
                                          
   

 

SÍNTESE DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DA 

BAHIA PROMOVIDA PELA– PEC 159/2020 e PL 23.728 

e 23.729 /2020 

 

 

1. APRESENTAÇÃO – Itinerário da Reforma.  

 

Convém destacar, logo a início, que originalmente fora 

proposta a Proposta de Emenda Constitucional nº 157, em 17 de 

dezembro de 2019.  

No dia seguinte (18/12/2019), aportou na Assembleia 

Legislativa da Bahia a PEC nº 158/2019, em forma de 

substitutivo, com algumas alterações em relação à PEC nº 

157/2019.  

Em 19/12/2019, a ALBA aprovou o requerimento de prioridade 

oriundo do Poder Executivo, de modo que todos os prazos 

regimentais forram reduzidos pela metade.  

Ocorre que, em razão de Decisão que acolheu o pleito de 

tutela de urgência antecipada em caráter liminar nos autos do 

Mandado de Segurança nº 8000287-11.2020.8.05.0000, a 

tramitação da PEC nº 158/2018 foi suspensa.  

Na sequência, na data de 14/01/2020, a pedido do Poder 

Executivo, a referida Proposta de Emenda à Constituição foi 

retirada de tramitação.  



                                          
   

 

Por silogismo, o susomencionado Mandado de Segurança perdeu o 

objeto.  

Doravante, em 14/01/2020, o Poder Executivo encaminhou nova 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 159/2020) à 

Assembleia Legislativa, ocasião em que também apresentou a 

requerimento de convocação extraordinária, vez que se tratava 

de período referente ao recesso parlamentar.  

Sucede que em 23/01/2020 foi impetrado novo Mandado de 

Segurança, tombado sob o nº 8001164-48.2020.8.05.0000, a fim 

de que fosse determinada a suspensão do processo legislativo.  

Nesse sentido, foi deferida a medida antecipatória no seio do 

mencionado writ, de modo a obstar a tramitação da PEC nº 

159/2020.  

Entretanto, em 30/01/2020, após pleito da Assembleia 

Legislativa, a medida liminar foi revogada, autorizando-se o 

processamento do feito legislativo.  

Em 31/1/2020, após votação em dois turnos, a PEC nº 159/2020 

foi aprovada por 44 (quarenta e quatro) contra 9 (nove) 

votos, sendo publicada hoje (01/02/2020) a Emenda 

Constitucional nº 26/2020.  

  

 

 

 



                                          
   

 

2. DA ATUAÇÃO DA AMAB  

 

A início, afigura-se relevante destacar que a Associação dos 

Magistrados da Bahia vem trabalhando e envidando esforços 

para mitigação dos prejuízos relacionados à reforma da 

previdência. 

Diz-se mitigação porque, como é sabido, inevitavelmente a 

reforma do sistema previdenciário seria aprovada nas Casas 

Legislativa.  

Necessário rememorar que apresentamos parecer técnico acerca 

da Reforma Previdenciária federal, bem como elaboramos 

sugestões e colhemos sugestões dos Magistrados, no escopo de 

promover o debate no âmbito do Congresso Nacional, 

notadamente com o Deputados e Senadores baianos.  

Todo esse trabalho foi realizado de maneira conjunta com a 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), inclusive com a 

realização de um seminário, na seda da Escola de Magistrados 

da Bahia (EMAB), que versou sobre os impactos da reforma da 

previdência.  

A nível estadual não foi diferente.  

Diuturnamente acompanhando a rotina parlamentar, 

especialmente em busca da aprovação do Projeto de Lei nº 

23.124/2019, que dispõe sobre a elevação dos subsídios dos 

Magistrados de diferentes entrâncias, verificamos que no dia 

18/12/2019 teve início a tramitação da PEC nº 157/2019. 



