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NOTA TÉCNICA 

 

 

Objeto: Prova de Vida para aposentados e pensionistas da União Federal  

Portaria n° 244/2020 e Instrução Normativa n° 45/2020   

 

 

1. Consulta-nos a r. AFIPEA – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEA 

acerca da exigência de realização de prova de vida para fins de recebimento de 

proventos e pensões. 

 

2. Para tanto, faz-se necessário tecer considerações acerca dos atos normativos 

que regulamentam a exigência da comprovação de vida (prova de vida), a saber: Portaria 

n° 244/2020 e Instrução Normativa n° 45/2020 (documentos anexos).   

 
3. Pois bem. A novel Portaria n° 244, de 15 de junho de 2020, exarada pelo 

Ministério da Economia, instituiu novas regras para que os aposentados e pensionistas 

vinculados à União Federal e que percebem proventos de aposentadoria ou pensão à 

conta do Tesouro Nacional, bem como os anistiados políticos civis e seus pensionistas, 

possam fazer a comprovação de vida, a fim de viabilizar a manutenção do recebimento 

dos respectivos proventos de aposentadoria ou pensão.  

 
4. O art. 4° da Portaria n° 244 dispõe que “A comprovação de vida será realizada 

anualmente, no mês de aniversário do beneficiário, e é condição para a 

continuidade do recebimento do provento de aposentadoria, pensão ou reparação 

econômica”.  

 
5. Veja-se, pois, que a prova de vida é considerada condição indispensável para 

a continuidade do recebimento dos proventos de aposentadoria ou pensão, ou 

mesmo de reparação econômica, no caso dos anistiados políticos civis.  

 
6. Nesse eito, passa-se a esclarecer as formas pelas quais referida prova de vida 

pode ser realizada.  
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7. O art. 5° da referida Portaria define que “o  ato de comprovação de vida exige o 

comparecimento pessoal do beneficiário ou, quando cabível, do seu representante legal 

ou voluntário”, todavia, o seu parágrafo primeiro prevê a possibilidade de prática do ato de 

comprovação de vista pelo beneficiário por meio de sistema biométrico em agência 

bancária ou de aplicativo móvel, quando estas tecnologias estiverem disponíveis. 

 
8. Para tanto, foi editada a Instrução Normativa n° 45 pelo Secretário de Gestão e 

Desempenho de Pessoal, que estabelece os procedimentos necessários para a 

atualização cadastral destinada à comprovação de vida prevista na Portaria n 244/2020.  

 
9. O art. 4° da Instrução Normativa n° 45 dispõe sobre as formas através das quais 

o beneficiário pode realizar o ato de comprovação de vida:  

 
(a) identificação pessoal na agência bancária específica em que o 

aposentado ou pensionista recebe seu benefício, perante algum 

funcionário do banco, mediante apresentação de documento original de 

CPF e documento de identificação com foto, ou  

(b) sistema biométrico, em terminal de autoatendimento de qualquer 

agência bancária, mediante apresentação de documento original de CPF 

e documento de identificação com foto, ou 

(c) por aplicativo móvel.  

 
10. Nesse sentido, confira-se:  

 

Art. 4º A comprovação de vida será realizada por meio de: 
I - identificação pessoal efetivada por funcionário de qualquer agência da 
Instituição Bancária na qual o beneficiário receba o seu provento, pensão ou 
reparação econômica; 
II - sistema biométrico em terminal eletrônico de autoatendimento de qualquer 
agência da Instituição Bancária na qual o beneficiário receba o seu provento, 
pensão ou reparação econômica; ou  
III - aplicativo móvel. 
§1º Nas hipóteses dos incisos I e II do caput, o beneficiário deverá comparecer 
à agência da Instituição Bancária credenciada munido dos originais dos 
seguintes documentos:  
I - Cadastro de Pessoa Física (CPF); e 
II - documento oficial de identificação com foto. 
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§2º A comprovação de vida nos termos dos incisos II e III do caput somente 
será utilizada nos casos em que essas tecnologias estejam disponíveis.  

 

11. Para a comprovação por meio remoto (não presencial), atualmente, verifica-se 

ser possível a realização da prova de vida por meio do SIGEPE, seja pela internet (Portal 

do Servidor) ou seu respectivo aplicativo (SIGEPE Mobile). Para tanto, o login é feito a 

partir do CPF e senha previamente cadastrada via SIGAC, cujos canais também podem 

ser utilizados para consulta de contracheques e consignações em pagamento.  

