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Sobre o insuficiente Auxílio Brasil: uma análise da Medida Provisória nº 

1061 de 2021 e do Decreto nº 10.852 de 2021 

 

I. Introdução 

 

O Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil foram instituídos 

por intermédio da Medida Provisória nº 1.061, de 09/08/2021, para substituírem, 

respectivamente, o Programa Bolsa Família e o Programa de Aquisição de 

Alimentos.  

A Medida Provisória 1061 determinou que 90 dias após a sua publicação 

seria revogada a lei de 2004 que estabeleceu o Bolsa Família. Além disso, o 

Auxílio Brasil visa suprir (sem êxito, como veremos) o vazio que será deixado 

pelo Auxílio Emergencial, finalizado em outubro e que não será mais prorrogado.  

 O Auxílio Brasil começará a ser pago no dia 17 de novembro para as 

famílias já inscritas no Bolsa Família e, para valer definitivamente, a Medida 

Provisória que cria o programa precisa ser aprovada pelo Congresso até 7 de 

dezembro. 

Concretamente, o Auxílio Brasil é uma estratégia eleitoreira e com pouco 

rigor técnico promovida pelo governo federal objetivando a substituição do nome 

do Programa Bolsa Família, política pública reconhecida internacionalmente pela 

sua eficiência e que conta com forte apoio popular.  

Na MP 1061 não consta os valores dos benefícios e das novas faixas de 

elegibilidade. Esses elementos foram regulamentados pelo Decreto nº 10.852 de 

08 de novembro de 2021 e serão descritos nesta nota. De acordo com o decreto, 

serão atendidas pelo programa famílias em situação de extrema pobreza (renda 

de até R$ 100 por pessoa por mês) e em situação de pobreza (renda entre R$ 

100,01 e R$ 200 por pessoa por mês). Hoje os limites para cada uma das faixas 

são de, respectivamente, R$ 89,00 e R$ 178,00 para o programa Bolsa Família. 

 Com as novas faixas de elegibilidade e a depender de disponibilidade 

fonte de financiamento, o Ministério estima que poderá atender mais de 17 

milhões de famílias, acima das aproximadamente 14 milhões contempladas pelo 
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Bolsa Família, porém um universo muito inferior ao alcançado pelo Auxílio 

Emergencial, que no seu auge atendeu 68 milhões de pessoas e no formato 

atual contempla quase 40 milhões de beneficiários.  

Em relação aos benefícios, o valor médio será de R$ 217,18, o que 

significa reajuste de 17,84% em relação ao atual Bolsa Família. Contudo, o valor 

é irrisório frente aos R$ 1.200,00 por família concedidos pelo Auxílio Emergencial 

em sua formatação original.   

É importante mencionar que os benefícios básicos do Programa Auxílio 

Brasil possuirão caráter definitivo assim que a MP for aprovada. Contudo, não 

há relação entre os benefícios básicos criados pela MP 1061 e o valor que 

poderá chegar a R$ 400 por família anunciado pelo governo em caráter 

temporário apenas para 2022, este último condicionado à aprovação da 

Proposta de Emenda à Constituição 23/2021 (a PEC dos precatórios) ou a 

qualquer outro tipo de medida que abra espaço fiscal suficiente no teto de gastos, 

como, por exemplo, a simples revogação do teto.  

Desta forma, o bônus que buscará complementar os auxílios básicos até 

que a transferência de renda alcance os R$ 400,00 é temporário, mas o Auxílio 

Brasil, no que se refere aos benefícios básicos, será permanente. Por fim, 

destacamos que no momento em que esta nota foi elaborada não havia previsão 

legal para o pagamento deste valor temporário de R$ 400,00 em dezembro 

retroativo a novembro, apenas declarações de intenção por parte do governo. 