                                          
   

 

Válido ressaltar que em momento anterior, a AMAB se associou 

com outras Associações, formando assim Coletivo denominado 

Carreiras de Estado Organizadas (CEO), com o fito de promover 

discussões relacionadas a eventuais processos legislativos 

que versem sobre a legislação de pessoal e/ou regras da 

previdência.  

Registre-se que o Coletivo é formado pela Associação dos 

Magistrados da Bahia (AMAB), Associação do Ministério Público 

do estado da Bahia (AMPEB), Associação dos Procuradores do 

Estado da Bahia (APEB), Associação dos Defensores Públicos do 

Estado da Bahia (ADEP), Instituto dos Auditores Fiscais (IAF) 

e Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia 

(AGGEB).   

No dia 20/12/2020, o CEO organizou reunião na sede da 

Associação dos Procuradores do Estado da Bahia, para tratar 

da PEC nº 157/2019 e nº 158/2019.  

Nesse primeiro encontro, a AMAB e as outras carreiras se 

avizinharam dos termos da Proposta e debateram alguns pontos, 

a exemplo da implementação da aposentadoria especial, 

elevação da idade limite para percebimento da pensão por 

morte de 18 (dezoito) para 21 (vinte e um) anos, bem como a 

implementação da aposentadoria por invalidez em decorrência 

de doença grave.  

Além disso, foram traçadas estratégias de atuação no âmbito 

da Assembleia Legislativa da Bahia, notadamente para fins de 



                                          
   

 

diálogos com os deputados, com o fito de mitigar os efeitos 

da reforma da previdência.  

A atuação inicial se deu no dia 07/01/2020, quando nos 

reunimos com o Deputado Rosemberg Pinto, líder da 

maioria/governo na ALBA.  

Na ocasião, apresentamos propostas de emendas para 

aperfeiçoar a PEC nº 158/2019, as quais foram acolhidas pelo 

referido Deputado, que se comprometeu a se reunir com o Chefe 

do Poder Executivo e levar nossos pleitos.  

Na semana seguinte, em 13/01/2020, voltamos à ALBA e nos 

reunimos com o Deputado Targino Machado, líder da 

minoria/oposição, ocasião em que apresentamos os mesmos 

pleitos, no intuito de facilitar as negociações entre governo 

e oposição.  

Daí então passamos a atuar junto aos parlamentares 

diretamente na Assembleia Legislativa.  

Nos reunimos com diversos Deputados de diversas siglas 

partidárias, dentre os quais, é possível citar Deputados como 

Olívia Santana, Hilton Coelho, Marcelino Galo, Zé Raimundo, 

Paulo Câmara, Sandro Regis, Pedro Tavares, Vitor Bonfim, 

entre outros.  

Válido registrar que a AMAB, juntamente como as outras 

Associações que fazem parte do CEO, promoveu um encontro na 

sede do IAF no dia 20/01/2020.  



                                          
   

 

Na oportunidade, a AMAB convidou toda a Magistratura a 

participar do evento, não obstante, apenas e tão somente o 1º 

Secretário, Juiz Gilberto Bahia de Oliveira, compareceu e 

representou a AMAB.  

Ademais, no dia 27/01/2020 – um dia antes da discussão da 

PEC no âmbito da CCJ -, voltamos a nos reunir com o Deputado 

Rosemberg Pinto e com o Deputado Vitor Bonfim, este último o 

relator da Proposta.  

 

3. PROPOSTAS DA AMAB PARA MITIGAR OS EFEITOS DA REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA – ALTERAÇÕES REALIZADAS 

 

Antes mesmo de tratar especificamente das propostas 

apresentadas aos Deputados, convém destacar que a conjuntura 

inviabilizou a defesa da retirada da PEC.  

A AMAB, para além da apresentação das propostas de emendas 

aos textos da PEC, debateu com os Deputados a desnecessidade 

da aprovação de uma reforma dessa magnitude com tanta 

celeridade.  

O fato é que, o discurso da bancada da maioria e da bancada 

oposicionista caminhou no sentido de que a Promulgação da 

Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 

limitou o âmbito de atuação dos Estados e Municípios, de 

maneira que as discussões ficaram de certa forma limitadas.  



