
Motivo Mensagem - 

Inelegibilidade extensão 

Possibilidade de 

contestação no Site da 

Dataprev 

Idade inferior a 18 anos, 

salvo no caso de mães 

adolescentes. 

Cidadão(ã) com menos de 

18 anos (exceto mães 

adolescentes) 

Sim 

Falecimento do beneficiário 

identificado pela SIRC ou 

Sisobi. 

 

Cidadão(ã) com indicativo 

de falecimento. 

Sim 

Existência de emprego 

formal. 

 

Cidadão(ã) possui emprego 

formal. 

Sim 

Beneficiário do seguro-

desemprego ou seguro 

defeso. 

 

Cidadão(ã) recebe seguro 

desemprego ou seguro 

defeso. 

Sim 

Trabalhador intermitente. 

Cidadão possui vínculo 

ativo de trabalhador 

intermitente. Saiba mais 

sobre  o Programa 

Emergencial de 

Manutenção do Emprego e 

da Renda em 

https://servicos.mte.gov.br/

bem/ 

Sim 

 Renda familiar mensal 

superior a meio salário 

mínimo por pessoa e a três 

salários mínimos no total. 

 

Cidadão(ã) com renda 

familiar mensal superior a 

meio salário mínimo por 

Sim 



pessoa e a três salários 

mínimos no total 

Recebimento de qualquer 

benefício pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social 

– INSS. 

Cidadão(ã) recebe 

benefício previdenciário ou 

assistencial 

Sim 

 Servidor público estadual, 

municipal ou distrital 

identificado pela RAIS 

2019. 

Cidadão(ã) possui renda 

formal como agente público 

Não 

Servidor público 

identificado pelo SIAPE. 

Cidadão(ã) é servidor(a) 

público(a) 

Sim 

Agente público com 

mandato eletivo (político 

eleito). 

Cidadão(ã) é político(a) 

eleito(a) 

Não 

 Preso em regime fechado. Cidadão(ã) está preso em 

regime fechado. 

Sim 

Servidor público militar. Cidadão(ã) é servidor(a) 

público(a) militar 

Sim 

Residente no exterior. Cidadão(ã) identificado(a) 

pela Polícia Federal como 

residente no exterior 

Não 

 Servidor público estadual, 

municipal ou distrital 

identificado pela auditoria 

da Controladoria Geral da 

União – CGU. 

Cidadão(ã) é servidor 

público estadual, distrital ou 

municipal. 

Sim 



Beneficiário que recebeu 

renda acima de R$ 

28.559,70 em 2019. 

Cidadão(ã) recebeu renda 

acima de R$ 28.559,70 em 

2019. 

Não 

Beneficiário que recebeu, 

em 2019, rendimentos 

isentos, não tributáveis ou 

tributados exclusivamente 

na fonte, cuja soma anual 

foi superior a R$ 40.000,00. 

Cidadão(ã) recebeu, em 

2019, rendimentos isentos, 

não tributáveis ou 

tributados exclusivamente 

na fonte, cuja soma anual 

foi superior a R$ 40.000,00. 

Não 

Beneficiário que tinha, em 

31 de dezembro de 2019, a 

posse ou a propriedade de 

bens ou direitos, incluída a 

terra nua, de valor total 

superior a R$ 300.000,00; 

 Cidadão tinha, em 31 de 

dezembro de 2019, a posse 

ou a propriedade de bens 

ou direitos, incluída a terra 

nua, de valor total superior 

a R$ 300.000,00. 

Não 

 Beneficiário que é 

dependente de declarante 

de imposto de renda que 

recebeu renda acima de R$ 

28.559,70 em 2019. 

Cidadão(ã) é dependente 

de declarante de imposto 

de renda que recebeu 

renda acima de R$ 

28.559,70 em 2019. 

Não 

Beneficiário que é 

dependente de declarante 

de imposto de renda que 

recebeu, em 2019, 

rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, 

cuja soma anual foi 

superior a R$ 40.000,00. 

Cidadão(ã) é dependente 

de declarante de imposto 

de renda que recebeu, em 

2019, rendimentos isentos, 

não tributáveis ou 

tributados exclusivamente 

na fonte, cuja soma anual 

foi superior a R$ 40.000,00. 

Não 

Beneficiário que é 

dependente de declarante 

de imposto de renda que 

tinha, em 31 de dezembro 

de 2019, a posse ou a 

Cidadão(ã) é dependente 

de declarante de imposto 

de renda que tinha, em 31 

de dezembro de 2019, a 

posse ou a propriedade de 

Não 



propriedade de bens ou 

direitos, incluída a terra 

nua, de valor total superior 

a R$ 300.000,00. 

bens ou direitos, incluída a 

terra nua, de valor total 

superior a R$ 300.000,00. 

 Preso sem regime de 

cumprimento de pena 

identificado nas bases do 

governo federal. 

Cidadão(ã) está preso e 

não há informação do 

regime de cumprimento de 

pena.  

Sim 

 Beneficiário faz parte de 

uma família monoparental 

chefiada por mulher que já 

recebe cota dupla. 

Cidadão(ã) pertence à 

família em que uma pessoa 

já está recebendo duas 

cotas do Auxílio 

Emergencial. O limite por 

família são duas cotas. 

Sim 

Beneficiário do BEm - 

Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e 

da Renda. 

Cidadão tem emprego 

formal e recebe o Benefício 

Emergencial de 

Preservação do Emprego e 

da Renda (BEm) 

Sim 

 Beneficiário faz parte de 

uma família que já recebe 

duas cotas da extensão do 

Auxílio Emergencial. 

Cidadão(ã) pertence à 

família em que já há duas 

pessoas recebendo a 

Extensão do Auxílio 

Emergencial. O limite por 

família são duas cotas. 

Sim 
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