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Exmo. Sr. 
Deputado Estadual 
Nesta 
 
 
Ofício 
 
 

Exmo. Sr. Deputado Estadual, 

 

A Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina e o Sindicato 

dos Policiais Civis de Santa Catarina, considerando o projeto de lei 

complementar n. 33.5/2019 o qual trata da reforma da previdência dos servidores 

estaduais encaminhado à Assembleia Legislativa Catarinense, com intuito de 

contribuir para o melhor entendimento da matéria, vêm através deste apresentar 

três quadros comparativos: 

 

• o primeiro, que confronta as regras propostas pelo Governo e as 

propostas formuladas pelas entidades de classe (com arrazoado técnico-jurídico 

de suporte); 

• o segundo, um quadro comparativo entre as regras propostas pelas 

entidades e as regras aprovadas no estado do Rio Grande do Sul; e, 

• o terceiro, um comparativo entre as regras de aposentadoria 

propostas pelo PLC 33.5/2019 e as regras aplicadas aos policiais militares de 

Santa Catarina atualmente. 

 

Destacamos que o projeto apresentado pelo governo catarinense traz 

uma redução de inúmeros direitos se comparados àqueles assegurados aos 

Militares estaduais e, ainda, assegurados às carreiras da segurança pública no 

Rio Grande do Sul. 
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Com efeito, buscamos demonstrar de forma prática a necessidade de 

que o projeto receba as devidas emendas, na busca de uma previdência digna aos 

servidores da segurança pública catarinense. 

 

Por fim, lembramos que historicamente as polícias catarinenses 

sempre foram tratadas com isonomia e igualdade, tradição esta que há de ser 

mantida também no tocante aos direitos previdenciários.  

 

Respeitosamente. 

 

 

Florianópolis, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

RODRIGO FALCK BORTOLINI 

Presidente da ADEPOL-SC 

 

ELMAR SCHMITT OSÓRIO 

Presidente do SINPOL-SC 

 

 



COMPARATIVO ENTRE O PLC/0033.5/2019 E A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO APRESENTADA PELOS ÓRGÃOS CIVIS DA SSP/SC 
 

REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO  (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

 
Art. 7º O art. 57 da Lei Complementar nº 
412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 57. Fica vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos 
segurados do RPPS/SC, ressalvados, nos 
termos desta Lei Complementar, os casos 
de servidores: 
 
I – [...] 
 
II – professores, agentes penitenciários, 
agentes de segurança socioeducativos ou 
policiais civis, titulares de cargo de 
provimento efetivo; ou 
 
III – [...] (NR) 
 

 
Art. 7º O art. 57 da Lei Complementar n. 
412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 57. [...] 
 
I – [...]; 
 
 
 
II - professores, agentes penitenciários, 
agentes de segurança socioeducativos, 
policiais civis peritos oficiais, técnicos 
periciais e auxiliares periciais, titulares 
de cargo de provimento efetivo; ou 
 
III – [...]." (NR) 

 
As entidades propõem a inclusão expressa das 
carreiras integrantes do quadro de pessoal do 
Instituto Geral de Perícias (IGP) no rol dos 
segurados especiais considerando as funções 
de polícia científica por eles desempenhados.  
 
No âmbito federal, a Perícia Federal integra a 
estrutura funcional da Polícia Federal e, 
nesses termos, encontra-se abarcada pela 
aposentadoria especial prevista no art. 5º e 10 
da EC n. 103/19. 
 
Ademais, a legislação catarinense já 
reconheceu expressamente o direito à 
aposentadoria especial aos peritos (art. 18 da 
Lei n. 15.156/10 e LCE n. 374/2007).  
 
A inclusão das carreiras do IGP justifica 
igualmente as alterações propostas nos 
seguintes dispositivos: art. 64-C, 67-A, 67-B e 
art. 73, § 4º. 

