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Atos do Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

D EC I S Õ ES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e

Ação Declaratória de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)

Julgamentos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.146 (1)
ORIGEM : ADI - 10201 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : SÃO PAULO
R E L AT O R : MIN. MARCO AURÉLIO
R EQ T E . ( S ) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
I N T D O. ( A / S ) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
I N T D O. ( A / S ) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A DV . ( A / S ) : ALEXANDRE ISSA KIMURA (123101/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava improcedente
o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro
Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 2.4.2021 a 12.4.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.258 (2)
ORIGEM : ADI - 5258 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : AMAZONAS
R E L AT O R A : MIN. CÁRMEN LÚCIA
R EQ T E . ( S ) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
I N T D O. ( A / S ) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
A DV . ( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL
A DV . ( A / S ) : THIAGO GOMES VIANA (0010642/MA)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na
ação direta para declarar inconstitucional o disposto nos arts. 1º, 2º e 4º da Lei n. 74/2010 do
Amazonas, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 2.4.2021 a 12.4.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.019 (3)
ORIGEM : 6019 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : SÃO PAULO
R E L AT O R : MIN. MARCO AURÉLIO
R EQ T E . ( S ) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS - ABCR
A DV . ( A / S ) : GUSTAVO BINENBOJM (83152/RJ)
A DV . ( A / S ) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (139858/RJ)
A DV . ( A / S ) : ANDRÉ RODRIGUES CYRINO (123111/RJ)
A DV . ( A / S ) : RAFAEL LORENZO-FERNANDEZ KOATZ (122128/RJ)
I N T D O. ( A / S ) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
I N T D O. ( A / S ) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA DE BASE - ABDIB
A DV . ( A / S ) : MARICÍ GIANNICO (149850/SP)

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na
ação direta, declarando a inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 do
Estado de São Paulo, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli,
que, preliminarmente, não conheciam da ação e, no mérito, julgavam improcedente o
pedido. O Ministro Marco Aurélio (Relator) também julgava procedente o pedido, mas
ficou parcialmente vencido por declarar a inconstitucionalidade do dispositivo ante a
existência de vícios formal e material. Por fim, quanto à modulação dos efeitos da decisão,
o julgamento foi suspenso para colheita, em assentada posterior, dos votos dos ministros
que ficaram vencidos no mérito. Falaram: pela requerente, o Dr. Gustavo Binenbojm; e,
pelo interessado Governador do Estado de São Paulo, o Dr. Andre Brawerman, Procurador
do Estado. Plenário, Sessão Virtual de 2.4.2021 a 12.4.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.399 (4)
ORIGEM : 6399 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : DISTRITO FEDERAL
R E L AT O R : MIN. MARCO AURÉLIO
R EQ T E . ( S ) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
I N T D O. ( A / S ) : CONGRESSO NACIONAL
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
I N T D O. ( A / S ) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI
A DV . ( A / S ) : GUSTAVO DO AMARAL MARTINS (24513/DF, 26353/GO, 144473/MG,

25574/A/MT, 42874/PR, 72167/RJ, 3688/RO, 69414A/RS, 291374/SP, 6423-A/TO)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS-CNF
A DV . ( A / S ) : MAYARA LUIZA MATOS LOSCHA (43928/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE
A DV . ( A / S ) : ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA (76640/MG, 225996/SP)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ¿ CFOAB
A DV . ( A / S ) : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (21445/DF, 10503/ES, 139419/MG,

112310/RJ, 303020/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS - CESA
A DV . ( A / S ) : CARLOS JOSE SANTOS DA SILVA (117609/SP)
A DV . ( A / S ) : PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA (62183/DF, 226766/RJ, 234846/SP)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO NACIONAL DO FISCO ESTADUAL E DISTRITAL - FENAFISCO
A DV . ( A / S ) : CAROLINE DE SENA VIEIRA ROSA (23301/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA - ABAT
A DV . ( A / S ) : HALLEY HENARES NETO (125645/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO

- CNC
A DV . ( A / S ) : ALAIN ALPIN MAC GREGOR (101780/RJ)
A DV . ( A / S ) : BRUNO MURAT DO PILLAR (095245/RJ)
AM. CURIAE. : PODEMOS
A DV . ( A / S ) : JOELSON COSTA DIAS (10441/DF, 157690/MG)
AM. CURIAE. : UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
A DV . ( A / S ) : MARCELO BAYEH (270889/SP) E OUTRO(A/S)

Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava procedente
o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 28
da Lei nº 13.988/2020, por meio do qual inserido o artigo 19-E na Lei nº 10.522/2002, pediu
vista dos autos o Ministro Roberto Barroso. Falaram: pelo amicus curiae Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo A. S. Bichara; pelo amicus curiae
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, o Dr. Bruno Murat do
Pillar; pelo amicus curiae Confederação Nacional do Transporte - CNT, o Dr. Alexandre
Antonio Alkmim Teixeira; pelo amicus curiae Centro de Estudos das Sociedades de Advogados
- CESA, o Dr. Fernando Facury Scaff; pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária - ABAT, o Dr. Fabio Pallaretti Calcini; pelo amicus curiae Confederação Nacional das
Instituições Financeiras - CNF, o Dr. Renato Oliveira Ramos; e, pelo amicus curiae
Confederação Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Gustavo do Amaral Martins. Plenário, Sessão
Virtual de 2.4.2021 a 12.4.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.403 (5)
ORIGEM : 6403 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : DISTRITO FEDERAL
R E L AT O R : MIN. MARCO AURÉLIO
R EQ T E . ( S ) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
A DV . ( A / S ) : GILSON LANGARO DIPP (5112/RS)
I N T D O. ( A / S ) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
I N T D O. ( A / S ) : CONGRESSO NACIONAL
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
I N T D O. ( A / S ) : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
A DV . ( A / S ) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 091152/RJ) E OUTRO(A/S)
I N T D O. ( A / S ) : FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
A DV . ( A / S ) : VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN (4501/MT) E OUTRO(A/S)
I N T D O. ( A / S ) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT
A DV . ( A / S ) : ALEXANDRE ALKMIM TEIXEIRA (76640/MG) E OUTRO(A/S)
I N T D O. ( A / S ) : CONFEDERACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS-CNF
A DV . ( A / S ) : MAYARA LUIZA MATOS LOSCHA (43928/DF) E OUTRO(A/S)
I N T D O. ( A / S ) : SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES - FISCAIS

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
A DV . ( A / S ) : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (DF025120/) E OUTRO(A/S)
I N T D O. ( A / S ) : ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS - APET
A DV . ( A / S ) : MARCELO MAGALHAES PEIXOTO (01833/PE, 353855/SP) E OUTRO(A/S)
I N T D O. ( A / S ) : CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS - CESA
A DV . ( A / S ) : PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA (234846/SP) E OUTRO(A/S)
I N T D O. ( A / S ) : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL
A DV . ( A / S ) : HUGO MENDES PLUTARCO (44551-A/CE, 25090/DF)
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IV - benefícios e seus requisitos para elegibilidade;
V - base e formas de cálculo e de pagamento, bem como o critério de

atualização dos benefícios;
VI - data de pagamento dos benefícios;
VII - institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate

e do autopatrocínio;
VIII - fontes de custeio dos benefícios e das despesas administrativas;
IX - data certa dos repasses das contribuições e cláusula penal na hipótese de atraso.
§1º Os institutos referidos no inciso VII do caput deverão estar disciplinados em

capítulo específico do regulamento, cada instituto em uma seção, e uma seção para as
disposições comuns a todos os institutos.