                                          
   

 

Por essa razão, ao longo da tramitação da Propostas de Emenda 

à Constituição, enfatizamos a defesa da mitigação dos efeitos 

da Reforma, já que o panorama não era favorável na própria 

Assembleia Legislativa.  

Nesse sentido, apresentamos as seguintes propostas:  

1. Propomos, juntamente com os representantes do grupo de carreiras 

de Estado (CEO), que todos os requisitos para a concessão da 

aposentadoria voluntária dos servidores após a promulgação da PEC 

Estadual fossem mantidos no texto da Constituição Estadual, evitando-se 

a desconstitucionalização de direitos previdenciários; 

Alterações EC: A redação da Emenda Constitucional nº 26/2020 não consta a 

alteração requerida, tanto é verdade que vários dispositivos remetem a 

regulamentação por lei ordinária, a exemplo dos arts. 6º, 7º, e 9º da EC. 

  

 

2. Defendemos a mantença do abono permanência no mesmo montante 

referente ao valor da contribuição previdenciária.  

Alterações EC: Reflexo da desconstitucionalização dos direitos, o 

dispositivo que trata do abono permanência na Emenda Constitucional a 

regulamentação por lei ordinária. 

 

“§ 9º - Observados critérios a serem estabelecidos em lei, 

o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as 

exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por 

permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de 

permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua 

contribuição previdenciária, até completar a idade para 

aposentadoria compulsória.” (NR)  

 

 

 



                                          
   

 

 

Importante registrar que, de acordo com o Projeto de Lei nº 23.729 /2020, o 

abono permanência será de 60% (sessenta por cento).  

 

A AMAB conseguiu emplacar uma emenda ao Projeto de Lei através da Deputada 

Fabíola Mansur, a qual estabelece o pagamento do abono permanência no valor 

total da contribuição previdenciária.   

 

Registre-se, ademais, que o PL segue para a fase de debate no âmbito da 

ALBA, de modo que deveremos aguardar a votação.  

  

 

3. No âmbito das discussões acerca da reforma do sistema 

previdenciário, pleiteamos a elevação da alíquota da contribuição 

previdenciária do Estado da Bahia para o dobro da contribuição dos 

Magistrados, nos termos da Lei nº 9.717/98.  

Dessa forma, em relação ao FUNPREV e ao BAPREV o Estado passaria de 24% 

(vinte e quatro por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente, 

para 30% (trinta por cento).  

Tal medida teria o condão de diminuir o déficit previdenciário e 

mitigar as alterações que afetam os Magistrados, inclusive as 

constantes elevações de alíquotas.  

Alterações EC: Elaboramos uma emenda aditiva ao Projeto de Lei nº 

23.728/20, a fim de acrescentar a elevação de alíquota e apresentamos aos 

Deputados.  

Registre-se, ademais, que o PL segue para a fase de debate no âmbito da 

ALBA, de modo que deveremos aguardar a votação.  

  

 



                                          
   

 

 

4. Advogamos a redução da regra do pedágio de 60% (sessenta por 

cento) para 50% (cinquenta por cento), de modo a garantir a isonomia 

entre todos os servidores, equiparando-se todos ao pedágio 

estabelecido para os professores; 

Em síntese, a alteração seria realizada no art. 4º, V, da PEC. Para 

melhor entendimento, eis quadro explicativo elaborado pelo IAF:  

 

Alterações EC: A bem da verdade, em decorrência das discussões com os 

deputados, a PEC nº 159 aportou na ALBA diferente da PEC nº 158. Nesta 

última, a pedágio seria de 100% (cem por cento). 

Logramos a redução para 60% (sessenta por cento), não obstante, o 

objetivo era reduzir para 50% (cinquenta por cento), o que não foi 

acolhido.    