Art. 14. A Seção III do Capítulo II do Título 
II da Lei Complementar n. 412, de 2008, 
passa a vigorar acrescida do art. 64-C, 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 64-C. Os segurados policiais civis e 
os titulares de cargo de agente 
penitenciário e de agente de segurança 
socioeducativo serão aposentados 
voluntariamente quando forem 
preenchidos os seguintes requisitos: 

 
I – 55 (cinquenta e cinco) anos de idade; 

 
II – 30 (trinta) anos de contribuição; e 

 
III – 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 
exercício em cargos dessas carreiras.” 
(NR) 
 
 

Art. 14. A Seção III do Capítulo II do 
Título II da Lei Complementar n. 412, de 
2008, passa a vigorar acrescida do art. 
64-C, com a seguinte redação: 
 
“Art. 64-C. Os segurados policiais civis, 
os peritos oficiais, os técnicos periciais 
os auxiliares periciais, os titulares de 
cargo de agente penitenciário e de 
agente de segurança socioeducativo 
serão aposentados voluntariamente 
quando forem preenchidos os seguintes 
requisitos: 

 
I – 55 (cinquenta e cinco) anos de idade; 

 
II – 30 (trinta) anos de contribuição; e 

 
III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício 
em cargos dessas carreiras. 
 
Parágrafo único. Para o disposto no 
inciso III, será considerado o tempo de 
serviço prestado em quaisquer das 
carreiras definidas no caput, bem como, 
o tempo de atividade militar prestado 
nas Forças Armadas, nas polícias 
militares e nos corpos de bombeiros 
militares.” 
 

Além da inclusão dos integrantes das carreiras 
do IGP (já justificadas anteriormente), 
propõem-se duas alterações pontuais: 
 
(a) a manutenção de 20 (vinte) anos como 
tempo mínimo de contribuição nas carreiras 
da segurança pública. Este tempo mínimo é o 
mesmo atualmente fixado no âmbito da LC n. 
51/85 e nas demais Leis Complementares 
Estaduais. 
 
(b) a inclusão de parágrafo único que prevê 
expressamente, no âmbito da norma 
permanente de aposentadoria especial do art. 
64-C, a possibilidade de que os servidores das 
carreiras da segurança pública possam contar 
como tempo especial mínimo a atividade 
desenvolvida em quaisquer das respectivas 
carreiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

Art. 19. A Lei Complementar n. 412, de 
2008, passa a vigorar acrescida do art. 67-
A, com a seguinte redação: 
 
“Art. 67-A. Os segurados policiais civis e 
os titulares de cargo de agente 
penitenciário e de agente de segurança 
socioeducativo que tenham  ingressado 
na respectiva carreira até 1º de julho de 
2020 poderão aposentar-se, conforme 
tempo de contribuição previsto na Lei 
Complementar federal n. 51, de 20 de 
dezembro de 1985, quando forem 
preenchidos os seguintes requisitos: 
 
 
 
I – 55 (cinquenta e cinco) anos de idade 
para ambos os sexos; ou 
 
II – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, 
se mulher, e 53 (cinquenta e três) anos de 
idade, se homem, desde que cumprido 
período adicional de contribuição 
correspondente ao tempo que, em 1º de 
julho de 2020, faltaria para atingir o 
tempo de contribuição previsto na Lei 
Complementar federal n. 51, de 1985. 
 
 

Art. 19. A Lei Complementar n. 412, de 
2008, passa a vigorar acrescida dos art. 
67-A e 67-B, com a seguinte redação: 
“Art. 67-A. Os segurados policiais civis, 
os peritos oficiais, os técnicos periciais 
os auxiliares periciais e os titulares de 
cargo de agente penitenciário e de 
agente de segurança socioeducativo que 
tenham  ingressado na respectiva 
carreira até 1º de julho de 2020 poderão 
aposentar-se, com a totalidade da 
remuneração do cargo em que se der a 
aposentadoria, conforme tempo de 
contribuição previsto nas Leis 
Complementares Estaduais de regência, 
quando forem preenchidos os seguintes 
requisitos: 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos para 
ambos os sexos; ou  
II - aos 51 (cinquenta e um) anos de 
idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e 
três) anos de idade, se homem, desde 
que cumprido período adicional de 
contribuição correspondente à metade 
do tempo que, na data de entrada em 
vigor desta lei, faltaria para atingir o 
tempo de contribuição previsto nas Leis 
Complementares Estaduais de regência.  
§ 1º Para os efeitos deste dispositivo, as 
Leis Complementares de regência 
consistem nas regras previstas nos 
artigos 1º da Lei Complementar Estadual 
n. 335, de 02 de março de 2006, art. 1º 
da Lei Complementar Estadual n. 343, de 
18 de março de 2006. 