 

12. Importante destacar que se o beneficiário receber mais de um benefício e por 

meio de agências bancárias distintas, o ato de comprovação de vida poderá ser realizado 

em apenas uma das agências e aproveitará a todos os benefícios. A exemplificar, caso 

o beneficiário perceba mais de uma aposentadoria, aposentadoria cumulada com 

pensão por morte, ou até mesmo cumulação do benefício pago pela União Federal e de 

outro percebido do INSS. Vale destacar que se o beneficiário fizer a comprovação de 

vida em razão de benefício percebido do INSS, esta será aproveitada pela União Federal, 

e vice-versa, conforme dispõe o art. 8° da referida Instrução Normativa. 

 
13. O prazo para a realização do ato de comprovação de vida é o seu mês de 

aniversário, conforme dispõe o art. 3°, contudo, transcorrido o prazo de 90 (noventa) 

dias, contado a partir do primeiro dia do mês de aniversário do beneficiário, poderá 

este ou seu representante legal comparecer na Unidade de Gestão de Pessoas do órgão 

de vinculação do beneficiário, caso não seja possível atender a uma das hipóteses 

previstas no art. 4° da Instrução Normativa n° 45/2020 acima transcrito.  

 
14. Para os beneficiários que eventualmente encontrem-se no sistema prisional, em 

asilos, abrigos ou casas de repouso, estes ou seu representante legal deverão 

comprovar tais situações por meio de declaração específica a ser entregue na Unidade 

de Gestação de Pessoas do órgão de vinculação, pessoalmente ou por 

correspondência com aviso de recebimento, nos termos do art. 7° da Instrução 

Normativa n° 45/2020.  

 
15. Já para aqueles beneficiários que se encontrem ausentes do País, deve ser 

encaminhada à Unidade de Gestão de Pessoas do seu órgão de vinculação (a) uma 

declaração de comparecimento emitida por órgão de representação diplomática ou 
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consular do Brasil no exterior, conforme disposto no art. 9° da citada Instrução Normativa, 

sendo facultada a comprovação (b) por meio de sistema biométrico em terminal de 

eletrônico autoatendimento ou (c) aplicativo móvel, ou, ainda, (d) por meio de declaração 

original de comparecimento emitida por serviço notarial com tradução juramentada.   

 
16. E para os beneficiários que estejam acometidos de doença grave, 

impossibilitados de locomoção, o Órgão Central do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Federal) estabelecerá os procedimentos necessários para a 

comprovação de vida, conforme disposto no parágrafo segundo ao art. 5° da supracitada 

Portaria n° 244/2020.  

 
17. Para tanto, a Instrução Normativa n° 45/2020 trata das visitas técnicas, nos casos 

em que o beneficiário ou seu representante legal ou voluntário poderá solicitar à Unidade 

de Gestão de Pessoas do órgão ao qual está vinculada o agendamento de visita 

técnica, mediante a apresentação de atestado ou laudo que comprove a impossibilidade 

de comparecimento para fins de comprovação de vida. E, caso a Unidade de Gestão de 

Pessoas não possa realizar a visita técnica, poderá autorizar o beneficiário, de forma 

excepcional, a enviar formulário específico de declaração de vida ou apresentar escritura 

pública declaratória de vida.  

 
18. O art. 13 da referida Instrução Normativa expressamente veda a realização de 

visita técnica nos casos em que o beneficiário esteja ausente do País.  

 

19. Quanto à obrigatoriedade de realizar o ato de comprovação de vida, esta 

vincula a continuidade do recebimento dos proventos de aposentadoria ou pensão, 

sendo que, caso não seja realizada no mês de aniversário do beneficiário, este será 

notificado a realizá-la, sob pena de suspensão do respectivo pagamento.  

 
20. Caso haja a suspensão do pagamento, na hipótese de transcorrer o prazo 

de 90 (noventa) dias contados do primeiro dia do mês de aniversário, poderá ser 

restabelecido o pagamento após cumprida a referida exigência, com efeitos 

financeiros retroativos.  
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21. Por fim, reiteramos nossa inteira disposição para atender aos filiados da r. AFIPEA 

que manifestarem eventuais dúvidas acerca de detalhes previstos nas normas 

administrativas citadas e que atualmente regem o ato de comprovação de vida. 