§2º O critério de atualização dos benefícios, de que trata o inciso V do caput
deste artigo, poderá ser modificado, inclusive para benefícios concedidos, mediante:

I - elaboração de estudo técnico que demonstre a necessidade de mudança do critério
de atualização, bem como a adequação econômica, financeira e atuarial do índice proposto;

II - ampla divulgação aos participantes e assistidos, com antecedência mínima
de cento e oitenta dias do envio da proposta ao órgão estatutário competente da EFPC;

III - aprovação do órgão estatutário competente da EFPC; e
IV - autorização do órgão da Superintendência Nacional de Previdência

Complementar.
§3º Na hipótese do critério de atualização dos benefícios com características de

benefício definido adotar índice de preço, este deverá:
I - refletir adequadamente a variação de preços de produtos e serviços

consumidos pela população;
II - ser de abrangência nacional e ampla divulgação; e
III - ser compatível com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro

entre ativos e passivos do plano de benefícios.
Art. 5º O regulamento de plano de benefícios não deverá dispor sobre:
I - matérias inerentes ao plano de custeio;
II - tábuas de expectativa de vida, ainda que na forma de taxas ou fatores atuariais;
III - taxa de juros atuarial;
IV - matéria estatutária;
V - empréstimos e financiamentos a participantes e assistidos;
VI - planos ou serviços de assistência à saúde; e
VII - outras matérias não relacionadas a plano de benefícios.
CAPÍTULO II
DA DOCUMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA ENCAMINHAMENTO
Art. 6º A análise de requerimento para aprovação ou alteração de estatutos,

regulamentos de planos de benefícios e convênios de adesão será realizada a partir do
recebimento de toda a documentação prevista em norma editada pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 7º O estatuto da entidade fechada de previdência complementar, o

convênio de adesão e o regulamento dos planos de benefícios deverão observar a
terminologia constante da Lei Complementar nº 109, e, no que couber, da Lei
Complementar nº 108, ambas de 29 de maio de 2001.

Art. 8º A Superintendência Nacional de Previdência Complementar poderá fixar
e adotar critérios de certificação prévia de estatutos, regulamentos e convênios de adesão,
desde que suas cláusulas sejam, na forma e no conteúdo, previamente examinada e
aprovada pelo referido órgão.

Art. 9º As entidades fechadas de previdência complementar regidas pela Lei
Complementar nº 108, de 2001, deverão apresentar, quando exigido pelas normas
vigentes, parecer favorável do órgão responsável pela supervisão e controle do
patrocinador, quanto aos pleitos encaminhados à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, relativamente à matéria objeto desta Resolução.

Art. 10. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar poderá
estabelecer procedimentos simplificados para análise de requerimentos e baixar instruções
complementares que eventualmente se fizerem necessárias para o pleno cumprimento
desta Resolução.

Art. 11. Ficam revogadas:
I - a Resolução CGPC nº 8, de 19 de fevereiro de 2004
II - a Resolução CGPC nº 27, de 29 de setembro de 2008;
III - o art. 1° da Resolução CNPC nº 05, de 18 de abril de 2011; e
IV - a Resolução CNPC nº 06, de 15 de agosto de 2011.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor em DD/MM/2021.

PAULO FONTOURA VALLE

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO
E GOVERNO DIGITAL

SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 44, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Estabelece procedimentos para a análise dos pedidos
de transposição dos servidores aposentados e
pensionistas vinculados aos regimes próprios de
previdência dos Estados de Rondônia, do Amapá e
de Roraima para o Regime Próprio de Previdência
Social da União - RPPS - União, consoante o § 1º do
art. 4º e inciso I do art. 35 da Lei nº 13.681, de 18
de junho de 2018, c/c o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 98, de
06 de dezembro de 2017.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL DA SECRETARIA
ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I, II e III, bem como o §
2º do art. 138 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e o disposto no
inciso I do art. 6º do Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de 2019, e §1º do art. 4º e
inciso I do art. 35 da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, c/c o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 98, de 06 de dezembro de 2017, resolve:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a análise dos requerimentos de
transposição dos servidores aposentados e pensionistas vinculados aos Regimes Próprios
de Previdência Social dos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima para o Regime
Próprio de Previdência Social da União - RPPS - União.

Parágrafo único. Somente poderá fazer jus à transposição de que trata esta
Instrução Normativa o servidor aposentado ou pensionista que tenha apresentado
requerimento de opção em consonância com os prazos estabelecidos no Decreto nº 9.324,
de 02 de abril de 2018, e no Decreto nº 9.823, de 04 de junho de 2019, e que atendam
as determinações constantes no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 98, de 6 de dezembro de 2017, e
pela Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018.