Com a promulgação da EC n. 103/19, o 
reformador constitucional 
desconstitucionalizou uma série de regras 
previdenciárias originariamente fixadas na 
Constituição. Tais regras (suprimidas do texto 
constitucional permanente) foram delegadas 
aos entes federativos que passaram a ter 
competência normativa plena para regularem 
a matéria.  
Especificamente em relação à aposentadoria 
especial, a nova redação dada ao § 4º do art. 
40 permite a adoção de “requisitos e critérios 
diferenciados para concessão de benefícios” 
às categorias e, ainda, no § 4º-B, remete à “lei 
complementar do respectivo ente federativo” 
a competência para legislar sobre a matéria. 
Fixada esta premissa, convêm esclarecer que 
as alterações aqui propostas pretendem: 
(a) deixar claro que o direito à aposentadoria 
especial (com integralidade e paridade) seja 
reconhecida a TODOS os servidores que 

tenham ingressado nas respectivas carreiras 
até o dia 1º.7.2020. Especificamente àqueles 
que se encontram sujeitos ao regime de 
Previdência Complementar, os §§ 4º e 5º, 
adiante, disciplinam o direito de opção de 
regime.  
(b) foi inserida referência direta às Leis 

Complementares estaduais que estenderam 
expressamente as regras constantes da LC n. 
51/85 a cada uma das carreiras abrangidas 
por essa proposta de emenda. As referidas 
normas são discriminadas em parágrafo 
acrescentado à proposta das entidades (§ 1º). 
(c) foi reduzida a idade mínima para as 

servidoras públicas mulheres de 52 
(cinquenta e dois anos) para 51 (cinquenta e 
um anos), a fim de equalizar com a idade 
mínima prevista na EC n. 103/19 às 
professoras (art. 4º, § 4º, inc. I). Trata-se de 
medida de compensação às servidoras que 
foram direta e duramente impactadas com a 
fixação de idade mínima uniforma entre 
homens e mulheres.  
(d) foi reduzida pela metade o tempo de 

“pedágio” previsto na regra de transição a fim 
de ampliar o leque daqueles que poderão se 
beneficiar desta regra de transição, em 
aproximação à sistemática adotada pela EC n. 
103/19, aos servidores públicos em geral (art. 
4º, §§ 4º e 5º). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

Parágrafo Único. Serão considerados 
tempo de exercício em cargo de natureza 
estritamente policial, para os fins do 
disposto no inciso II do caput do art. 1º da 
Lei Complementar federal n. 51, de 1985, 
o tempo de atividade militar nas Forças 
Armadas, nas polícias militares e nos 
corpos de bombeiros militares e o tempo 
de atividade como agente penitenciário 
ou agente de segurança socioeducativo.” 
(NR) 

§ 2º Serão considerados tempo de 
exercício em cargo de “atividade 
privativa de carreira”, para os fins deste 
dispositivo, o tempo de serviço prestado 
em quaisquer das carreiras definidas no 
caput do art. 67-A, bem como, o tempo 
de serviço militar nas Forças Armadas, 
nas polícias militares e nos corpos de 
bombeiros militares. 

 

A proposta apresentada pelas entidades, no 
ponto, limita-se à adaptar o texto à alteração 
anteriormente proposta de vinculação das 
aposentadorias especiais às leis estaduais que 
concederam o benefício às carreiras 
estaduais, considerando a autonomia 
constitucional do ente federativo (art. 4º c/c 
art. 4º-B da EC n. 103/19). 

 
 
 
[Sem correspondente] 

 
§ 3º O provento das aposentadorias 
concedidas nos termos do disposto 
neste artigo não terá valor inferior ao 
salário mínimo e será reajustado nos 
termos do art. 72 desta Lei 
Complementar. 
 

 
O dispositivo proposto pretende reconhecer 
expressamente o direito à aposentadoria com 
paridade aos servidores que tenham sido 
guindados à inatividade com proventos 
integrais, nos termos definidos no caput do 
art. 67-A. 
 
