
Decreto 10.620 de 05
de fevereiro 2021 -
Dispõe sobre a 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.



O Decreto 10.620/21 surgiu como uma das consequências da
EC 95/2016, que tratou sobre o teto de gastos, e que vem
avançando na marcha de desmonte e supressão de direitos
sociais, sucateando estruturas de governo, e provocando
assim a abertura de caminhos para privatização de setores
dos mais diversos, como previdência, saúde, educação,
assistência social, e outros.

Seus prejuízos são sentidos tanto por servidores quanto pela
população em geral, que amarga nesse primeiro momento, a
imposição de dificuldades na prestação dos serviços mais

básicos.

A gênese do Decreto 10.620/2021 traz assim uma clara
intenção de desmonte de estruturas, além de elementos
correlatos com a reforma administrativa.



ADI 6767 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

PEDIDOS:



Art. 3º, II
Centralização de atividades no INSS quanto as autarquias e 
fundações públicas.

Art. 4º, II
Delegação de poderes a presidência do INSS para estabelecer 
cronogramas relativos a centralização de atividades das autarquias e 
fundações públicas.

Art. 7º
Imposição de responsabilidade as entidades que tenham suas 
atividades previdenciárias em apresentar proposta de revisão de 
suas estruturas regimentais ou de seus estatutos, quando ocorrer a 
transferência de atividades ao órgão central do SIPEC ou ao INSS 



CONTRARIEDADE DIRETA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial.

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e 
de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, 
abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que 
serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os 
parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o §
22.

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei 
complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de 
organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, 
entre outros aspectos, sobre:

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de 
contribuições ordinárias e extraordinárias.



• PREOCUPAÇÕES DIRETAS:

INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA

TRANSIÇÃO DE ATIVIDADES E “SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE”

ESPECIFICIDADE DOS REGRAMENTOS RGPS E DE SISTEMAS

DÉFICIT DE PESSOAL NO INSS E POSSIBILIDADE DE DESFALQUES COM A 
REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO E/OU EXERCÍCIO DE 
SERVIDORES E EMPREGADOS



MATERIAL DO INSS SOBRE 
O ASSUNTO
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