Art. 2º Esta Instrução Normativa não se aplica aos aposentados e pensionistas
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 3º Somente serão incluídos no RPPS da União os servidores aposentados e
os pensionistas cuja legalidade dos atos de concessão dos benefícios tenham sido julgados
legais pelo Tribunal de Contas dos respectivos Estados de origem.

Parágrafo único. A análise dos requerimentos de opção dos aposentados ou
pensionistas com processos pendentes de julgamento pelos Tribunais de Contas dos
Estados somente será realizada pela Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de
Rondônia, do Amapá e de Roraima - CEEXT - após o registro do título de inatividade e/ou
pensional pelo Tribunal de Contas de origem.

Art. 4º Os servidores aposentados e os pensionistas optantes pela inclusão,
além de atender às determinações constantes na Portaria SGP/SEDGG/ME nº 384, de 11
de janeiro de 2021, deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos junto
com o requerimento de inclusão:

I - Documentos comuns a todos os aposentados:
1. Cópia integral do processo de Aposentadoria;
2. Cópia do Registro Geral - RG;
3. Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
4. Dados bancários do beneficiário, contendo número e/ou nome do banco, da

agência e conta-salário;
5. Comprovante de residência;
6. Ato de concessão de aposentadoria;
7. Certidões originais de Tempo de Contribuição/Serviço - CTC emitidas pela

Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, nos termos da
Portaria nº 154, de 2008, contemplando todo o período vinculado ao regime próprio
utilizado para fins de aposentadoria;

8. Certidões originais de Tempo de Contribuição/Serviço - CTC - emitidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, quando houver;

9. Contracheque referente ao mês em que manifestou a concordância, bem
como do mês anterior à data do seu requerimento; e

10. Ato do respectivo Tribunal de Contas que atestou a legalidade do ato de
aposentadoria, conforme inciso III do art. 71 da Constituição Federal.

a) - Da aposentadoria especial cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, amparadas na Súmula
Vinculante nº 33, em Mandado de Injunção, ou nos termos da legislação do ente que
regulamenta as disposições constantes no § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal.

1. Processo ou documento que ateste o cumprimento das disposições
constantes na Instrução Normativa MPS/SPS nº 1, de 22 de julho de 2010, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, ou da legislação do ente
que regulamenta o disposto no § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal;

2. Cópia de decisão em Mandado de Injunção na qual conste o nome do
substituído ou da categoria profissional, quando for o caso;

3. Declaração ou contracheque que comprove a vinculação do servidor ao autor
da ação, quando for o caso; e

4. Pronunciamento fundamentado e conclusivo da área de assessoramento
jurídico do RPPS ou Estado, ou Município quanto à força executória da decisão, à eficácia
temporal e os efeitos da decisão judicial no âmbito administrativo, nos casos de mandado
de injunção.

b) - Da Aposentadoria por Invalidez ou Incapacidade Permanente para o
Trabalho.

1. Laudo médico de sistema de saúde oficial que ateste a invalidez ou
incapacidade permanente para o trabalho; ou

2. Processo que caracterizou o Acidente em Serviço.
c) Da aposentadoria especial para os servidores deficientes amparados por

Mandado de Injunção ou nos termos da legislação do ente que regulamenta as disposições
constantes no § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal.

1. Processo ou documento que ateste o cumprimento das disposições
constantes na Instrução Normativa MPS/SPPS nº 2, de 13 de fevereiro de 2014, da
Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, ou da
legislação do ente que regulamenta o disposto no § 4º- A do art. 40 da Constituição
Federal, inclusive com o documento emitido por perícia que comprove a deficiência do
servidor;

2. Cópia de decisão em Mandado de Injunção na qual conste o nome do
substituído ou da categoria profissional, quando for o caso;

3. Declaração ou contracheque que comprove a vinculação do servidor ao autor
da ação, quando for o caso; e

4. Pronunciamento fundamentado e conclusivo da área de assessoramento
jurídico do RPPS ou Estado ou Município quanto à força executória da decisão, à eficácia
temporal e os efeitos da decisão judicial no âmbito administrativo, nos casos de mandado
de injunção.