 

 
REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

 
 
 
 
 
[Sem correspondente] 

 
§ 4º Os servidores que, nos termos do 
caput deste artigo, tenham sido 
investidos nos cargos após a instituição 
do Regime de Previdência 
Complementar (RPC-SC) pela Lei 
Complementar n. 661, de 2.12.2015, 
terão direito a optarem pela migração 
para o regime previdenciário regido por 
esta Lei Complementar.  
 
§ 5º O exercício do direito de opção será 
precedido da assinatura de termo de 
migração no qual deverá ser fixado, 
entre outras questões, o pagamento das 
diferenças na contribuição 
previdenciária, que poderão ser 
efetuadas mediante desconto em folha 
de pagamento, em 60 (sessenta) 
parcelas iguais, nos termos do decreto 
regulamentar. 
 
Art. XXX. O decreto regulamentar 
previsto no art. 67-A, § 4º desta Lei 
Complementar deve disciplinar as regras 
referentes à migração entre os regimes 
previdenciários e os parâmetros para a 
realização do termo de migração. 
 

 
Os dispositivos propostos pretendem regular 
o “direito de opção” aos servidores públicos 
que ingressaram nos quadros das carreiras de 
segurança pública após a entrada em vigor da 
LCE n. 661/2015. 
 
O § 5º prevê expressamente que o exercício 
do direito de opção está condicionado ao 
pagamento de complementação das 
contribuições retroativas, já que as mesmas 
foram recolhidas tendo como referência o 
tento de contribuição do RGPS e não o valor 
total da remuneração dos servidores 
abrangidos pela regra. 
 
Por fim, a proposta das entidades prevê a 
inclusão de regra de transição que imputa ao 
Chefe do Executivo que, no prazo fixado, 
regulamente o exercício do direito de opção 
por parte do servidor público. 

 



 
REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

 
 
 
 
 
 
[Sem correspondente] 

 
 
 
 
”Art. 67-B. Os segurados policiais, os 
peritos oficiais, os técnicos periciais os 
auxiliares periciais e os titulares de cargo 
de agente penitenciário e de agente de 
segurança socioeducativo que, na data 
da promulgação desta Lei 
Complementar, tenham preenchidos os 
requisitos previstos nas Leis 
Complementares Estaduais definidas no 
§ 1º do art. 67-A, têm direito à 
aposentadoria com proventos 
equivalentes à totalidade da 
remuneração do cargo em que se der a 
aposentadoria e o direito a reajuste nos 
termos do art. 72 desta Lei 
Complementar.” 

 
Esta norma pretende corrigir uma distorção 
atual entre os segurados das carreiras federais 
de segurança pública e os segurados das 
carreiras estaduais.  
 
Desde o advento do Parecer PGE n. 
0388/15/PGE, o Estado de Santa Catarina 
mudou seu entendimento e passou a negar o 
direito à aposentadoria especial dos policiais 
civis do Estado com integralidade e paridade. 
Após obtenção de decisões liminares 
favoráveis, as ações judiciais propostas pelas 
entidades de classe para manter o 
entendimento até então vigente foram 
indeferidas pelo Tribunal de Justiça (MS 
0301570-74.2014.8.24.0023). A questão já 
tem repercussão geral reconhecida pelo STF 
(Tema 1019), sem previsão de inclusão em 
pauta. 
 
Até onde se tem notícia, atualmente, o Estado 
de Santa Catarina é o único Estado da 
Federação em que os integrantes da policia 
civil vem sendo impedidos de se valerem do 
direito à aposentadoria especial preconizado 
pela LC n. 51/85, com integralidade de 
proventos.  
 
O dispositivo em comento pretende 
regulamentar a questão, por meio do 
reconhecimento expresso do direito à 
aposentadoria especial com integralidade aos 
servidores que completaram os requisitos 
previstos na LC n. 51/85, até o advento da 
nova Lei Complementar.  

 
REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

Art. 21. O art. 70 da Lei Complementar n. 
412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 70. [...] 
[...] 
§ 4º [...] 
VII – art. 67-A 

Art. 21. O art. 70 da Lei Complementar 
n. 412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 70. [...] 
[...] 
§ 4º [...] 
VII – art. 67-A. [deve ser suprimido do 
texto] 
 

 
 
A alteração proposta nos referidos 
dispositivos pretende adaptar o texto do PL 
às alterações propostas no art. 67-A que 
reconhece o direito à integralidade e à 
paridade aos servidores das carreiras da 
segurança pública que ingressarem no 
serviço público até o dia 1.7.2020. 

