
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O AZI & TORRES, CASTRO, HABIB, PINTO iniciou suas atividades nos idos de 2004 

e ao longo destes 16 (dezesseis) anos se especializou na atuação de advocacia empresarial, 

bem como associativa voltada a defesa dos direitos dos servidores públicos. Sediado em 

Salvador/BA, com atuação em todo país, tem pautado sua história em valores como 

confiabilidade, qualidade, eficiência, ética e inovação.  

 

O AZI & TORRES, CASTRO, HABIB, PINTO tem vasta experiência em grandes 

demandas, atuando com seriedade nos campos do direito público e privado em favor de 

Associações, Sindicatos e grandes empresas de direito público e privado, dispondo de serviços 

jurídicos diferenciados pelo atendimento rápido e eficiente, com estratégias inovadoras que 

conferem altos percentuais de êxito nas demandas. 

 

A nossa conduta é pautada na missão, visão e valores, a seguir descritos: 

 

MISSÃO: 

 

Prestar serviços jurídicos com ética, responsabilidade e em busca de soluções 

inteligentes e contemporâneas, de modo a atender as complexas demandas apresentadas. 

 

VISÃO: 

 

Exceder as expectativas dos clientes, tendo como referência a atuação eficaz e de 

vanguarda, através de uma assessoria inteligente e dedicada à pacificação social. 

 

VALORES: 

- Ética e honestidade 

- Dedicação e criatividade 

- Trabalho em equipe 

- Qualidade no atendimento aos clientes 

- Profissionalismo e proatividade 

- Cooperação e responsabilidade social 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste material é analisar as principais alterações introduzidas pelas 

recentes “Reformas dos Regimes Próprios de Previdência Social” no âmbito Federal, Estadual 

e Municipal.  

 

As conclusões aqui consignadas são fruto do labor incessante para a defesa dos 

direitos dos Servidores Públicos e foram compiladas a partir das reuniões do grupo de estudos 

denominado “Reforma Previdenciária”, integrado pelos profissionais que compõem o Núcleo 

de Direito Público do AZI & TORRES, CASTRO, HABIB, PINTO, na consecução da atividade 

consultiva prestada as entidades representativas de classe por nós patrocinadas.  

 

A linguagem fácil e acessível procura esclarecer as dúvidas dos clientes, prevenindo 

litígios e conscientizando-os acerca da melhor interpretação que poderá ser construída a 

partir dos textos normativos lançados ao lume com a referida Reforma. 

 

Por fim, os pensamentos aqui vertidos se caracterizam como propriedade intelectual 

do AZI & TORRES, CASTRO, HABIB, PINTO e seus colaboradores, sendo vedada a sua 

desautorizada utilização para fins comerciais ou outros que desbordem dos objetivos já 

expostos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 

Regime Próprio da Previdência Social 

 

 

A Reforma da Previdência inaugurada pela Emenda Constitucional Federal nº 103 de 

2019 trouxe mudanças importantes o Regime Próprio de Previdência Social na União, dos 

Estados e dos Municípios.  

 

Desse modo, com intuito de melhor assistir o servidor público diante de tantas 

alterações importantes, apresentamos este estudo com algumas das alterações mais 

significativas promovidas nos âmbitos da União, do Estado da Bahia e do Município de 

Salvador que podem ser passíveis de questionamento tanto na esfera administrativa quanto 

na judicial.  

 

 

Núcleo de Direito Público 
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1. ABONO DE PERMANÊNCIA.  

 

 

O abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária ao 

servidor público que optou por continuar no exercício de suas funções, mesmo após o 

implemento dos requisitos necessários para sua aposentadoria.  

 

Trata-se de parcela remuneratória instituída com o fito de incentivar o servidor 

público a permanecer em atividade, de modo a promover maior economia do ente estatal, que 

posterga o pagamento de proventos de aposentadoria a este servidor público bem como o 

pagamento de remuneração a outro que possa vir a substituí-lo.  

 

Com a publicação da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, modificou-se a 

redação da norma constitucional que instituiu o abono de permanência. Os Estados, 

Municípios e Distrito Federal passaram a ter maior liberdade para regulamentar esta verba, 

podendo instituir seu pagamento até o valor total pago a título de contribuição previdenciário.  

 

 

1.1. ABONO DE PERMANÊNCIA NO ESTADO DA BAHIA. 

 

Em virtude da mudança trazida pela Emenda Constitucional, o Estado da Bahia 

editou a Lei nº 14.262/2020, estabelecendo novos regramentos em relação ao abono de 

permanência para o funcionalismo público.  

 

A nova Lei suspendeu a concessão do abono de permanência até 31 de dezembro de 

2021, bem como estabeleceu que, ultrapassado este prazo de suspensão, o número de 

servidores públicos que poderão receber o abono de permanência será limitado a 10% do total 

de servidores efetivos em atividade no âmbito de cada Poder e do Ministério Público.  

 

Sucede que, apesar da maior autonomia garantida aos Entes Federados para 

concessão e regulamentação do abono de permanência, o estabelecimento do limite de 10% 

dos servidores efetivos em atividade, desnatura este instituto bem como estabelece situação 

anti-isonômica entre os servidores públicos.     



 

 

 

Além disso, o novo diploma legal impõe que este limite deverá ser apurado levando 

em consideração cada poder, incluindo a Defensoria Pública no cômputo do Poder Executivo. 

