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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PARECER DO RELATOR DA PEC 159/2020 

O relator da PEC 159/2020, deputado estadual Vitor Bonfim, apresentou seu parecer com 

algumas modificações importantes, especialmente no que diz respeito à pensão por morte 

do RPPS. 

As mudanças do relator se concentraram em dois pontos específicos: a garantia do salário 

mínimo como piso para as pensões por morte e a mudança na forma de cálculo. A 

manutenção da garantia do salário mínimo como piso para pensão por morte, mesmo na 

hipótese de haver outro rendimento formal na família, é um avanço bastante importante. 

Especialmente, porque várias categorias possuem vencimento base neste valor ou mesmo 

abaixo dele.  

O relator propõe uma modificação na forma de cálculo da pensão por morte, em relação à 

PEC 159/2020. Pela sua proposta, a pensão por morte concedida aos dependentes do 

servidor público será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor 

da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado 

por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 15 (quinze) pontos 

percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), sendo que para 

famílias com 4 dependentes ou mais, o valor da pensão por morte seria de 100%.  

Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o 

valor da pensão por morte será equivalente a 100% (cem por cento) da aposentadoria 

recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 

permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social mais uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas 

de 15 (quinze) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), 

para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social. 

A mudança no percentual da cota familiar e das cotas por dependente não apresentou 

avanço. A própria PEC 159/2020 apresentava uma forma de cálculo melhor. Na proposta do 

relator, para somar 100% do valor potencial da pensão por morte, será necessário haver 4 



dependentes ou mais. Com o percentual de 15% por dependente, 3 (três) dependentes 

somarão o valor de 95% (noventa e cinco por cento), 50% de cota familiar mais 45% 

(quarenta e cinco por cento). Na PEC 159/2020, 3 dependentes já somavam 100% do valor 

potencial da pensão por morte.  

É preciso ter em mente também que as pensões não são mais vitalícias para todos os (as) 

cônjuges ou companheiros (as). A depender da idade do (da) cônjuge ou companheiro (a) 

no momento do óbito do servidor, o (a) mesmo (a) receberá sua cota apenas por um tempo.  

Apenas se o óbito ocorrer quando o (a) cônjuge ou companheiro (a) tiver 44 anos ou mais a 

pensão será vitalícia. Para os (as) cônjuges e companheiros (as) mais jovens a pensão será 

recebida por um tempo definido, a depender de sua faixa de idade: menos de 21 anos (3 

anos de pensão), entre 21 e 26 anos (6 anos), entre 27 e 29 anos (10 anos), entre 30 e 40 

anos (15 anos) e entre 41 e 43 anos (20 anos). 

Vale salientar também que a PEC 159/2020 proíbe o acúmulo de benefícios, isto é, 

recebimento de duas aposentadorias ou de duas pensões no mesmo regime, e mantém as 

restrições ao recebimento de dois ou mais benefícios de regimes diferentes, ressalvados 

alguns casos específicos (como o de “dois cargos” nas áreas de saúde e educação). 

Em caso de acumulação de benefícios de regimes distintos é assegurada a percepção do 

valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais 

benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:  

I – 80% (oitenta por cento) do valor igual ou inferior a um salário-mínimo;  

II – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder um salário-mínimo, até o limite de dois 

salários mínimos;  

III – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder dois salários mínimos, até o limite de 

três salários mínimos;  

IV – 20% (vinte por cento) do valor que exceder três salários mínimos, até o limite de quatro 

salários mínimos; e  

V – 10% (dez por cento) do valor que exceder quatro salários mínimos. 

Ainda que possa haver uma ideia de que a idade média dos servidores do estado seja 

elevada e que, portanto, os filhos também estejam numa idade superior à maioridade ou aos 

24 anos, caso ainda estejam cursando nível superior ou educação profissional, e que seria 

melhor aumentar a cota familiar (passando de 40% para 50%) a fim de garantir um valor 

maior de pensão para cônjuges e companheiros (as), há um problema de interpretação, uma 

vez que a reforma do RPPS dos servidores civis do estado não vai atingir apenas os 



servidores que já ingressaram no serviço público, mas também, e principalmente, todos os 

que ingressarão no estado a partir da promulgação da PEC 159/2020. Deste modo, a nova 

fórmula de cálculo das cotas familiares e por dependente prejudica servidores mais jovens e 

com filhos menores de idade. 

Outra mudança proposta pelo relator diz respeito à inclusão de mais um artigo na PEC 

159/2020 que traz a possibilidade de adoção, por meio de lei ordinária específica, pelos 

municípios baianos, total ou parcialmente, em seus regimes próprios de previdência social, 

das regras previdenciárias estabelecidas nesta Emenda Constitucional. 

Considerações finais 

Embora traga algumas melhorias em relação ao que foi aprovado na EC 103/2019 e em 

relação às PECs 157/2019, 158/2019 e a PEC 159/2020, o parecer do relator mantém os 

mesmos princípios que nortearam a EC 103/2019, ou seja, o rebaixamento dos valores das 

aposentadorias e pensões e o aumento do tempo de contribuição necessário para conseguir 

o valor integral da aposentadoria  

Outra questão importante é que essas mudanças profundas e amargas no RPPS dos 

servidores civis do estado não garantem que se consiga resolver o desequilíbrio atual e 

atingir o equilíbrio atuarial desejado. Isso se deve, em grande medida, às atuais formas de 

contratação predominantes no serviço público estadual na atualidade.  

Atualmente, grande parte dos trabalhadores do setor público do estado da Bahia não 

contribui para os RPPS (Funprev e Baprev). Isto se deve, em grande medida, às formas de 

contratação que têm privilegiado a terceirização e os contratos temporários (REDA) em 

detrimento dos concursos públicos. Isto sem contar com os cargos comissionados. 

Essas formas de contratação implicam na contribuição desses trabalhadores para o RGPS 

(INSS). O que é reafirmado na PEC 159/2020, quando remete os servidores ocupantes de 

cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive 

mandato eletivo, para o RGPS. Sendo assim, a cada dia torna-se maior a pressão das 

despesas previdenciárias sobre as receitas de contribuição dos RPPS. A não realização de 

concursos públicos significa reduzir as receitas previdenciárias do estado ao longo do 

tempo, ao passo que, em sentido contrário, a tendência é o aumento nas despesas 

previdenciárias, ainda que em velocidade menor.  

Finalmente, para que se alcance o equilíbrio atuarial no RPPS do estado da Bahia se faz 

necessário não só contar com o sacrifício dos servidores, mas principalmente garantir 

contratações diretas (através da realização de concursos públicos) e um diagnóstico claro 

de todas as variáveis que impactam na situação do RPPS do estado. 