 
   Brasília, 19 de agosto de 2020. 

 

João Marcos Fonseca de Melo 
OAB/DF 26.323 

 
 

 

Juliana Britto Melo 
OAB/DF 30.163 

 
 

 
 
 

Luciana Martins Barbosa 
OAB/DF 12.453 
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Relação de Anexos 

 

Anexo 1 – Portaria n° 244, de 15 de junho de 2020, do Ministério da Economia 

Anexo 2 – Instrução Normativa n° 45, de 15 de junho de 2020, da Secretaria de Gestão 

e Desempenho de Pessoal 



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020061700043
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S EC R E T A R I A - G E R A L
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 69/DADM, DE 15 DE JUNHO DE 2020

Inscrição de Organização Militar (OM) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINHA, no uso de suas atribuições legais
e com fundamento no art. 13 da Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de
2018, da Receita Federal do Brasil (RFB), resolve:

Art.1º Requisitar a inscrição no CNPJ, na condição de filial, do Núcleo de
Implantação da Capitania Fluvial de Goiás (NI-CFGO), Natureza Jurídica 101-5 - Órgão
Público do Poder Executivo Federal, Código e Descrição da Atividade Econômica Principal
(CNAE - Fiscal Principal) 84.22-1/00 - Defesa, Código e Descrição da Atividade Econômica
Secundária (CNAE- Fiscal Secundária) 84.11-6/00 - Administração Pública em Geral, sediado
na Rua 2, nº 45, Setor Central, Goiânia, GO, CEP 74013-020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 52, de 7 de maio de 2020.

C Alte (IM) MARCOS INOI DE OLIVEIRA

Ministério do Desenvolvimento Regional

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ÁREA DE REGULAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO

ATOS DE 15 DE JUNHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ÁGUAS - ANA torna público que, no exercício da competência delegada pelo art. 3º da
Resolução ANA nº 26, de 8/5/2020, nos termos do art. 12, V, da Lei nº 9.984, de
17/07/2000, com fundamento nas Resoluções ANA nº 1.938 e 1.939, de 30/10/2017,
resolveu emitir as outorgas de direito de uso de recursos hídricos a:

Nº 1.398 - GERALDO DE OLIVEIRA FILHO, rio Urucuia, Município de ARINOS/MG, irrigação.

Nº 1.399 - CLOVES FERREIRA DA COSTA, rio São Francisco, Município de Juazeiro/BA, irrigação.

Nº 1.400 - VALERIA DE AMORIM LUBARINO, UHE Sobradinho, Município Casa Nova/BA, irrigação.

Nº 1.401 - ASSOCIACAO INDIGENA TRUKA, rio São Francisco, Município de Sobradinho/BA, irrigação.

Nº 1.402 - LUIZMAR RODRIGUES BUENO, UHE Três Marias, Município de Três Marias/MG, irrigação.

Nº 1.403 - BEMENG CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, rio São Francisco,
Município de Santa Maria da Boa Vista/PE, irrigação.

Nº 1.404 - JOSE DOS SANTOS, UHE Sobradinho, Município de Casa Nova/BA, irrigação, alteração.

Nº 1.405 - JOSE SILVIO DA ROCHA, rio São Francisco, Município de Martinho Campos/MG, irrigação.

Nº 1.406 - JULIO CESAR CAVALCANTI FERREIRA, rio São Francisco, Município de
Ibotirama/BA, irrigação.

Nº 1.407 - JOSIVALDO NUNES DE SOUZA, rio São Francisco, Município de Juazeiro/BA, irrigação.

Nº 1.408 - ADONIVALDO RODRIGUES DE SOUZA, rio São Francisco, Município de
Juazeiro/BA, irrigação.

Nº 1.409 - ILTON GENIVALDO DE SOUZA, UHE Luiz Gonzaga, Município de Glória/BA, irrigação.

Nº 1.410 - MARILEIDE MARINA DE SA SOARES, UHE Luiz Gonzaga, Município de Glória/BA, irrigação.

Nº 1.411 - JOSE ALMEIDA DE SOUZA, UHE Sobradinho, Município de Casa Nova/BA, irrigação.