Trata-se de distinção indevida, que prejudica os servidores públicos ligados à Defensoria 

Pública, haja vista a autonomia funcional e orçamentária da Instituição.  

 

Sob tal ótica, este corpo jurídico entende pela inconstitucionalidade da 

previsão inserta na Lei nº 14.262/2020 do Estado da Bahia, que limita a 

concessão do abono de permanência em até 10% dos servidores públicos 

efetivos e em atividade, bem como a inclusão da Defensoria Pública no 

cômputo do funcionalismo ligado ao Poder Executivo para apuração do correspondente limite.   

 

 

1.2. ABONO DE PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. 

  

No âmbito do Município de Salvador, a promulgação da Emenda Constitucional 

Federal nº 103/2019 também subsidiou mudança no regramento do abono de permanência. 

Com a edição da Lei Complementar nº 75/2020, alterou-se o valor do abono de permanência 

pago na esfera municipal, que passou a corresponder a 80% do valor relativo à contribuição 

previdenciária de cada servidor. 

 

Contudo, as mudanças realizadas não foram precedidas de qualquer tipo de estudo 

atuarial. O abono de permanência é elemento importante no equilíbrio atuarial do regime 

previdenciário, haja vista seu duplo objetivo, razão pela qual se faz premente a previa 

elaboração dos mencionados estudos atuariais, para que se possa, então, efetivar qualquer 

alteração substancial no instituto.  

 

Desse modo, conclui-se pela inconstitucionalidade da mudança 

promovida pela Lei Complementar nº 75/2020 do Município de Salvador 

quanto à alteração do valor pago a título de abono de permanência, haja 

vista a ausência de estudo atuarial prévio à mudança legislativa.  

 

 

 

 



 

 

2. ESTABILIDADE ECONÔMICA. 

 

A promulgação da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 pôs fim definitivo à 

estabilidade econômica em todos os Entes Federativos. Analisando a vedação trazida pelo 

Constituinte reformador, importa ressaltar que a mudança impacta não só no sistema 

previdenciário, mas na remuneração do servidor público que ainda se encontra em atividade.  

 

Com a mudança no texto constitucional, passou a ser vedada a incorporação de 

vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de 

cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.  

 

 

2.1. ESTABILIDADE ECONÔMICA NO ESTADO DA BAHIA. 

 

A nova previsão constitucional expressamente excluiu a estabilidade econômica do 

arcabouço de direitos garantidos ao servidor público; contudo, analisando a situação do 

Estado da Bahia, constata-se que a mudança trazida pela Emenda Constitucional nº 

103/2019 não reverbera na normativa constitucional baiana.  

 

Isso porque, a estabilidade econômica já havia sido extinta no Estado da Bahia com 

a publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015, de modo que a Emenda 

Constitucional Federal não encontra ressonância no ordenamento jurídico estadual.  

 

Portanto, as regras de transição estabelecidas ao tempo da promulgação da referida 

Emenda Constitucional Estadual ainda devem continuar vigendo no Estado da Bahia.  

 

2.1.1. Incidência de contribuição previdenciária. 

Examinando a norma constitucional baiana bem como a Emenda Constitucional 

Federal nº 103/2019, constata-se que a regra de transição estabelecida pela Emenda 

Constitucional do Estado da Bahia nº 22/2015 quanto à estabilidade econômica permanece 

produzindo efeitos.  

 

No entanto, caso não seja este o entendimento a prevalecer na Administração Pública 

e no Poder Judiciário, importa ressaltar que as verbas remuneratórias percebidas em virtude 



 

 

do exercício de função de confiança ou de cargo em comissão não estarão submetidas à 

incidência de contribuição previdenciária.  

 

Desse modo, caso seja afastada a regra de transição para concessão de estabilidade 

econômica no Estado da Bahia, será possível o manejo de medidas administrativas ou 

judiciais com o objetivo de impedir a incidência deste tributo bem como de reaver os valores 

já pagos nos últimos 5 (cinco) anos.  

 

Por fim, importa ressaltar também que, independentemente do entendimento 

acerca da prevalência ou não da referida regra de transição, as verbas pagas em 

caráter temporário vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo 

em comissão que não forem incluídas no cálculo de proventos de aposentadoria 

não poderão compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.  

 

 

3. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.   

 

A Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe mudanças importantes quanto à 

regulamentação da contribuição previdenciária.  

 

3.1. ALÍQUOTA PROGRESSIVA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  

 

O novo texto constitucional estabelece a possibilidade de instituição de alíquotas de 

contribuição previdenciária progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou 

dos proventos de aposentadoria e de pensões.  

 

Ocorre que a nova previsão constitucional viola o postulado da 

isonomia no direito tributário, estabelecendo tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontram em situação equivalente. Ademais, é 

possível que a instituição de alíquotas de contribuição previdenciária 

progressivas tenha efeito confiscatório sobre os vencimentos e subsídios dos servidores 

públicos, mormente quando analisadas em função da carga tributária efetivamente incidente 

sobre a remuneração.  

 

3.1.1. Alíquota progressiva de contribuição previdenciária no Estado da Bahia.   



 

 

Com a nova previsão na Constituição Federal, o Estado da Bahia editou 

a Lei nº 14.250/2020, instituindo alíquota progressiva no patamar de 

15% para quem percebe remuneração superior a R$ 15.000,00. Trata-

se de previsão, portanto, inconstitucional que viola a isonomia entre 

servidores públicos, bem como implicando em efeito confiscatório. 