  

 

II. Aspectos operacionais, valores dos benefícios e critérios de 

elegibilidade do Auxílio Brasil 

 

O decreto 10.852/2021 prevê que que todas as famílias atendidas pelo 

Bolsa Família serão migradas para o Auxílio Brasil sem a obrigatoriedade de 

recadastramento.  Segundo divulgado pelo Ministério da Cidadania, em 

novembro serão beneficiadas cerca de 14,6 milhões de famílias (o primeiro 

pagamento será destinado exclusivamente para as famílias inscritas no Bolsa 

Família).  
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O programa atenderá às famílias em situação de extrema pobreza, 

caracterizada pela renda familiar mensal per capita no valor de até R$ 100,00 

(cem reais) e as em situação de pobreza, caracterizada pela renda familiar 

mensal per capita no valor entre R$ 100,01 (cem reais e um centavo) e R$ 200,00 

(duzentos reais). Com as novas faixas de elegibilidade e considerando-se o 

conjunto de benefícios, o Ministério estima que poderá atender mais de 17 

milhões de famílias. Abaixo, iremos descrever a estrutura dos benefícios do novo 

programa de transferência de renda.  

 

1. Benefícios básicos. O conjunto de benefícios está formatado em três pilares 

(art. 22 do decreto 10.852/2021): 

 

i. Benefício Primeira Infância. No valor mensal de R$ 130 por pessoa 

- contempla famílias com crianças até 36 meses incompletos.  

ii. Benefício Composição Familiar. No valor mensal de R$ 65 por 

integrante. Diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o 

benefício aos jovens de até 17 anos, será direcionado também a 

jovens de 18 a 21 anos incompletos.  

 

Oficialmente, a justificativa é gerar incentivos para esse grupo concluir 

pelo menos um nível de escolarização formal. A família beneficiária 

receberá apenas o benefício relativo a seus integrantes com idade 

entre dezoito e vinte e um anos incompletos, na hipótese de estes 

estarem matriculados na educação básica. 

 

 

iii. Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Calculado por 

integrante e pago no limite de um benefício por família beneficiária. Se, 

após receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita da 

família não superar a linha da extrema pobreza, ela terá direito a um 

No caso desses dois primeiros benefícios, considerados em conjunto, serão 

pagos até o limite de cinco por família. (§ 2º do inciso II do art. 22º) 
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apoio financeiro. 

 

O valor desse benefício será o resultado da diferença entre o valor da 

linha de extrema pobreza (R$ 100) e a renda mensal per capita, 

multiplicado pela quantidade de membros da família e respeitado o 

valor mínimo de R$ 25 por integrante da família. 

 

2. Benefício Compensatório de Transição. Será pago um por família para 

aquelas beneficiárias do Bolsa Família que tiverem redução no valor 

financeiro total dos benefícios recebidos, em razão do enquadramento na 

nova estrutura de benefícios do Auxílio Brasil. Será concedido no período de 

implementação do novo programa e mantido até que haja majoração do valor 

recebido pela família ou até que não se enquadre mais nos critérios de 

elegibilidade. 

 

3. Auxílio Esporte Escolar. No valor de R$ 100, referentes a cada uma das 

doze parcelas mensais do benefício e de R$ 1 mil, no caso de parcela única, 

por família. É destinado a estudantes com idades entre 12 e 17 anos 

incompletos que sejam integrantes de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil 

e que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares 

brasileiros. É vedada a concessão simultânea de mais de um Auxílio Esporte 

Escolar, no mesmo ano de referência, a um estudante. 

 
As competições serão realizadas: 

 
I - pelos Governos estaduais; 

II - pelas federações estaduais de desporto escolar; 

III - pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar; 

IV - pelo Comitê Olímpico Brasileiro; ou 

V - pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 

4. Bolsa de Iniciação Científica Júnior. No valor de R$ 100, referentes a cada 
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uma das doze parcelas mensais do benefício e de R$ 1 mil, no caso de 

parcela única, por família. Para estudantes com bom desempenho em 

competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio 

Brasil. Não há número máximo de beneficiários. Ato do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações definirá os critérios para identificação dos estudantes 

que se destacaram nas competições  

 

5. Auxílio Criança Cidadã. No valor de R$ 200, para as famílias que tenham 

crianças matriculadas em turno parcial e R$ 300, para as famílias que tenham 

crianças matriculadas em turno integral. Ele é direcionado ao responsável por 

família com crianças até 48 meses incompletos que consiga fonte de renda, 

mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada. 