Art. 23. O art. 72 da Lei Complementar n. 
412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 “Art. 72.  [...] 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no 
caput deste artigo aos proventos de 
aposentadoria dos segurados do RPPS/SC 
concedidos na forma: 
I –  
II –  
III – 
IV -  

Art. 23. O art. 72 da Lei Complementar 
n. 412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 “Art. 72.  [...] 
Parágrafo único. [...] 
[...] 
V – dos arts. 67-A e 67-B desta Lei 
Complementar.” 
 

 



REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

Art. 24. O art. 73 da Lei Complementar n. 
412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 73. [...]  
§ 4º A pensão por morte devida aos 
dependentes de policiais civis e de 
titulares de cargo de agente penitenciário 
e de agente de segurança socioeducativo, 
decorrente de agressão sofrida no 
exercício ou em razão da função, será 
vitalícia para o cônjuge ou companheiro e 
equivalente à remuneração do cargo. 
§ 5º Até a edição de legislação 
instituidora do regime próprio de 
previdência dos militares do Estado, a 
pensão por morte devida aos seus 
dependentes será concedida observadas 
as regras de que trata o art. 60 da Lei n. 
6.218, de 10 de fevereiro de 1983” (NR) 

Art. 24. O art. 73 da Lei Complementar 
n. 412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 73. [...] 
§ 4º A pensão por morte devida aos 
dependentes de policiais civis os peritos 
oficiais, os técnicos periciais os auxiliares 
periciais e os titulares de cargo de 
agente penitenciário e de agente de 
segurança socioeducativo, decorrente 
do efetivo exercício da função ou de 
agressão sofrida em razão de sua 
atividade, será equivalente à última 
remuneração do cargo e vitalícia para o 
cônjuge ou companheiro. 
§ 5º A pensão por morte concedida nos 
termos do parágrafo anterior será 
reajustada na forma definida no art. 72 
desta Lei Complementar.  

 
§ 6º [renumeração do parágrafo].[...]” 
 

 

 

Como se infere a pensão por morte é um 
benefício concedido aos dependentes do 
segurado falecido, que visa preservar a 
dignidade daqueles que dele dependiam, 
nesse sentido a presente emenda se faz 
necessária com vistas a uma melhor proteção, 
aos dependentes, cônjuges e companheiros, 
em decorrência da situação de desamparo 
provocada pela morte desses servidores. 

Por isso, busca-se garantir a integralidade e 
paridade no que tange à pensão por morte. 

 

 
REDAÇÃO PROPOSTA PELO 

GOVERNO (PLC/0033.5/2019) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 
JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 Art. XXX. Fica acrescido ao art. 82 da Lei 
Complementar Estadual n. 412, de 26 de 
junho de 2008, o seguinte dispositivo: 
“Art. 82. 
.........................................................................
............. 
V – aposentado, durante o período em que 
vigeu decisão liminar ou decisão de mérito 
posteriormente suspensa, cassada ou 
reformada por autoridade judicial 
competente, desde que comprovada a 
integralização das contribuições 
previdenciárias durante o respectivo 
período. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos IV 
e V, havendo necessidade de 
complementação dos valores já recolhidos 
em favor do órgão previdenciário, aplicar-se-
á a regra prevista no art. 95, parágrafo único 
da Lei n. 6.745/85.” 

Os servidores públicos da Polícia Civil obtiveram, 
mediante Mandados de Seguranças Coletivos, o 
direito à aposentadoria especial com integralidade 
(provento equivalente à última remuneração da 
atividade) e paridade (reajuste de proventos na 
mesma proporção e data dos servidores ocupantes 
do mesmo cargo que se encontram na atividade) 
de proventos.  

Nas referidas ações mandamentais foram 
asseguradas Medidas Liminares para garantir, 
ainda que provisoriamente, mencionado direito, o 
que foi usufruído pelos servidores que atendiam 
aos requisitos para concessão da aposentadoria 
especial. As decisões liminares, no entanto, foram 
posteriormente cassadas por decisões de mérito.  

Diante desse quadro fático-jurídico, a Procuradoria 
Geral do Estado, enquanto órgão jurídico 
consultivo do Estado, emitiu parecer pela 
viabilidade da “desaposentação” dos referidos 
servidores, para que pudessem retornar à ativa.  

