábil, esteja impedido de sacar o benefício, 
poderá ser solicitado à gestão municipal declaração permitindo o seu recebimento. 

A abertura da conta poupança social digital para os pagamentos dos benefícios do Auxílio Brasil 
poderá ocorrer de forma automática, em nome do Responsável Familiar inscrito no Cadastro 
Único. 

 

10. Com o início do Auxílio Brasil posso continuar sacando o benefício com o Cartão do Bolsa 
Família? 

Sim. Você poderá sacar o benefício do Programa Auxílio Brasil com o Cartão do Bolsa Família, 
até a emissão de um novo cartão. 



11. Quando o benefício será disponibilizado na conta contábil (plataforma social do 
Programa)? 

O crédito dos benefícios será realizado na conta contábil (plataforma social do Programa) apenas 
se o Responsável Familiar da sua família não possuir nenhuma das outras modalidades de contas 
bancárias, ou no caso de, mesmo possuindo, optar por receber o crédito por meio da conta 
contábil. 
Caso o Responsável Familiar, titular da conta contábil, esteja impedido de sacar o benefício, 
poderá ser solicitado à gestão municipal declaração permitindo o seu recebimento. 

A abertura da conta poupança social digital para os pagamentos dos benefícios do Auxílio Brasil 
poderá ocorrer de forma automática, em nome do Responsável Familiar inscrito no Cadastro 
Único. 

 

12. Até quando posso sacar a parcela dos benefícios do Programa Auxílio Brasil? 

A validade da parcela dos benefícios do Programa Auxílio Brasil é de 120 dias. 
Os benefícios mantidos à disposição do titular na conta contábil (plataforma social do Programa) 
não sacados no prazo de 120 dias serão restituídos ao Programa, de acordo com os 
procedimentos estabelecido pelo Ministério da Cidadania. 

 

13. O que são e quais são as condicionalidades do Auxílio Brasil? 

As condicionalidades são compromissos que as famílias beneficiárias devem cumprir para 
continuar recebendo os benefícios do Auxílio Brasil.  

Na área de saúde, as crianças menores de 7 anos devem cumprir o calendário de vacinação e 
realizar acompanhamento do estado nutricional (peso e altura) e as gestantes devem realizar o 
pré-natal.  

Já na área de educação, as crianças, adolescentes e jovens devem frequentar a escola. A 
frequência escolar mensal mínima varia de acordo com a idade: 

• frequência escolar mensal mínima de 60% para os beneficiários de 4 e 5 anos de idade; 

• frequência escolar de 75% para: 

- Beneficiários de 6 a 15 anos; e 

- Beneficiários de 16 a 21 anos incompletos, que tenham benefícios atrelados a eles; 

ATENÇÃO OPERADOR: Qualquer novidade relacionada às condicionalidades será divulgada em 
momento oportuno junto às famílias beneficiárias e às redes de educação, saúde e assistência 
social. 

 

14. E se o benefício que recebo do Bolsa Família for reduzido com o Auxílio Brasil? 

Para que isso não aconteça, será concedido para sua família o Benefício Compensatório de 
Transição para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que tiverem redução no valor 
total dos benefícios que recebiam do Programa, após a migração do Bolsa Família para o Auxílio 



Brasil. 
Esse benefício é pago no limite de 1 (um) benefício por família e concedido no mês de início do 
Auxílio Brasil. Após concedido, será mantido nos meses de pagamentos subsequentes com 
revisão mensal de elegibilidade e semestral do valor financeiro do benefício. 

 

15. Como o Benefício Compensatório de Transição será calculado? 

Para o cálculo do Benefício Compensatório de Transição será considerado o valor total dos 
benefícios do Programa Bolsa Família recebidos pela sua família no mês anterior a extinção do 
Programa. 

ATENÇÃO OPERADOR: O cálculo do benefício não vai compensar a diminuição de valores que 
tenham ocorrido por alteração da composição familiar ou da renda da família.  
O valor do benefício será reduzido, gradativamente, quando o valor total dos benefícios do 
Auxílio Brasil for aumentando ou conforme a revisão de elegibilidade da família. 
O Benefício Compensatório de Transição será encerrado quando o valor total dos benefícios do 
Auxílio Brasil ficar igual ou maior que o valor recebido pela família no Bolsa Família, até que a 
família não atenda mais os critérios de elegibilidade do benefício ou quando a família deixar de 
atender os critérios de permanência no Programa Auxílio Brasil. 

 

16. Durante quanto tempo posso receber o Benefício Compensatório de Transição? 

O Benefício Compensatório de Transição será pago até que haja aumento no valor dos benefícios 
do Programa Auxílio Brasil recebidos pela sua família, não havendo mais a redução no valor que 
recebia do Bolsa Família; até que sua família não atenda mais os critérios de elegibilidade para 
receber o benefício ou quando sua família deixar de atender os critérios de permanência no 
Auxílio Brasil. 
O valor do benefício será reduzido, gradativamente, quando o valor dos benefícios do Auxílio 
Brasil recebidos pela sua família for aumentando ou conforme a revisão de elegibilidade. 

 

17. E se minha renda aumentar, deixo de receber o Auxílio Brasil? 

as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil que tiverem aumento da renda per capita 
que ultrapasse o limite de concessão dos benefícios Primeira Infância, Composição Familiar e de 
Superação de Extrema Pobreza (renda per capita a ser regulamentada) serão mantidas no 
Programa pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, desde que a renda mensal per capita 
permaneça inferior a R$ 500,00. 