O valor será pago até a criança completar 48 meses de vida e o limite por 

núcleo familiar ainda será regulamentado.  

 

6. Auxílio Inclusão Produtiva Rural. Pago em parcelas mensais de R$ 200, 

por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único. 

Esse benefício é limitado a um por pessoa e por família. 

 

7. Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. Pago em parcelas mensais de R$ 200, 

a partir do mês seguinte à comprovação do vínculo de emprego formal, para 

quem estiver na folha de pagamento do Auxílio Brasil e comprovar vínculo 

empregatício. Esse benefício também é limitado a um por pessoa e por 

família. 

 
Outras informações operacionais: 

 
8. Execução e gestão descentralizadas. No art. 3º do decreto, está previsto 

que a execução e a gestão do Programa Auxílio Brasil ocorrerão de forma 

descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes 

federativos, observados a intersetorialidade; a participação comunitária; o 

controle social e a articulação em rede. 
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9. O planejamento da aplicação de recursos para apoio financeiro às ações de 

gestão e de execução descentralizada do Programa Auxílio Brasil será 

realizado pela coordenação estadual, distrital ou municipal, na forma 

estabelecida no termo de adesão do ente federativo ao Programa. 

 
 

10.  Critérios de seleção e prioridades. As famílias elegíveis ao Programa 

Auxílio Brasil identificadas no CadÚnico poderão ser priorizadas a partir de 

critérios baseados em conjunto de indicadores sociais capazes de 

estabelecer com maior acuidade as situações de vulnerabilidade social e 

econômica. Neste dispositivo não há nenhum tipo de detalhamento 

operacional objetivo, o que o torna bem limitado. 

 

11. Sobre o CadÚnico. ingresso e a permanência das famílias no Programa 

Auxílio Brasil ocorrerão na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania, 

após o registro de seus integrantes no CadÚnico, mediante a apresentação 

de dados cadastrais atualizados e qualificados pelos gestores dos benefícios, 

conforme os critérios de elegibilidade do Programa. 

 

12. Sobre a operacionalidade do pagamento dos benefícios financeiros. A 

inclusão da família no Programa Auxílio Brasil produzirá, dentre outros, os 

seguintes efeitos quanto ao pagamento dos benefícios financeiros e à 

comunicação à família beneficiária: abertura automática de conta poupança 

social digital; emissão e expedição de cartão para saque dos benefícios 

financeiros e emissão e entrega da notificação da concessão do benefício 

financeiro à família por meio do envio de correspondência ao endereço 

registrado no CadÚnico ou por outro meio estabelecido em regulamentação 

editada pelo Ministério da Cidadania. Os cartões para saque dos benefícios 

financeiros e as senhas eletrônicas serão entregues em prazo e em 

condições previamente estabelecidas em ato do Ministério da Cidadania 
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13.  Os benefícios financeiros do Programa Auxílio Brasil poderão ser pagos por 

meio das seguintes modalidades de contas, na forma prevista nas resoluções 

do Banco Central do Brasil e em ato do Ministro de Estado da Cidadania: 

conta poupança social digital; conta de depósitos; conta contábil. 

 

14.   Mulher como titular preferencial. O titular de benefício financeiro do 

Programa Auxílio Brasil será preferencialmente a mulher, a qual será 

previamente indicada como responsável familiar no CadÚnico. 

 

15.  Revisão Cadastral. Para fins de recebimento dos benefícios, a revisão 

cadastral e de elegibilidade das famílias beneficiárias será realizada, no 

mínimo, a cada vinte e quatro meses. 

 

16.  Regra de emancipação. Serão beneficiadas pela regra de emancipação as 

famílias atendidas pelo Programa Auxílio Brasil que tiverem aumento da 

renda familiar mensal per capita que ultrapasse o valor da linha de pobreza 

em até duas vezes e meia o valor previsto, observada a regulamentação 

editada pelo Ministério da Cidadania. A regra de emancipação se refere à 

permanência no Programa Auxílio Brasil pelo período de vinte e quatro 

meses. 

