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ANÁLISE DECRETO Nº 10.620, de 05-02-2021 

 
 

O Decreto 10.620, de 05-02-2012 tem por finalidade estabelecer competência 
para a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de 
previdência social da União no âmbito da administração pública federal, não se aplicando ao 
Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e aos órgãos constitucionalmente autônomos. 

Cabe ainda neste início, trazer ao conhecimento que as normas, insertas no 
mencionado Decreto, substituem as regras anteriormente tratadas no Decreto nº 9.498, de 
10-09-2018, que dispunha sobre a competência para a concessão e a manutenção de 
aposentadorias e de pensões do regime próprio de previdência social dos órgãos da 
administração pública federal direta. 

Mas, qual é a modificação trazida com a legislação em vigência, o que moveu 
a criação do atual Decreto, tendo em vista as diferenças entre as duas normas? 

Inicialmente, é preciso esclarecer que o RPPS é o Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Públicos, legalmente instituído, que concede, no mínimo, os 
proventos de aposentadorias e pensões. Para conceder tais benefícios, se faz necessária a 
existência de uma estrutura administrativa que seja responsável pela gestão do RPPS, 
intitulada como Unidade Gestora do Regime Próprio. A Unidade Gestora pode ser uma 
entidade autárquica ou um fundo, de âmbito interno da estrutura da administração pública 
de cada ente federativo. A finalidade da Unidade Gestora é a administração, o 
gerenciamento e a operacionalização do regime próprio, incluindo a arrecadação e gestão 
de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos 
benefícios. Como se vê, RPPS e Unidade Gestora são duas coisas distintas, a primeira é o 
regime próprio em si, e a outra trata da gestão desse regime próprio. 

Ressalta-se que é vedada a existência de mais de um regime próprio para 
servidor público titular de cargo efetivo, por ente federativo. Esse único RPPS será 
administrado por uma única unidade gestora vinculada ao Poder Executivo.  

O revogado Decreto 9.498, determinava que a concessão e a manutenção de 
aposentadorias e de pensões do regime próprio de previdência social dos órgãos da 
administração pública federal direta eram resolvidas pelo órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), que passou a ser denominado 
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, a partir do início 
da vigência do Art. 132 do Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019. Lembrando ainda que 
o SIPEC também responde as dúvidas referentes à aplicação da legislação de pessoal, no 
âmbito do Poder Executivo da Administração Pública Federal, sendo as consultas formuladas 
de acordo com a Orientação Normativa nº 7, de 17 de outubro de 2012, que diante da 
mudança de órgão gestor para o INSS também deverá sofrer reforma. 

O atual Decreto promove uma divisão de competências quanto à concessão 
de aposentadorias e pensões, ou seja, o SIPEC será o órgão responsável na administração 
pública federal direta e o INSS responderá pelas autarquias e fundações públicas, 
defendendo o Governo Federal que a cisão melhorará a prestação de serviço público para 
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aposentados e pensionistas, além de ganho de eficiência a partir da modernização, 
padronização e simplificação dos processos. 

É preciso lembrar que o SIPEC, instituído pelo Decreto n° 67.326, de 05 de 
outubro de 1970, conforme determinação do Decreto n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
que tratou da reforma administrativa da Administração Federal com o objetivo de 
organização e modernização, está estruturado em três níveis: o órgão central, os órgãos 
setoriais e os órgãos seccionais. Os níveis são distintos em hierarquia e competência, ou seja, 
são estruturas organizadas e que funcionam de forma moderna e eficiente, o que torna 
ainda mais estranha a determinação de migração de consistente parcela de servidores para 
o INSS. 