Entretanto, em decorrência desse retorno, gerou-
se problema que demanda uma solução legislativa, 
uma vez que o tempo em que os servidores 
estiveram aposentados sub judice não fora 
computado como tempo de contribuição. 

Para tanto, faz-se necessário o acréscimo do inciso 
V ao art. 82 da Lei Complementar n. 412, de 26 de 
junho de 2008, para a integralização das 
contribuições previdenciárias do respectivo 
período, nos limites e nas condições a que estaria 
sujeito se ativo.  

Por sua vez, propõe-se a comprovação da 
integralização das contribuições previdenciárias do 
respectivo período, nos limites e nas condições a 
que estaria sujeito se ativo, podendo ser parcelado 
o valor total devido em parcelas iguais e sucessivas, 
mediante desconto direto em folha de pagamento. 

 



COMPARATIVO ENTRE A REDAÇÃO PROPOSTA PELOS ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / 
SAP E A PREVIDÊNCIA APROVADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 
ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

PLC n.509/2019 (RS) JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 
PROPOSTAS 

Art. 7º O art. 57 da Lei Complementar 
n. 412, de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
"Art. 57. [...] 
II - professores, agentes 
penitenciários, agentes de segurança 
socioeducativos, policiais civis peritos 
oficiais, técnicos periciais e auxiliares 
periciais, titulares de cargo de 
provimento efetivo; ou 
III – [...]." (NR) 

 
 
 
 
Sem correspondente 

 
A perícia criminal não é um órgão 
autônomo no Rio Grande do Sul 
 

“Art. 64-C. Os segurados policiais civis, 
os peritos oficiais, os técnicos periciais 
os auxiliares periciais, os titulares de 
cargo de agente penitenciário e de 
agente de segurança socioeducativo 
serão aposentados voluntariamente 
quando forem preenchidos os 
seguintes requisitos: 
I – 55 (cinquenta e cinco) anos de 
idade; 
II – 30 (trinta) anos de contribuição; e 
III – 20 (vinte) anos de efetivo 
exercício em cargos dessas carreiras. 
 
Parágrafo único. Para o disposto no 
inciso III, será considerado o tempo 
de serviço prestado em quaisquer das 
carreiras definidas no caput, bem 
como, o tempo de atividade militar 
prestado nas Forças Armadas, nas 
polícias militares e nos corpos de 
bombeiros militares.” 
 

Art. 2º O policial civil do órgão a que 
se refere o inciso IV do caput do art. 
144 da Constituição Federal, bem 
como o agente penitenciário a que 
se refere o art. 5º da Lei 
Complementar nº 13.259, de 20 de 
outubro de 2009, que não se 
enquadrem no disposto no caput do 
art. 1º, poderão se aposentar, nos 
termos da referida Lei 
Complementar, observada a idade 
mínima de 55 (cinquenta e cinco) 
anos, com 30 (trinta) anos de 
contribuição e 25 (vinte e cinco) 
anos de efetivo exercício em cargo 
das carreiras de que trata o § 1º do 
art. 1º, para ambos os sexos. 

Regra permanente de aposentadoria 
especial 
O art. 2º da PLC n. 59/19 fixa a regra 
permanente para aposentadoria 
especial dos policiais civis.  Estão 
incluídos aqueles policiais que 
ingressaram na carreira de segurança 
pública até a instituição da previdência 
complementar no RS (LC 475/15). 
 
A regra é quase idêntica. A diferença é 
que a proposta catarinense prevê um 
tempo mínimo de contribuição em uma 
das carreiras de segurança pública em 
tempo inferior (20 anos) ao da lei 
gaúcha (25 anos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 
ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

PLC n.509/2019 (RS) JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 
PROPOSTAS 