Nº 1.412 - AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA, rio do Ouro, Município de Mara
Rosa/GO, Mineração, transferência.

Nº 1.413 - A MARCELO MACEDO LUCIO, rio Jequitinhonha, Município de Jacinto/MG, irrigação.
O inteiro teor das Outorgas, bem como as demais informações pertinentes está

disponível no site www.ana.gov.br.

PATRICK THOMAS

D ES P AC H O

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA,
no exercício da competência delegada pelo art. 3°, inciso I, da Resolução ANA nº 26, de
08/05/2020, torna público que, no período de 8 a 14/06/2020, foram requeridas e
encontram-se em análise as seguintes solicitações de outorga preventiva e de direito de
uso de recursos:

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A, rio Parnaíba, município de Murici dos
Portelas/PI, abastecimento público.

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A, UHE Boa Esperança, Município de
Guadalupe/PI, abastecimento público.

BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA, rio Urucuia, município de Arinos/MG, irrigação.
C. F. MEIRA DE VASCONCELOS NETO EIRELI, rio Piranhas ou Açu, município de

Alto Rodrigues/RN, irrigação.
CONSORCIO PAV MACEIO, rio Mundaú, município de Murici/AL, outros usos.
DENIZ JOSE GUARIENTI, rio Paranaíba, Município de Lagamar/MG, irrigação.
FERNANDO LABOISSIERE, rio Paranã, Município de São Domingo/GO, irrigação.
FRANCISCO DA CONCEICAO BARBOSA, rio São Francisco, Município de

Juazeiro/BA, irrigação.
FRANCISCO GOMES NETO, UHE Luiz Gonzaga, Município de Rodelas/BA, irrigação.
GILDEMAR ALVES DE SOUZA, rio São Francisco, Município de Juazeiro/BA, irrigação.
IRANILSON DOS SANTOS CUNHA, rio São Francisco, Município de Curaçá/BA, irrigação.
JENI RODRIGUES DE SOUZA SANTOS, rio São Francisco, Município de

Juazeiro/BA, irrigação.
JOAO DE JESUS SILVA, rio São Francisco, Município de Carinhanha/BA, irrigação.
JOSE DOS SANTOS e JOSE RODRIGUES DA SILVA, rio São Francisco, Município de

Juazeiro/BA, irrigação.
LUCA BALLALAI BAPTISTA BRAGA, UHE Sobradinho, Município de Juazeiro/BA, irrigação.
MARCOS ROBERTO FABRI, UHE Canoas I, Município de Itambaracá/PR, irrigação.
NEWTON STURZENEKER JUNIOR, rio Urucuia, Município de São Romão/MG,

irrigação, alteração.
PORTO DO AÇU OPERACOES S.A., rio Paraíba do Sul, município de São João da

Barra/RJ, indústria, preventiva.
RERIVALDO DE ASSIS DA SILVA, UHE Luiz Gonzaga, Município de Rodelas/BA, irrigação.
SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA - SAP/MAPA, UHE Itaipu, Município de

Santa Terezinha do Itaipu/PR, aquicultura, preventiva
VOTORANTIM CIMENTOS S.A., rio Paraguai, município de Corumbá/MS, indústria.
WELDON DE ASSIS GUIMARAES, UHE Luiz Gonzaga, Município de Rodelas/BA, irrigação.
WILIAN PEDRO COSTA MELO, UHE Luiz Gonzaga, Município de Rodelas/BA, irrigação.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

Ministério da Economia

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA CONJUNTA Nº 246, DE 12 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a fixação dos valores e dos
procedimentos necessários para o pagamento dos
honorários periciais, nos termos do § 2º do art. 1º da
Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E O MINISTRO DE ESTADO
DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no § 2º do
art. 1º da Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, resolvem:

Art. 1º Aplicam-se os procedimentos da Resolução CJF-RES-2014/00305, de 7 de
outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, para o cumprimento do disposto na Lei
nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, com observância dos §§ 3º e 4º do art. 1º da
referida Lei.