 

 Não se olvide, que tal previsão não foi precedida dos devidos e 

necessários estudos atuarias, incorrendo, de igual modo, em clara inconstitucionalidade.  

 

 

3.2. ALÍQUOTA EXTRAORDINÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  

 

A Emenda Constitucional nº 103/2019 facultou também aos Entes Federados a 

instituição de alíquota extraordinária, quando houver comprovação de déficit atuarial.  

 

3.2.1. Alíquota extraordinária de contribuição previdenciária no Município de 

Salvador.  

Em virtude da nova redação constitucional, o Município de Salvador instituiu através 

da Lei Complementar nº 75/2020 alíquota de contribuição previdenciária no percentual 

mensal de 0,8% sobre o salário de contribuição dos servidores ativos, pelo período de 25 

anos.  

 

Sucede que a instituição da alíquota extraordinária no Município de Salvador não foi 

antecedida de estudo atuarial capaz de comprovar a existência de déficit, tampouco foram 

observadas as demais medidas para contenção do referido desequilíbrio atuarial, consoante 

determina a Emenda Constitucional nº 103/2019.  

 

Assim, conclui-se que a instituição da alíquota extraordinária de contribuição 

previdenciária no Município de Salvador é inconstitucional.   

 

 

3.3. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DO ESTADO DA BAHIA 

 



 

 

A Lei Estadual nº 14.250/2020 alterou a base cálculo da contribuição previdenciária, 

de modo que a sua incidência passou a recair sobre a remuneração que supere o triplo do 

valor do salário mínimo.  

 

Trata-se de modificação legislativa que viola a Constituição Federal, visto 

que vincula o salário mínimo como sendo parâmetro de hipótese de 

incidência tributária. Ademais, cuida-se de alteração que impacta 

diretamente o sistema de previdência do servidor público no Estado da 

Bahia, ensejando, outrossim, a inconstitucionalidade de tal previsão face a 

ausência de estudo atuarial.   

 

 

3.4. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO DE 

SALVADOR. 

 

Com a edição da Lei Complementar nº 75/2020, o Município de Salvador majorou a 

alíquota de contribuição previdenciária para o patamar de 14%.  

 

Assim, como ocorreu com a instituição da alíquota extraordinária no âmbito 

Municipal, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária também não foi precedida 

do devido estudo atuarial, de modo que a previsão da referida Lei Complementar incorre em 

inconstitucionalidade.   

 

 

3.5. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

 

(Atenção!) Estudo finalizado, mas aguardando novas informações de Consulta 

formalizada à Procuradoria Geral do Estado da Bahia pelo Instituto dos Auditores Fiscais do 

Estado da Bahia – IAF SINDICAL – tratando do referido tema. 

 

 

4. MODALIDADES DE APOSENTADORIA. 

 

A Constituição Federal logrou eleger critérios diferenciados para concessão de 

algumas aposentadorias, no sentido de considerar os aspectos relacionados às condições 



 

 

prejudiciais à integridade física e mental a que o servidor é submetido no exercício do seu 

labor, tais como o local de trabalho e a exposição a agentes insalubres.  

 

 Ademais, o Constituinte logrou considerar a condição do próprio servidor para 

conferir tratamento diferenciando em algumas hipóteses especificas, com o objetivo de 

efetivar a igualdade material, ou seja, assegurar às pessoas oportunidades iguais, 

considerando suas condições diferentes,  

 

Nesse sentido, a Constituição consagrou modalidade de aposentadorias “especiais” 

àqueles servidores i) expostos a agentes nocivos e/ou ambiente insalubres; ii) ao servidor 

deficiente e iii) àqueles servidores acometidos por alguma incapacidade permanente para o 

trabalho.  

 

Com a reforma da previdência, essas modalidades de aposentadoria, denominadas 

“especiais”, sofreram consideráveis alterações. 

 

4.1. APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS.  

 

A aposentadoria especial é concedida ao servidor exposto permanentemente a 

agentes nocivos, de ordem física, química ou biológica, em ambiente insalubre que prejudique 

a saúde ou a integridade física do indivíduo. 

 

Essa é uma das modalidades de aposentadoria que sofreu grandes alteração com a 

reforma da previdência. Isso porque, tanto a Emenda Constitucional nº 103/2019 quanto a 

ECE n° 26/2020 logrou estabelecer novos critérios para sua concessão, tal como a idade 

mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para ambos os sexos (homem e mulher). 

 

Vale relembrar que de acordo com as regras antigas inexistia idade mínima nessa 

modalidade de aposentadoria, sendo um critério único, qual seja, tempo de exposição, que 

dependeria do tipo de agente nocivo ao qual o servidor era exposto, ou seja, 15, 20 ou 25 

anos de efetiva exposição. Diferentemente do quanto ocorre no RGPS, o regime próprio de 

previdência só abarca a aposentadoria aos 25 anos de contribuição especial.   