 

17.  Nas hipóteses em que a renda da família beneficiária em situação de regra 

de emancipação provenha exclusivamente de pensão, aposentadoria e 

benefícios previdenciários considerados de caráter permanente pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS e pagos pelo Poder Público ou do Benefício 

de Prestação Continuada, o tempo máximo de permanência na regra de 

emancipação será de doze meses. 

 

18.   Desligamento. A família beneficiária que for desligada do Programa Auxílio 

Brasil, de acordo com manifestação de vontade ou em decorrência do 
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encerramento do período estabelecido pela regra de emancipação, retornará 

ao Programa com prioridade, caso volte a atender aos requisitos 

estabelecidos para o recebimento dos benefícios financeiros. 

 

19.  Do cumprimento de condicionalidades (art. 17 da Medida Provisória nº 

1.061, de 2021). A manutenção da condição de família beneficiária no 

Programa Auxílio Brasil dependerá, no mínimo, do cumprimento de 

condicionalidades relativas: 

 

I - à realização do pré-natal; 

II - ao cumprimento do calendário nacional de vacinação e ao 

acompanhamento do estado nutricional; e 

III - à frequência escolar mínima. 

 

O regulamento disporá, dentre outros, sobre os critérios para o cumprimento 

das condicionalidades; as informações a serem coletadas e disponibilizadas; 

as atribuições dos órgãos responsáveis pela gestão e execução das políticas 

voltadas à provisão dos serviços relacionados às condicionalidades; e os 

efeitos do descumprimento das condicionalidades pelas famílias. 

 

20.  Critérios para o cumprimento das condicionalidades. São critérios para 

o cumprimento de condicionalidades (art. 42 do decreto): 

 

I - frequência escolar mensal mínima de sessenta por cento para os 

beneficiários de quatro e cinco anos de idade; 

II - frequência escolar mensal mínima de setenta e cinco por cento para os 

beneficiários: 

a) de seis a quinze anos de idade; e 

b) de dezesseis a vinte e um anos de idade incompletos, aos quais 

tenham sido concedidos benefícios; 

III - observância ao calendário nacional de vacinação instituído pelo 

Ministério da Saúde e acompanhamento do estado nutricional dos beneficiários 
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que tenham até sete anos de idade incompletos; e 

IV - pré-natal para as beneficiárias gestantes. 

 

21.  Efeitos dos descumprimentos das condicionalidades. Os efeitos 

decorrentes do descumprimento das condicionalidades do Programa Auxílio 

Brasil serão gradativos e aplicados de acordo com os descumprimentos 

identificados no histórico da família beneficiária. 

 

Não serão aplicados os efeitos decorrentes dos descumprimento das 

condicionalidades famílias que não cumprirem as condicionalidades: em caso 

de força maior ou caso fortuito; quando não houver oferta do serviço; por 

questões de saúde, étnicas ou culturais; ou por outros motivos sociais 

reconhecidos pelos Ministérios da Cidadania, da Educação e da Saúde.  

 

Os efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades poderão 

ser revistos mediante a interposição de recurso administrativo. 

 

22.  Do controle social. Compete aos Conselhos de Assistência Social   

estaduais, distrital e municipais, em conjunto com os conselhos das demais 

políticas que integram o Programa Auxílio Brasil: acompanhar e subsidiar a 

fiscalização da execução do Programa Auxílio Brasil; acompanhar a 

integração e a oferta de outras políticas públicas sociais para o atendimento 

às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; acompanhar a oferta, em 

âmbito local, dos serviços necessários para o cumprimento das 

condicionalidades; e exercer outras atribuições estabelecidas em normas 

complementares do Ministério da Cidadania;  fiscalizar a gestão e a execução 

dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil 

e Cadastro Único; participar do planejamento e da deliberação sobre a 

aplicação dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa 

Auxílio Brasil e Cadastro Único e exercer outras atribuições estabelecidas em 

normas complementares do Ministério da Cidadania. 

 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
   

 

III. Sobre o programa Alimenta Brasil 

 
 

1. A Medida Provisória 1.061/2021 institui o Programa Alimenta Brasil (PAB) 

para substituir o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Trata-se, assim 

como no caso do Auxílio Brasil, de uma troca de nome sem nenhum tipo de 

justificativa técnica plausível, o que aponta para mais uma medida eleitoreira. 