Art. 2º Os valores dos honorários periciais, para os fins do disposto na Lei nº
13.876, de 2019, em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como
parte, inclusive aos processos que tramitam na Justiça Estadual, no exercício da
competência delegada pela Justiça Federal, serão os que constam, quando couber, das
Tabelas II e V do Anexo da Resolução CJF-RES 2014/00305 vigentes na data da entrada em
vigor desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente do Conselho da Justiça Federal

PAULO GUEDES
Ministro de Estado da Economia

PORTARIA Nº 244, DE 15 DE JUNHO DE 2020

Estabelece normas e diretrizes para a atualização
cadastral destinada à comprovação de vida dos
aposentados e dos pensionistas da União que recebem
proventos de aposentadoria ou pensão à conta do
Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos -SIAPE, bem
como dos anistiados políticos civis e seus pensionistas,
de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de
2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87, da Constituição; e tendo em vista o disposto no inciso I
do art. 1ºdo Decreto nº 7.862, de 8 de dezembro de 2012, e na Lei nº 9.527, de 10 de dezembro
de 1997, resolve:

Das Disposições Gerais
Art. 1º Ficam estabelecidas as normas e diretrizes para a atualização cadastral

destinada à comprovação de vida dos aposentados e dos pensionistas da União que recebem
proventos de aposentadoria ou pensão à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, bem como dos anistiados políticos
civis e seus pensionistas, de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria, considera-se:
I - beneficiário:
a) o aposentado ou o pensionista da União, que receba proventos e pensões à

conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal -
SIAPE; e

b) o anistiado político civil de que trata a Lei nº 10.559, de 2002, ou o seu
pensionista;

II - representante legal:
a) qualquer dos pais ou detentores do poder familiar, no caso dos menores de

dezoito anos não emancipados; e
b) o tutor ou o curador; e
III - representante voluntário: demais pessoas que não se enquadrem no inciso II e

que atuem em nome do beneficiário nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade
de locomoção, mediante procuração, nos termos do § 3º do art. 9º da Lei nº 9.527, de 10 de
dezembro de 1997.

Art. 3º Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal - SIPEC a gestão e a coordenação do processo de comprovação de vida.

Parágrafo único. Compete aos órgãos setoriais e seccionais do SIPEC atuar no
processo de comprovação de vida, na forma estabelecida pelo Órgão Central do SIPEC.

Da Comprovação de Vida
Art. 4º A comprovação de vida será realizada anualmente, no mês de aniversário do

beneficiário, e é condição para a continuidade do recebimento do provento de aposentadoria,
pensão ou reparação econômica.

Art. 5º O ato de comprovação de vida exige o comparecimento pessoal do
beneficiário ou, quando cabível, do seu representante legal ou voluntário.

§ 1º O ato de comprovação de vida de que trata o caput poderá, quando couber,
ser realizado pelo beneficiário por meio de sistema biométrico ou aplicativo móvel, nos casos
em que essas tecnologias estejam disponíveis.

§ 2º O Órgão Central do SIPEC estabelecerá os procedimentos para a comprovação
de vida dos beneficiários acometidos por moléstia grave, impossibilitados de locomoção, sob
custódia do Estado ou ausentes do País.

Art. 6º Os beneficiários que não efetuarem a comprovação de vida no período
estabelecido no art. 4º serão notificados para realizá-la, na forma e no prazo definidos em
Instrução Normativa do Órgão Central do SIPEC, sob pena de suspensão do pagamento do
provento, pensão ou reparação econômica.

Art. 7º Na hipótese de suspensão do pagamento do provento, pensão ou reparação
econômica, o seu restabelecimento fica condicionado à realização da comprovação de vida na
forma prevista nesta Portaria e na Instrução Normativa de que trata o art. 6º e terá efeitos
retroativos, a partir da primeira folha de pagamento disponível para inclusão.

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 8º Caberá ao Órgão Central do SIPEC definir o local onde será realizada a

comprovação de vida, a forma de sua divulgação, as tecnologias a serem utilizadas e editar as
normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 9º O Órgão Central e os órgãos setoriais do SIPEC poderão celebrar contratos,
convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres para o cumprimento do disposto nesta
Portaria.

Art. 10. Fica revogada a Portaria nº 363, de 28 de novembro de 2016, do extinto
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor em 3 de agosto de 2020.

PAULO GUEDES

PORTARIA Nº 245, DE 15 DE JUNHO DE 2020

Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos
federais, na situação que especifica em
decorrência da pandemia relacionada ao
Coronavírus.

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, no art. 66 da Lei nº 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, e na Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, resolve:
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