 

Com efeito, a reforma da previdência trouxe diversos questionamentos, tais como a 

ausência de gradação quanto ao tipo de agente ao qual o servidor é exposto, bem como a 



 

 

imposição de idade mínima, que acaba por desnaturar o instituto da aposentadoria especial, 

visto que tal modalidade tem como desiderato possibilitar a retirada do servidor do ambiente 

insalubre de maneira mais célere que os demais servidores expostos a condições normais de 

trabalho.  

 

Diga-se que tal espécie de aposentadoria foi instituída como forma de compensação 

para aqueles que, tendo em vista a exposição aos agentes nocivos durante a jornada de 

trabalho, tinham sua saúde exposta a maiores riscos.  

 

Ademais, outro ponto extremamente prejudicial ao servidor reside na expressa 

vedação de conversão do tempo especial em comum, após promulgação das emendas, federal 

e estadual. Notadamente, tal vedação viola o princípio da igualdade material, haja visto que, 

proporcional ou integral, o desgaste à saúde do servidor ocorreu e continuará ocorrer, razão 

pela qual o a gente deve ser indenizado com a contagem diferida do tempo de serviço e, 

consequentemente, a possibilidade de conversão do tempo especial em comum.  

 

Em conclusão, tem-se que o estabelecimento de idade mínima sem nenhum critério 

técnico, bem como a vedação da conversão do tempo de serviço acabam por esvaziar o 

instituto, na medida em que impõe ao servidor  ficar mais tempo exposto a condições 

prejudiciais à saúde, demonstrando a despreocupação do legislador reformador quanto à 

observância dos direitos fundamentais dos trabalhadores/servidores, a exemplo da própria 

dignidade da pessoa humana. 

 

Pontos Importantes: 

 

➢ Desnaturação da aposentaria especial por agentes nocivos em 

razão da imposição de idade mínima; 

 

➢ Ausência de análise quanto aos tipos de agentes nocivos que 

os servidores são expostos; 

 

➢ Vedação da conversão do tempo especial em comum após a promulgação das 

Emendas- Federal e Estadual; 

 



 

 

➢ Ausência de limitação da média dos salários de contribuições para o cômputo 

da renda mensal da aposentadoria especial; 

 

➢ Regras aplicáveis aos servidores municipais. 

 

 

4.1.1. Cômputo de pontos como requisito para aposentadoria especial.  

A aposentadoria especial por agentes nocivos pressupõe a exposição do servidor 

público a um grupo de agentes prejudiciais à saúde, de modo que há um tempo mínimo de 

exposição exigido pela Lei. Com as novas regras, é possível alçar a inatividade nesta 

modalidade mediante o cômputo de pontos resultante da soma da idade e do tempo de 

contribuição. 

 

Nesse particular, os dispositivos que tratam do somatório de pontos como requisito 

para aposentadoria especial do servidor público, malgrado tenham previsão expressa acerca 

da necessidade de cumprimento de um tempo mínimo de exposição aos agentes prejudiciais 

à saúde, prescrevem, em paralelo, a necessidade de obtenção de um somatório de tempo de 

contribuição sem qualquer exigência de que todo o período derive exclusivamente de atividade 

perigosa ou insalubre. Desse modo, é possível agregar o tempo denominado “comum” neste 

somatório para obtenção do total de pontos referidos na norma de regência. 

 

 

4.2. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO.  

 

Tal modalidade de aposentadoria é destinada a amparar o servidor público 

definitivamente incapacitado para o exercício da atividade funcional.  

 

A Emenda Constitucional nº 103/2019 revoga expressamente a paridade e 

integralidade de proventos para aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho 

decorrente de acidentes e doenças de trabalho, bem como doenças graves. Com efeito, 

diferente das demais modalidades de aposentadoria, não restou estabelecido qualquer regra 

de transição, de modo a dirimir os impactos das mudanças eleitas no novo regime em relação 

aos servidores que já haviam ingressado no serviço público.  



 

 

 

Em conclusão, tem-se uma ausência de simetria com as demais 

modalidades de aposentadoria no que diz respeito a total carência de 

regras de transição em relação a aposentadoria por incapacidade 

permanente para o trabalho. 

 

Ademais, a concessão de aposentadoria com proventos integrais restou 

limitada apenas às situações em que a incapacidade permanente 

decorra de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. À luz da 

nova disciplina, a fixação dos proventos de inatividade nos casos em que incapacidade 

permanente decorrer de doenças graves, corresponderá a 60% da média aritmética das 

contribuições vertidas, portanto, não se garante mais a integralidade (100%) no cálculo da 

média na hipótese de doenças graves estabelecidas em lei. 

 

A extinção da integralidade do cálculo para os servidores acometidos de doenças graves 

causará impactante prejuízo financeiro aos beneficiários mais vulneráveis. Ademais, o 

afastamento da proporcionalidade nessas situações fere o princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como ao princípio da vedação do retrocesso social. Não se olvide, outrossim, 

da violação ao princípio da isonomia, vez que o fato gerador dessa modalidade de 

aposentadoria é sempre o mesmo, qual seja, a incapacidade permanente para o exercício 

laboral, não subsistindo razão para diferenciar a causa que implicou na incapacidade, se 

relativa ao labor ou não.  

 

No âmbito do RPPS, em relação aos servidores federais, os 

proventos de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho 

decorrente de acidentes e doenças graves NÃO associadas ao trabalho 

serão calculadas em 60% de 100% das médias de salários, acrescidos de 

2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição, tanto para homens 

quanto para mulheres.  Com efeito, no âmbito do RGPS o acréscimo de 2% se dá a partir de 

15 anos de contribuição se mulher, nos mesmos moldes da aposentadoria especial. 



