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Em feito inédito, o Tribunal de Justiça da Bahia, por meio de decisão monocrática, deferiu 
medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), no sentido de 

suspender o prazo que limitava a migração dos servidores públicos estaduais para o Regime de 

Previdência Complementar (RPC) até o próximo dia 29 do corrente mês e ano.  

 

Em brevíssima síntese, tem-se que o Estado da Bahia regulamentou o Regime de Previdência 
Complementar dos servidores públicos mediante Lei Estadual 13.222/15. Ao aprovar o Estatuto 

Social da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – 

PREVBAHIA- sistema de previdência complementar ao RPPS, restou estabelecido o prazo limite para 

que os servidores pudessem fazer a opção pela migração (ou não) ao Regime de Previdência 

Complementar, cujo termo final se daria em 29/07/2022.  

 
Não obstante, incorre em omissão inconstitucional o Chefe do Poder Executivo em não 

instituir/regulamentar o devido e necessário mecanismo de ressarcimento (benefício especial, tal 

como feito pela União e outros Estados da Federação) em favor dos servidores migrantes -que já 

migraram ou vierem a migrar para o RPC- cuja vida contributiva pregressa remonte a contribuições 

previdenciárias acima do teto do Regime Geral de Previdência Social.  
 

Nesse sentido, as entidades representativas de classe integrantes do CEO – Coletivo de 

Carreiras de Estado Organizadas-, formado pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia 

– IAF Sindical; Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia – ADEP/BA; Associação 

dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia – AGGEB; Associação dos Procuradores do Estado 

da Bahia – APEB e a Associação do Ministério Público da Bahia – AMPEB, manejaram a ação direta 
de inconstitucionalidade em espeque visando seja reconhecida o omissão inconstitucional referida, 

ao passo que requerendo, cautelarmente, a suspensão do prazo final para migração ao RPC.  

 

Ao analisar o feito, a i. Relatora, Desa. Cynthia Maria Pina Resende, logrou deferir, 

monocraticamente, o pedido cautelar requestado culminando por determinar a “imediata 
suspensão de aplicação do §5º, art. 1º da Lei Estadual n. 13.222/2015 com redação dada 

pela Lei nº 13.815/2017, responsável por estabelecer o prazo de 72 meses para que os 

servidores antigos exerçam (ou não) a opção de migrar para o Regime de Previdência 

Complementar, cujo termo final se dará em 29/07/2022, até julgamento final de mérito”.  
 
Trata-se de importante vitória para os servidores públicos baianos, que, à luz da decisão 

judicial alçada, não serão compelidos a exercer decisão de tamanha importância e que impactará 

diretamente seus planejamentos previdenciários, em prazo tão exíguo (29/07/2022) e sem que seja 

possível o amplo e irrestrito conhecimento em torno da forma de ressarcimento das contribuições 

vertidas acima do teto do RGPS ao longo de anos, ainda pendente de  instituição/regulamentação 

por parte do Chefe do Executivo local.  

 
Notadamente, o amparo judicial permitirá aos servidores avaliar, com a cautela que a decisão 

requer, a conveniência de migrar ou não para o RPC. Ademais, a procedência do mérito da Ação, tal 

como se confia, importará no reconhecimento da inconstitucionalidade da omissão que incorre o 

Poder Executivo Baiano ante a ausência da instituição/regulamentação do benefício especial ou 

mecanismo de ressarcimento correspondente, culminando, alfim, na disciplina legal da matéria.  
 

Com efeito, a elaboração da tese jurídica até então exitosa, bem como o patrocínio da causa 

são de competência do Advogado Dr. José Carlos Torres Júnior, sócio do escritório Azi & Torres, 

Castro, Habib e Pinto Advogados Associados. A decisão só foi possível em face da atuação das 

entidades representativas de classe na defesa dos direitos dos servidores estaduais que, em conjunto 

com a assessoria jurídica comprometida e especializada, vem travando importantes e frutíferas lutas 
em prol dos servidores baianos.  
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