 

2. Assim como o PAA, o PAB terá como objetivo incentivar a produção local de 

produtos agropecuários da agricultura familiar através da compra dos 

produtos e destinar os alimentos para atender as necessidades da 

suplementação alimentar das pessoas que se encontram em risco de 

vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e nutricional, 

cadastradas nos programas locais. 

 

3. O Programa Alimenta Brasil poderá ser executado nas seguintes 

modalidades: 

 

I - compra com doação simultânea - compra de alimentos diversos e doação 

simultânea às unidades recebedoras e, nas hipóteses definidas pelo Grupo 

Gestor do Programa, diretamente aos beneficiários consumidores, com o 

objetivo de atender a demandas locais de suplementação alimentar de 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

 

II - compra direta - compra de produtos definidos pelo Grupo Gestor do 

Programa, com o objetivo de sustentar preços; 

 

III - incentivo à produção e ao consumo de leite - compra de leite que, após 

ser beneficiado, é doado às unidades recebedoras e, nas hipóteses definidas 

pelo Grupo Gestor, diretamente aos beneficiários consumidores, com o 

objetivo de atender a demandas locais de suplementação alimentar de 
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pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

 

IV - apoio à formação de estoques - apoio financeiro para a constituição de 

estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior 

comercialização e devolução de recursos ao Poder Público; e 

 

V - compra institucional - compra da agricultura familiar, por meio de 

chamamento público, para o atendimento de demandas de gêneros 

alimentícios ou de materiais propagativos, por parte de órgão comprador e, 

nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, para 

doação aos beneficiários consumidores. 

 

 

III. As insuficiências fiscais e sociais do Auxílio Brasil 

 

Dentre os problemas mais graves do Auxílio Brasil, está o fato de que irá 

deixar, aproximadamente, 22 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial 

sem nenhum tipo de cobertura de transferência direta de renda em um momento 

de elevada vulnerabilidade social, desemprego e inflação.  

Dados atualizados em agosto de 2021 apontam que 39,4 milhões de 

famílias foram beneficiadas pelo Auxílio Emergencial ao passo que o Auxílio 

Brasil contemplará apenas 17 milhões de famílias, segundo informações do 

próprio Ministério da Cidadania.  

A explicação para essa enorme redução da cobertura da transferência de 

renda reside, principalmente, nos critérios de elegibilidade para o acesso ao novo 

programa. Ao passo que no Auxílio Emergencial eram contempladas famílias 

com renda por pessoa inferior a meio salário mínimo (e renda mensal total de 

até três salários mínimos), no recém criado Auxílio Brasil serão contempladas 

apenas famílias com renda per capita de até R$ 200,00.  

As linhas de extrema pobreza e pobreza utilizadas como critério de 

elegibilidade para o programa Auxílio Brasil, além de reduzirem 

significativamente o alcance das políticas de transferência de renda, ignoram o 
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critério internacional de pobreza usado por organismos como a ONU 

(Organização das Nações Unidas) e não repõem as perdas inflacionárias 

sofridas pelo Bolsa Família nos últimos anos.  

Em 2018, quando ocorreu o último reajuste nas faixas de elegibilidade, o 

Bolsa Família considerava como pobre a família com renda mensal per capita de 

até R$ 178,00. Caso a inflação, medida pelo INPC, fosse considerada, o valor 

deveria ser reajustado para R$ 213,30.  

Além disso, a ONU e o Banco Mundial consideram como estando em 

situação de extrema pobreza as famílias com renda diária de até US$ 1,90 per 

capita, o equivalente a R$ 308,90 mensais, segundo o câmbio atual. Trata-se do 

critério usado globalmente pela ONU no compromisso de erradicar a extrema 

pobreza até 2030, adotado em 2015 por 193 países-membro da entidade1. 

Ainda no que se refere aos critérios de elegibilidade, o Auxílio Brasil, 

assim como o antigo Bolsa Família, não garante a recorrência do reajuste da 

linha da pobreza pela inflação, tornando a toda a estrutura do programa 

dependente da vontade do governo de ocasião. 