 

 

 

Nesse sentido, tem-se uma diferenciação injustificável para as 

aposentadorias do RGPS e RPPS, haja visto que no Regime Geral a mulher 

terá o acréscimo de 2% a partir de 15 anos, ao passo que no Regime 

Próprio esse acréscimo se dará apenas após 20 anos de contribuição. 

 

Notadamente, uma clara violação ao princípio da isonomia, ao eleger tratamento 

dispare na mesma modalidade de aposentadoria. 

 

Importa destacar que diferentemente do quanto efetivado pela EC 103/19, o Estado 

da Bahia e o Município de Salvador disciplinaram que o acréscimo de 2% será considerado a 

partir de 15 anos, se mulher. Ademais, dispõe que a média dos 60% será calculada com base 

em 90% (Estadual e Municipal) da média das remunerações utilizadas como base para as 

contribuições, desconsiderando-se as 10% menores.  

 

4.2.1. Readaptação do servidor público  

Com a reforma da previdência, houve a constitucionalização da necessidade de tentar 

a readaptação do servidor antes efetivar a aposentadoria por incapacidade permanente para 

o trabalho. Com efeito, caso ocorra a readaptação, o servidor continuará percebendo a 

remuneração relativa ao cargo de origem, quando o novo cargo tiver patamar remuneratório 

inferior. 

 

Todavia, há de se destacar que em caso de assunção de cargo cuja remuneração seja 

maior que o cargo de origem do servidor, a remuneração do servidor readaptado deve ser 

equivalente àquela do cargo ocupado. Caso contrário, gerar-se-ia uma quebra evidente de 

isonomia.  

 

Dito isso, sobressai a necessidade de garantir ao servidor readaptado 

a remuneração equivalente às funções inerentes ao cargo efetivamente 

ocupado, quando o cargo preenchido após a readaptação possuir remuneração 

maior que o cargo de origem. 

 

 

4.3. APOSENTADORIA DO DEFICIENTE. 

 



 

 

A aposentadoria para o deficiente não sofreu grandes alterações com a reforma da 

previdência. A grande novidade é a determinação expressa, tanto no âmbito federal quanto 

estadual, da aplicação dos critérios erigidos na Lei complementar nº 142/2013, que disciplina 

o Regime Geral de Previdência Social, até que sobrevenha Lei Complementar própria. 

 

Nessa modalidade, não há o requisito de idade mínima, mas sim de tempo de 

contribuição, que será analisado de acordo com o grau de deficiência. 

  

No âmbito Federal, com a Emenda Constitucional nº 103/2013, há exigência de 

tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no 

cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. O Estado da Bahia, por sua vez, exige-

se apenas tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público.  

  

Por outro lado, o servidor poderá se aposentar aos 60 (sessenta) anos de idade, se 

homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de 

deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e 

comprovada a existência de deficiência durante igual período. 

 

 

 

 



 

 

Em relação ao Município de Salvador, a Lei Complementar nº 075/2020 restou 

omissa quanto a aposentadoria para o deficiente, impondo ao servidor se valer das medidas 

judiciais cabíveis para efetivar o seu direito, acaso se encaixe nessa modalidade de 

aposentadoria.  

 

 

5. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DA 

BAHIA nº 26/2020 – INTEGRALIDADE.  

 

A par de todas as modificações trazidas, a reforma da previdência 

consignou as regras de transição. Nesse sentido, para aquele servidor que 

tenha ingressado no serviço público do Estado a Bahia até o advento da 

Emenda Estadual, ou seja, 31 de janeiro de 2020, as regras de transição 

trazidas são as seguintes: 

 

 

 

Importa destacar que os Requisitos são CUMULATIVOS e o somatório de pontos será 

acrescido, a cada 01 (um) ano e 03 (três) meses, de 01 (um) ponto, até atingir o limite de 96 

(noventa e seis) pontos, se mulher, e de 104 (cento e quatro) pontos, se homem. 



 

 

 

Nessas hipóteses, os proventos de aposentadoria serão fixados com paridade e 

integralidade para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo 

até 31 de dezembro de 2003 desde que tenha, no mínimo, 61 (sessenta e um) anos de idade, 

se mulher, e 64 (sessenta e quatro) anos de idade, se homem. Para os demais servidores, os 

proventos serão apurados na forma da Lei, ou seja, 60% da média de 90% dos maiores 

salários de benefício.  

  

Por sua vez, o art. 4º trouxe uma hipótese autônoma de preservação do direito à 

integralidade e paridade, bastando a implementação dos requisitos previstos para 

aposentação em conjunto com o marco de ingresso no serviço público (até 31.12.2003), 

denominada pedágio. 

 

 

 

Para os servidores que preencherem tais requisitos, e que tenha ingressado no serviço 

público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, bem como não tenha feito a opção pela 

previdência complementar, a aposentadoria será com paridade e integralidade de 

vencimentos.  

 



 

 

Em relação aos demais servidores, os proventos serão calculados de acordo com o 

disposto na Lei, ou seja, 60% da média de 90% dos maiores salários de benefício.  

.  