As famílias beneficiárias que tiverem aumento da renda familiar mensal per capita que 
ultrapasse o valor da linha de pobreza (renda familiar mensal per capita até R$ 200,00) serão 
beneficiadas pela Regra de Emancipação. 

Essa regra significa a permanência da família no Programa Auxílio Brasil durante o período de 
24 meses, desde que a renda familiar mensal per capita não supere em duas vezes e meia o 
valor da linha de pobreza, ou seja, R$ 500,00. 

ATENÇÃO OPERADOR: Caso a renda da família beneficiária em situação de regra de emancipação 
seja, exclusivamente, de pensão, aposentadoria, benefícios previdenciários permanentes pagos 



pelo setor público ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o tempo máximo de 
permanência na regra será de 12 (doze) meses. 

 

18. E se minha renda voltar a diminuir após o fim do prazo da Regra de Emancipação ou tiver 
saído do Programa por vontade própria, posso voltar a receber o Auxílio Brasil? 

Sim. Se sua família for cancelada do Programa Auxílio Brasil por vontade própria (desligamento 
voluntário) ou por encerramento do prazo da regra de emancipação, poderá retornar ao 
Programa com prioridade, desde que 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 sua família. 

 

19. Haverá a possibilidade da família beneficiária do Programa Auxílio Brasil autorizar a União 
a realizar descontos em seus benefícios para aquisição de empréstimos e financiamentos? 

Senhor(a), os beneficiários de programas federais de assistência social ou de transferência de 
renda poderão autorizar a União a descontar em seu benefício, de forma irrevogável e 
irretratável, em favor de instituição financeira que opere modalidade de microcrédito, até o 
limite de trinta por cento do valor do benefício, nos termos do regulamento ainda a ser 
publicado. 

 

20. A relação das famílias beneficiárias permanece pública, assim como no Programa Bolsa 
Família? 

Senhor(a), será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos benefícios do 
Programa Auxílio Brasil e dos beneficiários e valores dos demais auxílios previstos em lei. A 
relação terá divulgação em meio eletrônico de acesso público e em outros meios, nos termos 
do regulamento. 

 

21. Como o Ministério da Cidadania atuará na fiscalização do Programa Auxílio Brasil para a 
apuração de indícios de irregularidade? 

Senhor(a), o Ministério da Cidadania notificará o beneficiário, seu representante legal ou seu 
procurador para ressarcimento dos valores, assim que for regulamentado. 

A notificação poderá ser enviada, por um dos seguintes meios: 

• Eletrônico; 

• Serviço de mensagens curtas - SMS; 

• Rede bancária; 

• Via postal, considerado o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em 
que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação; 



• Pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos; ou 

• Edital, quando o beneficiário não for localizado. 

A notificação para ressarcimento dos valores também ocorrerá na hipótese de haver indícios de 
irregularidades relativos aos benefícios do Programa Bolsa Família e nos auxílios e nas bolsas do 
Programa Auxílio Brasil. 

O valor será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao mês do recebimento 
indevido até o mês anterior ao mês do pagamento, e um por cento relativamente ao mês em 
que o pagamento for efetuado. 

 

22. É possível parcelar o valor do ressarcimento por recebimento indevido de benefícios? 

Senhor(a), no futuro, o valor poderá ser parcelado, como também está previsto a concessão de 
descontos, nos termos do regulamento, para a liquidação à vista da dívida, desde que os valores 
sejam inferiores aos custos de cobrança. 

 

23. Não sou beneficiária do Programa Bolsa Família, mas estou cadastrada no Cadastro Único. 
Preciso atualizar o meu cadastro para receber o Auxílio Brasil? 

Somente precisa atualizar se o seu cadastro estiver desatualizado. Caso o cadastro esteja 
atualizado a menos de 2 (dois) anos e não tenham ocorrido mudança de endereço, renda ou 
outras informações da sua família não é necessário realizar uma nova atualização. 

Importante lembrar que a família estar inscrita no Cadastro Único, com o cadastro atualizado e 
elegível ao Programa não resulta a imediata concessão dos benefícios do Auxílio Brasil. Não 
existe um prazo definido para a realização dessa concessão. 

 

24. Não tenho cadastro no Cadastro Único. Preciso me cadastrar para receber o Auxílio Brasil? 

Sim. O ingresso de famílias e a sua permanência no Programa Auxílio Brasil ocorrerão com o 
registro de seus integrantes no Cadastro Único, desde que apresentem dados cadastrais 
atualizados e perfil para participar do Programa. 

Importante lembrar que a família estar inscrita no Cadastro Único, com o cadastro atualizado e 
elegível ao Programa não resulta a imediata concessão dos benefícios do Auxílio Brasil. Não 
existe um prazo definido para a realização dessa concessão. 

As famílias com dados inconsistentes no Cadastro Único poderão ser impedidas de ingressar no 
Programa, até que sejam sanadas as inconsistências identificadas. 

 

 

 

 



25. Como fico sabendo se tive o benefício do Auxílio Brasil concedido? 

Os beneficiários do programa poderão fazer a consulta no aplicativo da Caixa a partir do dia 
11/11 para verificarem se houve a concessão do referido benefício.  

 