II - Documentos comuns a todos os beneficiários de pensão:
1. Cópia integral do processo de Concessão do benefício de aposentadoria, no

caso de o instituidor ter falecido aposentado;
2. Documentação constante nas alíneas "a", "b" ou "c" do inciso I deste artigo,

quando for o caso;
3. Cópia do processo de instituição da pensão;
4. Cópia do Registro Geral dos beneficiários de pensão;
5. Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF dos beneficiários de pensão;
6. Dados bancários dos beneficiários de pensão, contendo número e/ou nome

do banco, da agência e conta-salário;
7. Comprovante de residência;
8. Cópia do ato de concessão do benefício de pensão para cada beneficiário;
9. Certidão de óbito do servidor ou aposentado;
10. Certidão de casamento civil ou religioso como efeitos civis, para o cônjuge;
11. Certidão de nascimento, para os filhos;
12. Documentação comprobatória da união estável, conforme exigência contida

na respectiva legislação estadual ou municipal, ou na sua ausência, as constantes no § 3º
do art. 22 do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, para os companheiros;

13. Documentação exigida pela legislação estadual ou municipal, para os
demais dependentes;

14. Contracheque, de cada dependente, referente ao mês em que manifestou
a concordância, bem como do mês anterior à data do requerimento; e

15. Ato do respectivo Tribunal de Contas que atestou a legalidade do ato de
pensão, conforme inciso III do art. 71 da Constituição Federal.

§ 1º A documentação mencionada neste artigo não deverá ser apresentada de
forma apartada quando já constar do processo de concessão de aposentadoria ou pensão
concedidas pelos RPPS´s.

§ 2º O servidor que possuir desconto de Pensão Alimentícia em sua folha de
pagamento deverá apresentar, ainda, a cópia da sentença judicial que determinou o
pagamento ao(s) alimentando(s), além de apresentar cópia do CPF de todos os
beneficiários, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Portaria Normativa SGP nº 10,
de 04 de outubro de 2018.

§ 3º Os agentes públicos federais deverão observar as determinações
constantes na Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, quanto ao recebimento da
documentação constante nesta Instrução Normativa.

Art. 5º Após deferido o pedido de transposição dos aposentados e pensionistas
oriundos dos ex-Territórios de Rondônia, do Amapá e de Roraima, esses serão notificados do
seu enquadramento, devendo, impreterivelmente, encaminhar a sua declaração de
concordância para que seja finalizado o seu processo de transposição para o RPPS da União.

§ 1º Afastadas as situações previstas em legislações específicas, o
enquadramento das aposentadorias e pensões deverão ocorrer em cargo equivalente
previsto no Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais - PCC-Ext,
aplicando-se a estrutura contida no art. 8 e no Anexo III, da Lei nº 13.681, de 2018.

§ 2 O enquadramento dos aposentados e instituidores de pensão terá como
referência a situação em que o servidor se encontrava à época da aposentadoria ou da
instituição da pensão, vedada a redução dos benefícios, nos termos do art. 15 da Lei nº
13.681, de 2018, bem como o pagamento, à qualquer título, de valores referentes a períodos
anteriores à sua publicação, conforme o art. 7º da Emenda Constitucional nº 98, de 2017.

§ 3º Com a migração para o RPPS da União os atos de aposentadoria devem
manter os fundamentos constantes do ato de instituição do benefício, seja esse ato
baseado na média aritmética de que trata o art. 1º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de
2004, ou, para os amparados pela paridade e integralidade, e as regras específicas
estabelecidas para as pensões.
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§ 4º Será assegurada a extensão aos aposentados e pensionistas ora optantes,
que tenham como critérios de reajuste a paridade, quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidas aos servidores em atividade integrantes do Plano de
Classificação de Cargos dos ex-Territórios - PCC-Ext, nos termos do art. 7º da EC nº 41, de
19 de dezembro de 2003.