“Art. 67-A. Os segurados policiais 
civis, os peritos oficiais, os técnicos 
periciais os auxiliares periciais e os 
titulares de cargo de agente 
penitenciário e de agente de 
segurança socioeducativo que 
tenham  ingressado na respectiva 
carreira até 1º de julho de 2020 
poderão aposentar-se, com a 
totalidade da remuneração do cargo 
em que se der a aposentadoria, 
conforme tempo de contribuição 
previsto nas Leis Complementares 
Estaduais de regência, quando forem 
preenchidos os seguintes requisitos: 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos para 
ambos os sexos; ou  
II - aos 51 (cinquenta e um) anos de 
idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta 
e três) anos de idade, se homem, 
desde que cumprido período 
adicional de contribuição 
correspondente à metade do tempo 
que, na data de entrada em vigor 
desta lei, faltaria para atingir o tempo 
de contribuição previsto nas Leis 
Complementares Estaduais de 
regência.  
§ 1º Para os efeitos deste dispositivo, 
as Leis Complementares de regência 
consistem nas regras previstas nos 
artigos 1º da Lei Complementar 
Estadual n. 335, de 02 de março de 
2006, art. 1º da Lei Complementar 
Estadual n. 343, de 18 de março de 
2006. 

Art. 1º O policial civil do órgão a que 
se refere o inciso IV do caput do art. 
144 da Constituição Federal, bem 
como o agente penitenciário a que 
se refere o art. 5º da Lei 
Complementar nº 13.259, de 20 de 
outubro de 2009, que tenham 
ingressado nas respectivas carreiras 
ou em quaisquer das carreiras das 
polícias militares, dos corpos de 
bombeiros militares ou de agente 
socioeducativo, até a data de 
entrada em vigor da Lei 
Complementar n° 14.750, de 15 de 
outubro de 2015, e que não tenham 
aderido ao Regime de Previdência 
Complementar (RPC/RS), poderão se 
aposentar, na forma da Lei 
Complementar Federal nº 51,  de 20 
de dezembro de 1985, observada a 
idade mínima de 55 (cinquenta e 
cinco) anos para ambos os sexos ou 
o disposto no § 2º. 
§ 2º Os servidores de que trata o 
caput poderão aposentar-se aos 52 
(cinquenta e dois) anos de idade, se 
mulher, e aos 53 (cinquenta e três) 
anos de idade, se homem, desde 
que cumprido período adicional de 
contribuição correspondente ao 
tempo que, na data de entrada em 
vigor da Emenda à Constituição 
Federal nº 103, de 12 de novembro 
de 2019, faltaria para atingir o 
tempo de contribuição previsto na 
Lei Complementar Federal nº 51, de 
20 de dezembro de 1985 

Os textos apresentam substancialmente 
duas diferenças: 
(a) a regra de transição proposta pelas 
entidades catarinense é mais abrangente 
(servidores que ingressaram na carreira 
até 2020), enquanto que o PLC gaúcho é 
um pouco mais restritiva (reconhece o 
direito até aqueles que ingressaram nas 
carreiras com o advento do Regime de 
Previdência Complementar) 
 
(b) a proposta das entidades catarinenses 
propõe alterações pontuais na regra de 
transição (idade mínima), enquanto a 
norma gaúcha reproduz a redação da EC 
n. 103/19. 
 
(c) a norma gaúcha mantém a referência 
geral à LC n. 51/85, enquanto que a 
proposta catarinense propõe que seja 
alterada a referência às leis catarinenses 
que, na prática, não alteram em 
absolutamente nada os critérios fixados 
pela LC n. 51/85. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 
ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

PLC n.509/2019 (RS) JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 
PROPOSTAS 

Parágrafo único. Para o disposto no 
inciso III, será considerado o tempo 
de serviço prestado em quaisquer das 
carreiras definidas no caput, bem 
como, o tempo de atividade militar 
prestado nas Forças Armadas, nas 
polícias militares e nos corpos de 
bombeiros militares.” 
 

§ 1º Serão considerados tempo de 
exercício em cargo de natureza 
estritamente policial, para os fins do 
inciso II do art. 1º da Lei 
Complementar Federal nº 51, de 20 
de dezembro de 1985, o tempo de 
atividade militar nas Forças 
Armadas, nas polícias militares e nos 
corpos de bombeiros militares e o 
tempo de atividade como agente 
penitenciário ou socioeducativo. 

 
Regra com redação praticamente 
idêntica. Ambas reconhecem o tempo de 
serviço prestado nas demais carreiras de 
segurança pública como tempo de 
contribuição especial. 

