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Foi alterada a legislação de custeio e benefício da Previdência Social para 
estabelecer medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários da 
Previdência Social durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Congresso Nacional que, dentre os quais, destacamos: 

a) aquele que receber benefício realizará anualmente, no mês de aniversário do 
titular do benefício, a comprovação de vida, preferencialmente por meio de 
atendimento eletrônico com uso de biometria, ou outro meio definido pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que assegure a identificação do 
beneficiário, implementado pelas instituições financeiras pagadoras dos 
benefícios, observando o seguinte: 

a.1) a prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas pelo beneficiário, 
preferencialmente no mesmo ato, mediante identificação por funcionário da 
instituição financeira responsável pelo pagamento, quando não realizadas por 
atendimento eletrônico com uso de biometria; 

a.2) a prova de vida poderá ser realizada por representante legal ou por 
procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS que deverá 
ser revalidado, anualmente, nos termos de norma definida pelo INSS; 

a.3) os órgãos competentes deverão dispor de meios alternativos que garantam 
a realização da prova de vida do beneficiário com idade igual ou superior a 80 
anos ou com dificuldade de locomoção, inclusive por meio de atendimento 
domiciliar quando necessário, cabendo as instituições financeiras todos os 
esforços para evitar o deslocamento destes beneficiários; e 

a.4) o INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às 
instituições financeiras até que o beneficiário realize a prova de vida, permitida a 
liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. 

As ligações telefônicas realizadas de telefone fixo ou móvel que visem à 
solicitação dos serviços de atendimento, requerimento, concessão, manutenção 
e revisão de benefícios deverão ser gratuitas e serão consideradas de utilidade 
pública. 

(Lei nº 14.199/2021 - DOU de 03.09.2021) 
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