
 

 

 

 

INSS divulga calendário de retomada da prova de vida 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial da União (DOU) a 

portaria que suspende até abril a obrigatoriedade de aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida, com o 

calendário de retomada do procedimento. 

A medida de suspensão da obrigatoriedade já havia sido anunciada pelo presidente do órgão, Leonardo Rolim, na 

terça-feira (23). 

O procedimento deve ser feito a cada ano para que o pagamento do benefício do INSS não seja bloqueado. 

Desde março de 2020, entretanto, os bloqueios foram suspensos em decorrência da pandemia de covid-19, que 

prejudicou a realização da prova de vida de modo presencial. 

A suspensão da obrigatoriedade da prova de vida vem sendo postergada sucessivas vezes. Desde agosto, o 

governo tem investido em um projeto piloto para que o procedimento possa ser feito de modo remoto, pelo celular. 

Uma nova etapa do projeto, lançada na terça (23), disponibilizou o serviço digital para mais de 5 milhões de 

beneficiários do INSS. 

Segundo dados apresentados por Rolim, a suspensão da obrigatoriedade levou 5,3 milhões de aposentados e 

pensionistas a não realizarem o procedimento. Esses beneficiários precisam agora regularizar a situação. Pela portaria 

publicada nesta sexta (26), os bloqueios de benefício para quem não fez a prova de vida no ano passado voltarão a 

ocorrer a partir de maio, de forma escalonada. 

De acordo com a nova portaria, por exemplo, quem deveria ter feito a prova de vida até abril de 2020 e não 

realizou o procedimento, poderá ter o pagamento de seu benefício bloqueado a partir de maio deste ano, caso não se 

regularize até lá. 

Confira abaixo o cronograma de bloqueio do pagamento de benefícios do INSS para os aposentados e 

pensionistas que não realizaram a prova de vida. (AB) 

Saiba mais em: Diário do Litoral, Sábado 27 de fevereiro. 
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Desemprego recua para 13,9% no 4º trimestre 
O desemprego recuou para 13,9% no quarto trimestre de 2020, depois de atingir 14,6% no trimestre anterior. 

Mas a taxa média de desocupação para o ano passado foi de 13,5% a maior desde 2012, o que corresponde a cerca 

de 13,4 milhões de pessoas buscando trabalho no país. 

O resultado para o ano interrompe a queda na desocupação iniciada em 2018, quando ficou em 12,3%. Em 

2019, o desemprego foi de 11,9%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua), divulgada hoje (26) pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, essa reação do mercado de trabalho no quarto trimestre já 

era esperada. “O recuo da taxa no fim do ano é um comportamento sazonal por conta do tradicional aumento das 

contratações temporárias e aumento das vendas do comércio. É interessante notar que mesmo num ano de pandemia, 

o mercado de trabalho mostrou essa reação”, afirmou, em nota. 
Saiba mais em: Diário do Litoral, Sábado 27 de fevereiro. 

 

Começa o prazo para a entrega da declaração do IR em 2021 
Começa nesta segunda-feira (1º) o período para a entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa 

Física) de 2021, referente ao ano-calendário de 2020. 

O prazo se estende até 30 de abril, e a multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entrega-la fora do prazo 

será de, no mínimo R$ 165,74. 

O valor limite para a cobrança da penalidade é de 20% do imposto devido. 

Neste ano, contribuintes que receberam parcelas do auxílio emergencial em 2020 e tiveram rendimento tributável 

superior a R$ 22.847,76 no ano serão obrigados a devolver o valor do benefício. 

A regra está prevista na lei que instituiu o auxílio, aprovada pelo Congresso em março do ano passado. Caso 

dependentes desses contribuintes tenham recebido a assistência, esses valores também precisarão ser devolvidos. 

O informe de rendimentos com os valores do auxílio emergencial está disponível no site do Ministério da 

Cidadania. 

Trabalhadores que tiveram jornada e salário reduzidos durante a pandemia e receberam compensação parcial 

do governo também devem ficar atentos. Essas informações serão detalhadas pelo empregador no informe de 

rendimentos do funcionário. 

Segundo a Receita, parte da remuneração no período de redução salarial é isenta, mas outra parcela é 

tributável. O comprovante emitido pela empresa trará esses valores. 

Desde o ano passado, o contribuinte deixou de ter dinheiro à dedução de gastos com empregados domésticos. 

Neste ano, a regra foi mantida e o benefício não será concedido. 

As restituições serão feitas em cinco lotes entre 31 de maio e 30 de setembro. 
Saiba mais em: Diário do Litoral, Sábado 27 de fevereiro. 

 

Clima econômico melhora no Brasil 
O indicador de Clima Econômico do Brasil subiu 5,1 pontos do último trimestre de 2020 para o primeiro 

trimestre deste ano e chegou a 72,3 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. O dado, que reflete a opinião de 

especialistas em economia do país, foi divulgado ontem (26) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

No primeiro trimestre deste ano, o clima econômico chegou ao maior patamar desde o primeiro trimestre de 

2020 (98 pontos), mas ainda está abaixo da média dos últimos dez anos (77,8 pontos). 

A alta foi puxada pelo Indicador da Situação Atual, que subiu 11,7 pontos do último trimestre de 2020 para o 

primeiro trimestre deste ano. Apesar disso, a avaliação sobre o momento presente continua em patamar baixo, de 25 

pontos. 

O Indicador de Expectativas por sua vez, apesar de estar em um patamar mais elevado (137,5 pontos), recuou 

9,2 pontos no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. 

Na América Latina, o clima econômico teve uma melhora mais acentuada que no Brasil: de 9,8 pontos. Apesar 

disso, o desempenho da região está abaixo do brasileiro (70,5 pontos). 

Entre os dez países da região mostrados na pesquisa, o Brasil aparece em terceiro lugar, atrás de Paraguai (122,2 

pontos) e Chile (95,8 pontos). (AB) 
Saiba mais em: Diário do Litoral, Sábado 27 de fevereiro. 

 