Uma segunda insuficiência grave do Auxílio Brasil, se adotarmos como 

referência o Auxílio Emergencial, são os valores dos benefícios básicos 

permanentes.  

Os benefícios mensais do Auxílio Emergencial em 2020 chegaram a R$ 

1.200,00 por família e, na última versão, eram de R$ 375,00 para famílias 

chefiadas por mãe solo com pelo menos uma pessoa menor de 18 anos; R$ 

250,00 para as demais famílias compostas por mais de uma pessoa; e de R$ 

150,00 por mês para família composta por apenas uma pessoa. Já o Auxílio 

Brasil concederá benefício médio de R$ 217,00, o que implica perdas relevantes 

na comparação com qualquer fase do Auxílio Emergencial.  

Vale destacar que o complemento que poderá elevar o valor do Auxílio 

Brasil para R$ 400,00 ainda não tem previsão legal e, se confirmado, será válido 

apenas para o ano eleitoral de 2022.  

 

 
1 Informações levantadas pela Folha de SP. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/bolsonaro-

limita-entrada-no-novo-bolsa-familia-usando-linha-de-pobreza-que-ignora-inflacao-e-onu.shtml 
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IV – Tabela de comparação sintética de programas de 
transferência direta de renda selecionados 

 

  

Auxílio 

Brasil 

Permanente 

 

Auxílio 

Brasil 

Eleitoral¹ 

(2022) 

 

Auxílio 

Emergencial 

Original² 

(2020) 

 

Auxílio 

Emergencial 

atual  

(2021) 

 

Bolsa Família 

(2018) 

Bolsa 

Família³ 

(valores de 

2018 

atualizados 

pelo INPC) 

 

 

Critério de 

elegibilidade 
(Quem recebe) 

 
Famílias com 
renda per 
capita de até 
R$ 200,00.  

 
Famílias 
com renda 
per capita 
de até R$ 
200,00. 

 
Famílias com 
renda per 
capita de até 
meio salário 
mínimo 
e renda familiar 
mensal total 
acima de três 
salários 
mínimos 

 
Famílias com 
renda per 
capita de até 
meio salário 
mínimo e 
renda familiar 
mensal total 
acima de três 
salários 
mínimos 

 
Famílias com 
renda mensal per 
capita de até R$ 
178,00 

 
Famílias 
com renda 
mensal per 
capita de 
até R$ 
213,30 

 

Número de 

beneficiados 

 
Estimativa de 
17 milhões de 
famílias 

 
Estimativa 
de 17 
milhões 
de famílias 

 
No auge, 
chegou a 68 
milhões de 
benefícios.  

 
Na atualização 
de agosto, 
chegou a 40 
milhões de 
benefícios.  

 
Aproximadamente 
14 milhões de 
famílias. 

 
Sem 
estimativas, 
porém, 
certamente, 
incluiria um 
número 
superior a 
17 milhões 
de famílias.  

 

Valores dos 

benefícios 

mensais 

 
Benefício 
médio de R$ 
217,00 

 
Benefício 
de R$ 
400,00 
para o ano 
eleitoral 

 
Benefícios de 
R$ 1.200 para 
famílias com 
mais de uma 
pessoa e cota 
de R$ 600,00 
por pessoa.  

 
375,00 (mãe 
solo) 
250,00 (demais 
famílias 
compostas por 
mais de uma 
pessoa) 
150,00 (família 
composta por 
apenas uma 
pessoa) 
 

 
Benefício médio 
de R$ 182,00 

 
Benefício 
médio de  
R$   278,81 

¹O benefício que visa complementar o valor do Auxílio Brasil até que chegue a R$ 400,00 

ainda não conta com previsão legal, portanto, nossa análise foi baseada no divulgado pelo 
governo.  

² No auxílio emergencial, não devemos confundir o número de benefícios com o número 
de famílias atendidas. Isso porque parte das famílias podia receber até dois benefícios.  

³ A última correção dos benefícios e faixas de elegibilidade do Programa Bolsa Família 
ocorreu em 2018. Na nossa comparação, atualizamos os valores pelo INPC.  
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