 

 

5.1. SISTEMA DE PONTOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO DE 

REGRAS DE TRANSIÇÃO ENTÃO VIGENTES E IMPOSIÇÃO DE NOVO 

REGIME DE TRANSIÇÃO MAIS GRAVOSO. 

 

Pelo sistema anterior, os servidores ingressaram no serviço público até 31/12/2003 

possuem direito a se aposentar com integralidade e paridade, desde que preenchidos 

requisitos de idade e de tempo de contribuição, sendo 60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição para homens e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição para mulher. Em 

ambos os casos, é necessário perfectibilizar 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos de 

cargo. 

 

Observados os mesmos requisitos de idade e de tempo de contribuição, os proventos 

dos servidores que ingressaram após o mencionado marco temporal serão calculados com 

base na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição compreendidos 

entre julho de 1994 até o mês anterior à concessão da aposentadoria, sendo-lhes garantido 

ainda o reajuste do benefício na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 

 

 Com efeito, o art. 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020 alterou esses 

critérios e passou a exigir 59 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição para homens 

e 54 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição para mulheres (incisos I e II, art. 3º). 

Dispõe ainda a reforma estadual que o somatório da idade e do tempo de contribuição deve 

ser equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem.  

 

Esse critério de 96/86 (homem/mulher) sofrerá acréscimo de um ponto a cada um 

ano e três meses, até o limite de 104/96 pontos (homem/mulher). Significa que num universo 

estimado de 7 anos estará fixada a exigência de 104 pontos para homens e 96 pontos para 

mulheres, o que equivale, por exemplo, a 69 anos de idade e 35 anos de contribuição ou 60 

anos de idade e 44 anos de contribuição para homens e 60 anos de idade e 36 de contribuição 



 

 

ou 65 anos de idade e 31 de contribuição para mulheres. Em outras palavras, ter-se-á nova 

idade mínima crescendo a cada ano e três meses.  

 

Sucede que mesmo considerando o aumento da longevidade população, 

esse aumento conjugado de idade/tempo de contribuição fazendo com 

que a regra 96/86 se torne 104/96, além de violar a razoabilidade e a 

proporcionalidade, acaba se tornando extremamente gravoso a ponto de 

inviabilizar o direito fundamental à aposentadoria do servidor público, 

até porque a melhora na longevidade não acompanhará tão abrupto 

aumento. 

 

Notadamente, o aumento gradual dessas regras ao longo do tempo, implica uma na 

insegurança jurídica bem como na própria descaracterização da aposentadoria voluntária 

como um benefício programado 

 

Outro aspecto digno de nota é que a possibilidade de se alcançar a paridade e 

integralidade em relação aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 

31/12/2003 resta mitigada, vez que em alguns casos o servidor não perceberá 

necessariamente sua última remuneração.  

 

Isso porque, nos moldes da reforma, tanto Federal quanto estadual, a integralidade 

passa a média de recebimento de algumas vantagens pessoais permanentes ou adicionais de 

caráter individual para fixar o montante final, vejamos quais sejam: 

 

i) Quando o servidor ocupar cargo sujeito a carga horaria variável, 

perceberá a média dos últimos 10 anos; 

 

ii) Nas hipóteses em que o servidor receber vantagens permanentes 

variáveis por indicadores de desempenho e produtividade, a fixação 

dos proventos será pela média dos últimos 10 anos; 

 

iii) Em se tratando de vantagens pessoais permanentes ou os adicionais de caráter 

individual, originados de incorporação à remuneração de parcelas temporárias ou 

exercício de cargo em comisso ou confiança, quando da fixação dos proventos, irá 

receber a proporção de 1/30 a cada ano completo de recebimento de contribuição, 

contínuo ou intercalado 



 

 

 

Sob tal ótica, mesmo os servidores que conseguirem atingir os novos requisitos para 

aposentar com paridade e integralidade, não necessariamente terão os proventos com base 

na última remuneração. 

 

Desse modo, concluímos que a revogação das regras de transição anteriores para 

concessão de aposentadoria, bem como a imposição de um regime exponencialmente mais 

gravoso ao servidor, padecem de inconstitucionalidade. 

 

 

6. PENSÃO POR MORTE  

 

A pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes do servidor que vier a 

falecer, estando ou não aposentado. Com e reforma da previdência, criou-se uma nova 

metodologia de cálculo, proporcional ao número de dependentes do servidor falecido, bem 

como ao tempo de contribuição.   

 

De acordo com as regras anteriores a reforma da previdência, a pensão por morte era 

limitada ao valor do teto do INSS, acrescido de 70% da parcela que excedesse tal limite. Com 

as modificações trazidas pela reforma, o valor de referência para a pensão dos servidores 

públicos será drasticamente reduzido. 

 

                                      Principais mudanças  

 

➢ Cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10% (União) 

ou 15% (Estado da Bahia e Município de Salvador) por dependente, até o limite 

de 100% (cem por cento). Na hipótese de perda da qualidade de dependente, a 

cota não é reversível aos demais. 