Art. 6º Os servidores aposentados por incapacidade permanente para o
trabalho ou por invalidez e optantes pela transposição para o RPPS - União - estão sujeitos
à aplicação do instituto da Reversão previsto no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de
novembro de 1990.

§ 1º Os servidores de que trata o caput estarão sujeitos à exigência de
avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a
concessão do benefício, nos moldes do inciso II do § 1º do art. 10 da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019.

§ 2º Diante da comprovação da recuperação da capacidade do servidor
aposentado, fundada em perícia médica oficial, o reingresso deste no serviço ativo
ocorrerá na condição de excedente de lotação.

§ 3º Será obrigatório o retorno ao serviço quando a junta médica declarar
insubsistentes os motivos da aposentadoria, salvo quando completados setenta e cinco
anos de idade, posto que deverá ter a aposentadoria por invalidez alterada para
compulsória, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 152, de 3 de
dezembro de 2015.

§ 4º Após o retorno à atividade, nos termos do parágrafo anterior, o servidor
transposto estará sujeito às regras estabelecidas na legislação federal para a concessão de
novo benefício de aposentadoria.

§ 5º No caso de aposentadoria voluntária é vedada a reversão a pedido, ou no
interesse da administração, prevista no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.112, de 1990, em
razão da extinção do cargo pertencente ao quadro em extinção a partir da sua
vacância.

Art. 7º Os aposentados e pensionistas transpostos nos termos desta Instrução
Normativa terão os valores dos seus benefícios calculados segundo as regras estabelecidas
pela União, sendo vedada a mescla de benefícios federais com os dos Estados de origem,
como quintos, opção de função, Adicional por Tempo de Serviço e Conversão de Licença-
prêmio.

Parágrafo único. Observado o disposto no artigo 15 da Lei nº 13.681, de 18 de
junho de 2018, e respeitado eventual direito adquirido à paridade e à integralidade de
proventos, as aposentadorias e pensões decorrentes manterão no RPPS da União o mesmo
valor recebido no Regime Próprio dos Estados na data anterior à transposição.

Art. 8 Os benefícios previdenciários regem-se pela lei do tempo do ato.
Parágrafo Único. No que toca à pensão, aos pensionistas transpostos aplica-se

a lei:
I - do respectivo ente federativo de origem em relação à habilitação tardia e à

divisão de cotas entre os beneficiários;
II - do RPPS da União acerca da extinção de cotas-parte.

Art. 9º A CEEXT é o órgão responsável por se manifestar conclusivamente sobre
a regularidade da transposição do optante para o RPPS da União.

§ 1º A análise técnica dos requerimentos de opção e da documentação
apresentada pelos servidores aposentados e pensionistas observará os termos do Decreto
nº 10.020, de 17 de setembro de 2019, e seguirá o rito estabelecido na Portaria
SGP/SEDGG/ME nº 384, de 11 de janeiro de 2021.

§ 2º Serão indeferidos pela Câmara de Julgamento os requerimentos que não
atenderem os pressupostos constitucionais, legais e regulamentares exigidos para o
reconhecimento do direito à transposição para o RRPS da União, nos termos desta
Instrução Normativa.

§ 3º Os recursos sobre o indeferimento do pedido de transposição para o RPPS
da União serão analisados nos termos do Capítulo XV da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e do art. 4º do Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de 2019.

§ 4º Os recursos tramitarão em até 2 (duas) instâncias no âmbito da CEEXT.
Art. 10. O requerente poderá solicitar a desistência do pedido mediante a

apresentação de requerimento formal, devidamente assinado, que deverá ser
encaminhado à CEEXT.

Parágrafo único. A desistência voluntária tem caráter irretratável e poderá ser
apresentada em qualquer fase do processo, até a inclusão em folha de pagamento.

Art. 11. O ato de transposição somente produzirá efeitos a partir da publicação
da portaria de deferimento no Diário Oficial da União, sendo vedado o pagamento de
diferenças remuneratórias referentes a períodos anteriores ao deferimento da opção.

