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STF admite FENASPS como amicus curiae na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade que vai discutir Decreto que 

centraliza aposentadoria dos servidores no INSS 
 

A Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
exarou despacho no último dia 16 de novembro1, admitindo o ingresso da 
FENASPS e diversas outras entidades representativas de servidores 
federais2 na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6767, originalmente 
movida pelo Partido dos Trabalhadores, e que questiona a 
constitucionalidade do Decreto nº 10.630, de 2021, que centralizou no 
INSS a concessão e manutenção das aposentadorias e pensões dos 
servidores do Poder Executivo vinculados à administração indireta 
(autarquias, agências e fundações), como é o caso dos servidores do 
próprio INSS, da ANVISA, da FUNASA, das Universidades Federais, dos 
Institutos Federais, do IBAMA, do INCRA, etc. 

 
O amicus curiae é uma figura jurídica adotada pelos tribunais 

brasileiros, e que permite que pessoas jurídicas que detenham relevância 
e representatividade social - como é o caso das entidades sindicais de 
âmbito nacional -, possam ingressar em determinados processos 
importantes, mesmo não tendo sido parte integrantes desses processos 
quando do seu original ajuizamento. Ao serem admitidas, essas 
entidades passam a poder apresentar memoriais aos Ministros e a 
proceder à sustentação no momento do julgamento, propondo ao 
Tribunal (neste caso o STF) a solução jurídica que entendem mais 
conveniente para a demanda. 

 
 O Decreto em questão, por sua vez, é parte do processo 

iniciado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (Reforma da 
Previdência do Governo Bolsonaro), que pretende centralizar no INSS 
(Previdência Social) a concessão e a manutenção das aposentadorias e 
pensões de todos os servidores federais, indispensável a que o Governo 
possa dar o passo seguinte, qual seja a extinção do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores do Poder Executivo Federal, com a 
aglutinação de aposentadorias dos setores públicos e privado no mesmo 
RGPS – Regime Geral de Previdência Social, tornando mais atraente 

 
1 https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15348723536&ext=.pdf;  
2 Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior 
Públicas do Brasil – FASUBRA-Sindical; Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior – ANDES - Sindicato Nacional; Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de 
Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – PROIFES; 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF; Federação Nacional dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF;; e Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 
Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE Nacional (petição nº 44498/2021). 

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15348723536&ext=.pdf
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(para o sistema financeiro) uma futura proposta de privatização da 
previdência pública brasileira. 

 
Mas ele também traz outras consequências nocivas aos 

servidores públicos federais, tais como:  
 
a) o retardamento do processo de concessão e manutenção de 

aposentadorias, já que essas passarão a disputar espaço com milhões 
de pedidos de aposentadoria e pensão de trabalhadores do setor 
privado, que no mês de maio passado representavam um represamento 
de cerca de 2,5 milhões de benefícios3); e, 

 
b) a dificuldade de aplicação imediata da garantia constitucional 

de paridade entre ativos, aposentados e pensionistas, na medida em que 
futuras concessões salariais feitas aos servidores em atividade somente 
serão estendidas aos aposentados e pensionistas que a elas façam jus 
após o respectivo requerimento. 

 
Por outro lado, ao atribuir ao INSS uma responsabilidade (e um 

trabalho) que a autarquia hoje não tem, sem que seja viabilizado 
concurso público para preenchimento das mais de 10 mil vagas abertas 
nos últimos 5 anos, o Decreto acaba por projetar ainda maiores 
dificuldades para a Previdência Social responder aos requerimentos a ela 
formulados, o que implica em prejuízo também para os trabalhadores do 
setor privado.   

 
É de salientar, por fim, que o Decreto em questão alcança 

inicialmente apenas as autarquias, agências e fundações, mas o 
processo em questão logo envolverá também a administração direta 
(servidores dos Ministérios), agravando ainda mais a situação a 
pavimentando o processo de destruição da previdência pública brasileira. 

 
Logo, fica evidente que a atuação na ADIn nº 6767 interessa a 

todos os servidores federais e até mesmo os servidores de Estados e 
Municípios, pois a aglutinação de suas aposentadorias e pensões no 
INSS constitui objetivo governamental que ficou claro quando da 
tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que acabou 
resultando na Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 

 
O trabalho da Assessoria Jurídica da FENASPS, agora, será a 

elaboração de Memoriais para exposição, aos Ministros do STF, das 

 
3 https://economia.ig.com.br/2021-05-24/inss-pensao-por-morte.html 
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razões pelas quais a entidade entende que o referido Decreto deve ser 
declarado inconstitucional e retirado do mundo jurídico.   

 
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6767 ainda não tem 

data para julgamento. 
 
De Florianópolis para Brasília, em 18 de novembro de 2021. 

 
 
 
 

Luís Fernando Silva 
 

Marcelo Trindade de Almeida 
 

Glênio O. Ferreira 
 

(Assessoria Jurídica Nacional da FENASPS) 
 