Igualmente não foi revelado o motivo pelo qual a Administração Federal 
direta, permanece com o SIPEC e as autarquias e fundações passam para o INSS que, como é 
de conhecimento geral, conta com uma enorme demanda de processos previdenciários, já 
que responde pelo RGPS, com 27 milhões de beneficiários e, agora terá de administrar mais 
de 1,2 milhão de benefícios advindos de parte dos servidores que estão no RPPS. Isto, nos 
faz questionar se, realmente, o Governo Federal entende ser possível haver ganho de 
eficiência com a absorção dessa demanda e se esta mudança na gestão trará alguma 
modernização ou o caos absoluto para o sistema previdenciário desses servidores. 

Nesse sentido, vale lembrar que não serão apenas os servidores das 
autarquias e fundações prejudicados, mas a sociedade brasileira, que depende dos serviços 
do INSS, sofrerá duro golpe, pois se hoje o INSS, na melhor das hipóteses, leva em torno de 
um ano para conceder uma certidão de tempo de serviço, com o aumento de demanda sob 
sua responsabilidade e sem um plano amplo de reestruturação entrará em colapso.  

Observa-se que a norma está eivada de inconstitucionalidade e fere a 
Constituição em mais de um artigo, dentre eles, o § 20 do Art. 40 da CF, que determina a 
vedação de mais de um órgão ou entidade gestora, pois segundo Constituição o RPPS da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será administrado por unidade 
gestora única integrante da estrutura da Administração Pública de cada ente federativo, que 
tenha por finalidade a sua administração, gerenciamento e operacionalização, incluindo a 
arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a 
manutenção dos benefícios. Sendo garantida, ainda, a participação dos segurados nos 
colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objetos de discussão e 
deliberação, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração.  

Embora o Decreto 10.620 faça menção ao § 20 do Art. 40 da CF, não é 
possível esconder o óbvio, que a norma vigente determinou uma cisão na gestão do RPPS, 
em instituições distintas, que, por sua vez, possuem administrações diferenciadas, uma 
ligada ao Ministério da Economia e a outra ao Ministério da Previdência Social, implicando 
em evidente violação ao § 20 do Art. 40 da CF, separando servidores que fazem parte do 
mesmo regime previdenciário. 

O Decreto não estabelece de que forma a Lei 9.717/98, que dispõe sobre a 
organização dos regimes próprios dos servidores públicos, será aplicada diante dessa nova 
administração do regime próprio, restando indefinido o acesso às informações e gestão por 
parte dos servidores, que tinham garantida sua participação nos colegiados e instâncias de 
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decisão, mantendo informações atualizadas sobre as receitas e despesas do respectivo 
regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, inclusive no que diz respeito à aplicação de recursos previdenciários e 
investimentos, o que viola os Arts. 48, II e 68, § 1º, III da CF, que estabelecem que cabe ao 
Congresso Nacional dispor sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento 
anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. 

Também há violação ao princípio da autonomia administrativa, prevista no 
Art. 207 da CF, no tocante à independência administrativa, na medida em que o Decreto 
10.620 determina que sejam apresentadas propostas de revisão de regimentos e estatutos e 
orçamentária quanto à concessão, ao pagamento e à manutenção, no mínimo, dos 
benefícios de aposentadoria e pensão concedidos a partir da Emenda Constitucional n° 
41/2003, de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo,  possibilitando ainda a 
criação de normas complementares pelo Ministério da Economia, o que gera, 
irrefutavelmente, inaceitável insegurança jurídica. 

Ressalta-se ainda que o INSS não tem competência para administrar 
aposentadorias e pensões de servidores que estão no RPPS, retrocedendo ao período 
anterior à  1938, pois foi a partir desse ano que os servidores públicos começaram a ter um 
sistema de proteção mais organizado, com a criação do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado (I.P.A.S.E), o que torna flagrante o atraso que trará esse Decreto.  

Sendo essa as considerações iniciais sobre o tema, colocamo-nos à disposição 
para maiores esclarecimentos.  
 

Natal, 18 de fevereiro de 2021 
 

Andreia Araujo Munemassa 
OAB-RJ n. 93156 
OAB-DF N. 54748 
OAB-RN N. 491-A 
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