Art. 12. Haverá a compensação financeira entre os regimes próprios de
previdência dos Estados por ocasião da transposição de aposentados e pensionistas para o
RPPS - União, observado o disposto no parágrafo único do artigo 7º da Emenda
Constitucional nº 98, de 2018, e no artigo 35 da Lei nº 13.681, de 2018.

Art. 13. A Administração poderá, a qualquer tempo, requerer a apresentação
de novos documentos que julgar necessários para a avaliação da concessão do
benefício.

Art. 14. A previsão constante do art. 3º desta Instrução Normativa não afasta
a competência do Tribunal de Contas da União de analisar a legalidade dos referidos atos
via controle da legalidade constante no inciso IV do art. 70 da Constituição Fe d e r a l .

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 3 de maio de 2021.

LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA

SECRETARIA EXECUTIVA

ATO COTEPE/PMPF Nº 15, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Altera o Ato COTEPE/PMPF 14/21, que divulga o preço médio ponderado ao consumidor final
(PMPF) de combustíveis.

O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do
Regimento do CONFAZ,

CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, e
CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Estado de Economia de Goiás, recebida por meio de mensagem eletrônica no dia 23.04.2021, registrada no processo SEI

nº 12004.100346/2021-99, fica alterado o Ato COTEPE/PMPF 14/21, de 22 de abril de 2021, no item 9, referente à unidade federada supracitada:

. PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL

. ITEM UF G AC GAP DIESEL S10 ÓLEO DIESEL GLP (P13) GLP Q AV AEHC GNV GNI ÓLEO COMBUSTÍVEL

. (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ kg) (R$/ kg) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ m³) (R$/ m³) (R$/ litro) (R$/ Kg)

. 9 GO **5,6740 *7,2838 **4,3085 **4,2649 *6,8323 *6,8323 - **3,9685 - - - -

Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA

ATO COTEPE/ICMS Nº 20, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Altera o Ato COTEPE/ICMS 67/19, que divulga relação das empresas nacionais que produzem, comercializam e importam materiais aeronáuticos,
beneficiárias de redução de base de cálculo do ICMS.

O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 do Regimento
da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, com base no § 1º da cláusula primeira-B do Convênio ICMS 75/91, de 5
de dezembro de 1991,

CONSIDERANDO a relação encaminhada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa por meio do Ofício nº 605/CDI-SE/2482, de 21 de agosto de 2019, e a
manifestação recebida daquele Comando no dia 23 de abril de 2021, registradas no processo SEI nº 12004.100942/2019-54; e

CONSIDERANDO a solicitação encaminhada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina no dia 16 de abril de 2021, registrada no processo SEI nº
12004.100942/2019-54, torna público:

Art. 1º O item 54 fica incluído no Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 67/19, de 03 de dezembro de 2019, no campo referente a Santa Catarina, com a seguinte redação:
"

. SANTA CATARINA

. 54. PRANA PETROQUIMICA LTDA - CNPJ: 05.855.277/0002-09
IE: 256.278.008

".
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

PORTARIA SOF/ME Nº 4.596, DE 23 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 44, § 1º, inciso III, alínea "c", da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, e
Considerando a necessidade de ajuste no Identificador de Resultado Primário, de "2 - primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da

meta, sendo discricionária não abrangida pelo disposto na alínea 'c' deste inciso (RP 2)" para "1 - primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento
da meta, sendo obrigatória, cujo rol deve constar da Seção I do Anexo III (RP 1)", conforme descrição contida nas alíneas "a" e "b" do inciso II do § 4º do art. 7º da Lei nº 14.116,
de 2020, na ação "Manutenção e Operação dos Partidos Políticos" a cargo do Fundo Partidário, de modo a adequar a classificação da referida programação ao rol de despesas
primárias obrigatórias referente ao Anexo III da citada Lei, resolve:

Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, o identificador de resultado primário constante de programação da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021,
no que concerne à Justiça Eleitoral.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GEORGE SOARES
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