 

➢ Para o servidor falecido quanto ainda em atividade, a cota será calculada com 

base na remuneração que o servidor teria direito caso se aposentasse por 

incapacidade permanente na data do óbito, ou seja, 60% da média aritmética 

apurada em 90% (no âmbito estadual e municipal) ou 100% (no âmbito 

Federal) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde 

o início da contribuição, se posterior àquela competência 

 



 

 

➢ Por sua vez, o valor da aposentadoria por incapacidade (exceto por 

incapacidade decorrente de doença ocupacional ou acidente de trabalho,  que 

será de 100%) corresponde a 60% relativo a 90% (no âmbito estadual e 

municipal) ou 100% (no âmbito Federal) do período contributivo, com 

acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 

anos de contribuição. Ressaltando que no Estado da Bahia e no Município de 

Salvador o acréscimo de 2% será após 15 anos de contribuição, caso a 

instituidora da pensão seja mulher; 

 

➢ Em relação aos servidores que ingressaram no serviço público após a 

implementação do regime de previdência complementar, bem como aqueles 

que malgrado ingressado antes tenha aderido ao novo regime, a pensão por 

morte não poderá exceder o teto dos RGPS; 

 

A modificação quanto a metodologia de cálculo da pensão por morte, culminando em 

uma na drástica queda no valor do correspondente benefício implica em clara violação do 

princípio da proibição ao retrocesso social, bem como da dignidade da pessoa humana dos 

(as) pensionistas diretamente atingidos pelas reformas, razão pela qual entende-se pela 

inconstitucionalidade da nova forma de cálculos concernentes a pensão por morte.  

 

6.1. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COTA FAMILIAR NO CÁLCULO DE PENSÕES 

NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.  

 

A Lei Complementar nº 75/2020 do Município de Salvador omitiu-se 

quanto à previsão de cota familiar para cálculos de pensão. Trata-se de omissão 

inconstitucional, passível de medidas administrativas e/ou judiciais.  

 

 

6.2. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DE 02 (DOIS) ANOS DE 

CASAMENTO OU UNIÃO ESTÁVEL PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE – LEI 13.447/2015 DO ESTADO DA BAHIA  

 

Quanto às regras de concessão de pensão, há mudanças importantes trazidas pela 

Lei nº 13.447/2015 do Estado da Bahia que merecem análise. Malgrado se trate de alteração 

legal anterior à reforma previdenciária inaugurada pelas Emenda Constitucional Federal nº 



 

 

103/2019 e Emenda Constitucional Estadual nº26/2020, a referida lei trouxe alteração 

significativa para a instituição de pensão por morte em favor de cônjuges e companheiros.  

 

A referida legislação restringiu as concessões de pensão por morte aos 

companheiros/cônjuges dos servidores públicos que comprovarem o período de ao menos 02 

anos de casamento ou união estável.  

 

Trata-se de previsão inconstitucional, pois estabelece critério discriminatório 

desarrazoado, que viola a isonomia, cabendo medidas administrativas e/ou 

judicial para afastamento desta regra.  

 

 

7. MANUTENÇÃO DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE DE REMUNERAÇÃO E 

REGRAS DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO 

 

A incorporação de gratificações nos proventos de aposentadoria deverá ser realizada 

obedecendo as regras da Paridade e Integralidade de Remuneração.  

 

Neste sentido, as gratificações variáveis vinculadas a indicadores de desempenho ou 

de produtividade serão incorporadas aos proventos de aposentadoria através de média 

aritmética de anos completos de recebimento e contribuição em relação ao tempo total de 

percepção da vantagem.  

 

 

7.1. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E 

ADUANEIRA.  

 

O Bônus de Eficiência e Produtividade é verba devida de forma geral aos grupos 

ocupacionais ligados à atividade tributária e aduaneira no âmbito da União. Trata-se de 

parcela remuneratória paga ao servidor público que, portanto, deve ser incluída nos cálculos 

de proventos de aposentadoria bem como de pensão.  

 

7.1.1. Contribuição Previdenciária.  



 

 

Malgrado tenha o Bônus de Eficiência e Produtividade caráter remuneratório, a sua 

lei de regência excetuou a verba da incidência de contribuição previdenciária. Trata-se, 

contudo, de previsão que não desconstitui a natureza remuneratória da verba.  

 

Desse modo, o Bônus de Eficiência e Produtividade deverá ser incluído nos cálculos 

de proventos de aposentadoria e pensão, independentemente do recolhimento ou não de 

contribuição previdenciária.  

 

7.1.2. Cálculo para incorporação nos proventos de aposentadoria.  

A lei que instituiu o Bônus de Eficiência e Produtividade vinculou o valor da verba a 

um “índice de eficiência institucional", mensurado por meio de indicadores de desempenho e 

metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil.  

 

Sucede que, apesar de a legislação regente do Bônus de Eficiência e Produtividade 

ter estabelecido o caráter variável do seu valor, a sua percepção ocorre atualmente de forma 

invariável, permanecendo estático o valor pago.  

 

Desse modo, apesar da Emenda Constitucional nº 103/2019 ter previsto parâmetros 

específicos de cálculos para incorporação das vantagens pecuniárias permanentes vinculadas 

a indicadores de desempenho ou produtividade nos cálculos de proventos de aposentadoria 

e de pensão, o Bônus de Eficiência e Produtividade não se subsome à regra estabelecida pela 

referida emenda constitucional quanto às verbas pagas de forma variável.  

 

Concluímos, dessa forma, que a incorporação do Bônus de Eficiência e Produtividade 

nos cálculos de proventos e de pensão deverá ser feita levando em consideração a totalidade 

da remuneração paga. 

