
 

 

COVID-19 :: CORONAVOUCHER: auxílio emergencial residual 
 

Publicada em 03/09/2020 a Medida Provisória nº 1.000, que institui o auxilio 
emergencial residual para o enfrentamento da emergência em saúde pública 
em razão da pandemia Coronavírus. 
 
A medida é valida até o dia 31/12/2020 e prevê o pagamento de até 4 
(quatro) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário 
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 
2020. 
 
 
ATENÇÃO: O auxilio residual NÃO será devido ao trabalhador beneficiário 
que: 
 
I - tenha vínculo de emprego formal ativo adquirido após o recebimento do 
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; 

II - tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do 
seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal após 
o recebimento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, 
de 2020, ressalvados os benefícios do Programa Bolsa Família; 

III - aufira renda familiar mensal per capita acima de meio salário-mínimo e 
renda familiar mensal total acima de três salários mínimos; 

IV - seja residente no exterior; 

V - no ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta 
centavos); 

VI - 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 
(trezentos mil reais); 

VII - no ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais); 
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VIII - tenha sido incluído, no ano de 2019, como dependente de declarante do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses 
previstas nos incisos V, VI ou VII, na condição de: 

a) cônjuge; 

b) companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou com o qual conviva 
há mais de cinco anos; ou 

c) filho ou enteado: 

1. com menos de vinte e um anos de idade; ou 

2. com menos de vinte e quatro anos de idade que esteja matriculado em 
estabelecimento de ensino superior ou de ensino técnico de nível médio; 

IX - esteja preso em regime fechado; 

X - tenha menos de dezoito anos de idade, exceto no caso de mães 
adolescentes; e 

XI - possua indicativo de óbito nas bases de dados do Governo federal, na 
forma do regulamento. 

 
Para mais informações, acesse o documento 
completo em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.000-
de-2-de-setembro-de-2020-275657334 

 
 
Fonte (04/09/2020) 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.000-de-2-de-
setembro-de-2020-275657334 
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