                                          
   

 

5. Defendemos junto aos parlamentares que se assegure o direito à 

integralidade e paridade para aqueles que ingressaram no serviço 

público antes de 31/12/2003, ao completar as idades de 60 anos 

(homem) e 57 anos (mulher), bem como que o acréscimo de 01 ponto 

só comece a ser computado a partir de 2021. 

No entanto, não logramos êxito e o texto foi mantido, 

estabelecendo-se a seguinte regra: 

 

 

 

 

 

 



                                          
   

 

6. A AMAB também defendeu a mantença da forma de cálculo do valor 

a ser apurado para fins de aposentadoria. Atualmente calcula-se o 

percentual de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações;  

 

Alterações EC. Não foi acolhido o pleito, mantendo-se a média em 90% 

(noventa por cento), conforme art. 1º, §7º da EC nº 26/2020.  

Válido destacar que o percentual é inferior ao percentual de 100% (cem 

por cento) estabelecido pela EC. 103/2019 na esfera federal.  

 

7. A AMAB requereu a constitucionalização do benefício especial e 

regulamentação através de inserções de dispositivos no PL nº 

23.728/2020.  

O benefício especial consiste em um mecanismo de benefício 

previdenciário diferido e já encontra-se previsto na esfera 

federal, através da Lei nº 12.618/12. 

Em suma, possibilita a migração do servidor para o regime de 

aposentadoria complementar com compensação futura pelos recursos 

aportados desde o ingresso no serviço público até o dia da opção 

pela migração. 

Com efeito, o servidor que optar por sair do regime próprio poderá 

perceber, de forma diferida e quando a implementação dos 

requisitos para aposentadores, o montante que contribuiu.  



                                          
   

 

O pleito foi levado ao Chefe do Executivo pelo Deputado Rosemberg 

Pinto, líder do governo, que nos respondeu favoravelmente à 

proposta. Não obstante a implementação do benefício deverá ser 

efetivada através de Projeto de Lei autônomo.  

8. DEMAIS ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA PEC. 

 

 

PL nº 23.728/20 determina a elevação da alíquota de contribuição dos 

Magistrados 

 



                                          
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
   

 

Eis, portanto, o panorama geral da reforma do sistema 

previdenciário, valendo destacar que ainda tramitam no âmbito 

da Assembleia Legislativa os Projetos de Lei nº 23.728/20 e 

23.729/20.  

O primeiro, em síntese, regulamenta os dispositivos da Emenda 

Constitucional nº 26/2020. O Segundo versa sobre o abono 

permanência.  

A perspectiva de votação no âmbito da Assembleia Legislativa 

é dia 04/02/2020, vez que afigura-se provável que haja 

dispensa de formalidades para a votação1.  

 

É o relatório, com as considerações.  

 

Anderson da Silva Oliveira 

Consultor Legislativo da AMAB 

OAB nº 56.764/BA 

                                                      
1
 Como não se pretende discorrer acerca dos conceitos e teorizar as disciplinas 

do processo legislativo, para fins didáticos e objetivamente, a “dispensa de 

formalidades”, basicamente, mitiga a fase de discussão que ocorre no âmbito 

das Comissões Temáticas. 

Para tanto, nos termos do art. 162-A do Regimento Interno da ALBA, “A 
dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja 
submetida de imediato à votação dependerá de acordo firmado entre as 
Lideranças da Maioria e da Minoria Parlamentar e das Bancadas e Blocos 
Parlamentares não integrantes da Maioria ou da Minoria”.  

É dizer, necessita-se de acordo e requerimento formulado pelos Líderes da 

Situação e da Oposição para que o plenário delibere acerca da matéria.  

Após o referido procedimento de dispensa de formalidades, as Comissões 

Temáticas, de maneira conjunta, designam Relator para proferir parecer oral em 

Plenário, ou seja, este Relator realiza um apanhado geral acerca da 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, bem como, trata das 

matérias relacionadas à Proposição. Em seguida, os Deputados votam a 

Proposição.  

 