  

 

7.2. CÁLCULO DE PROVENTOS PARA MULHER NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. 

 

No município de Salvador, os cálculos de proventos para as mulheres que se 

aposentem de forma compulsória devem levar em consideração a redução de 05 (cinco) anos 

tanto no divisor quanto no multiplicador a serem aplicados ao tempo de contribuição.  

 



 

 

Malgrado tenha a Lei Complementar nº 75/2020 do Município de Salvador se omitido 

quanto à matéria, aplica-se a previsão da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, 

cabendo manejo administrativo ou judicial caso não seja suprimida a omissão da referida Lei 

Complementar.  

 

 

8. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO NO ESTADO DA BAHIA. 

 

Com a reforma previdência estadual, restou firmado o prazo de 180 dias para que o 

Estado promova a concessão de aposentadoria e pensão ao servidor, contados da data de 

protocolização do mesmo.  

 

Notadamente, tal prazo acaba por ferir a garantia constitucional da duração razoável 

do processo (art. 5º, LXXVII da CF), bem como os princípios da celeridade, eficiência e 

razoabilidade, aos quais a administração pública se encontra vinculada.  

 

Ademais, importa ressaltar que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é firme no sentido de resguardar a duração razoável do 

processo administrativo que vise a concessão de aposentadoria, sendo 

possível a condenação do ente público ao pagamento de indenização em 

virtude de mora injustificada. 

 

Nesse sentido, entende-se pela inconstitucionalidade do lapso temporal de 180 (cento 

e oitenta dias), sendo passível de impugnação judicial.  

 

 

9. PREVISÃO DE PRESCRIÇÃO EM CINCO ANOS A PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO 

DO BENEFÍCIO DE PENSÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO ÓBITO. 

 

A reforma promovida no âmbito estadual, dispõe ainda que, ressalvado o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, a pretensão de percepção do benefício de pensão por morte 

prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do óbito do instituidor.  

 



 

 

Todavia, no âmbito do RGPS, o benefício previdenciário é imprescritível, 

prescrevendo apenas as prestações não reclamadas pelo beneficiário no período 

de cinco anos, em razão de sua inércia. Sob tal ótica, há de se atentar pela igual 

aplicação da previsão adotada no âmbito do RGPS. Concluímos, portanto, pela 

inconstitucionalidade da regra. 

 

 

10. REVOGAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES E/OU 

INCAPACITANTES 

 

Antes da reforma da previdência, a contribuição previdenciária sobre os proventos 

dos aposentados e pensionistas não incidiria até o dobro do limite máximo do regime geral 

quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante.  Essa previsão tinha como 

objetivo precípuo efetivar o princípio da dignidade humana e da igualdade material, no 

sentido de conferir tratamento diferenciado a servidores que suportam ônus especial.  

 

Com efeito, a referida disposição deixou de existir após a vigência de EC 

nº 103/2019 e da ECE nº 26/20. Tal revogação, viola garantia fundamental 

protegida pela proibição de retrocesso social, não passível de revogação pelo 

Poder Constituinte derivado, razão pela qual entende pela inconstitucionalidade 

de tal norma.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Efetivada a análise jurídica dos principais aspectos da reforma da previdência- 

Federal, Estadual e Municipal- conclui-se que o Legislador reformador atuou visando a 

redução do gasto previdenciário através de modificações nas regras previdenciárias e 

assistenciais.   

 



 

 

Nota-se critérios mais rígidos de acesso aos benefícios previdenciários, sobretudo na 

forma de cálculos dos mesmos, culminando em uma diminuição drástica no valor a ser 

recebido, afetando diretamente os Servidores Públicos. 

 

Ademais, como bem ressaltado no presente estudo, as reformas promovidas, 

sobretudo no âmbito Estadual e Municipal, padecem de estudos atuarias e técnicos capazes 

de demonstrar, com dados cientifica e precisos, as premissas justificadoras de mudanças tão 

profundas.  

 

As alterações erigidas inauguraram uma estrutura não vista nas reformas 

previdenciárias anteriores, que consiste na desconstitucionalização de direitos. Não obstante, 

constate-se uma diminuição abruta no valor de todos os benefícios analisados (aposentadoria 

especial; aposentadoria por invalidez; aposentadoria voluntária; aposentadoria do deficiente 

e pensão por morte), trazendo grande insegurança jurídica, retrocesso em matéria de proteção 

social, bem como, em alguns caoses, na violação ao princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

 

Ademais, para fins de pagamento de supostos déficits atuarias, frise-se não 

demonstrado mediante a devida e necessária apresentação de estudos técnicos e atuarias, 

verifica-se a constitucionalização de obrigações tributárias, tais como a criação de alíquotas 

ordinárias progressivas e contribuições extraordinárias, cujo ônus recairá diretamente 

servidores públicos, implicando, por vezes, em verdadeiro efeito confiscatório. 

 

Em relação aos servidores que estavam em processo de transição das reformas 

previdenciárias pretéritas, tem-se a extinção das regras de transição anteriores, com 

imposição de um regime jurídico mais gravoso, que padece de razoabilidade e 

proporcionalidade.  

 

Em conclusão, tem-se que o presente estudo abordou os principais aspectos jurídicos 

relativos à reforma da previdência- Federal, Estadual e Municipal, apontando as alterações e 

distorções passiveis judicialização, á luz da doutrina e jurisprudência mais especializada.  
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