“Art. 67-A. Os segurados policiais civis 
[...] poderão aposentar-se, com a 
totalidade da remuneração do cargo 
em que se der a aposentadoria, 
conforme tempo de contribuição 
previsto nas Leis Complementares 
Estaduais de regência, quando forem 
preenchidos os seguintes requisitos: 
 

Art. 3° Os proventos das 
aposentadorias concedidas nos 
termos do disposto nos arts. 1° e 2º 
corresponderão: 
I - à totalidade da remuneração do 
servidor no cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria, observado o 
disposto no parágrafo único, para o 
servidor público que tenha 
ingressado em quaisquer das 
carreiras de que trata o caput do art. 
1º antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar n° 14.750, 15 de 
outubro de 2015; e 
[...] 
Parágrafo único. Considera-se 
remuneração do servidor público no 
cargo efetivo, para fins de cálculo 
dos proventos de aposentadoria que 
tenham fundamento no disposto no 
inciso I, o valor constituído pelo 
subsídio, pelo vencimento e pelas 
vantagens pecuniárias permanentes 
do cargo, estabelecidos em lei,  
acrescidos dos adicionais de caráter 
individual e das vantagens pessoais 
permanentes percebidos na data da 
inativação. 

 
 
Reconhecimento expresso da Regra da 
integralidade baseada na última 
remuneração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 
ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

PLC n.509/2019 (RS) JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES 
PROPOSTAS 

§ 3º O provento das aposentadorias 
concedidas nos termos do disposto 
neste artigo não terá valor inferior ao 
salário mínimo e será reajustado nos 
termos do art. 72 desta Lei 
Complementar. 
 

Art. 4° Os proventos das 
aposentadorias concedidas nos 
termos do disposto nos arts. 1º e 2º 
desta Lei Complementar serão 
reajustados: 
I - de acordo com o disposto no art. 
7º da Emenda Constitucional Federal 
nº 41, de 19 de dezembro 2003, se 
concedidas nos termos do disposto 
no art. 1°; 

Paridade entre ativos/inativos 
Com redações distintas, as normas 
asseguram a paridade entre inativos e 
ativos. A norma catarinense, com 
referência ao art. 72 da LC n. 412. A 
norma gaúcha, com referência ao 
dispositivo correspondente na EC n. 
41/03. 

”Art. 67-B. Os segurados policiais, os 
peritos oficiais, os técnicos periciais os 
auxiliares periciais e os titulares de 
cargo de agente penitenciário e de 
agente de segurança socioeducativo 
que, na data da promulgação desta 
Lei Complementar, tenham 
preenchidos os requisitos previstos 
nas Leis Complementares Estaduais 
definidas no § 1º do art. 67-A, têm 
direito à aposentadoria com 
proventos equivalentes à totalidade 
da remuneração do cargo em que se 
der a aposentadoria e o direito a 
reajuste nos termos do art. 72 desta 
Lei Complementar.” 

Art. 5º Os benefícios devidos aos 
policiais civis e aos agentes 
penitenciários a que se refere o art. 
5º da Lei Complementar nº 13.259, 
de 20 de outubro de 2009, que 
tiverem preenchido os requisitos 
para a aposentadoria antes da 
entrada em vigor desta Lei 
Complementar serão regidos pela 
legislação então vigente. 

 
Garantia de aposentadoria com 
integralidade e paridade aos servidores 
que reuniram os requisitos da LC n. 51/85 
até a data da promulgação da LC. 

 



 

 

COMPARATIVO ENTRE A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO GOVERNO DO 

ESTADO, A REFORMA DOS MILITARES (LEI 13.954/19) E A PROPOSTA DOS ÓRGÃOS CIVIS 

DA SSP/SC  
 

 

 
 

PROPOSTA DO GOVERNO 

(PLC/0033.5/2019) 

REFORMA DOS MILITARES  

(LEI N. 13.954/19) 

REDAÇÃO PROPOSTA PELOS 

ÓRGÃOS CIVIS DA SSP / SAP 

Idade mínima: 55 anos 
Tempo de contribuição: 30 anos 
Tempo de atividade privativa: 25 
anos 

Idade mínima: não há idade 
Tempo de contribuição: 35 anos 

Idade mínima: 55 anos 
Temo de contribuição: 30 anos 
Tempo de atividade privativa: 20 anos 

Aposentadoria sem integralidade 
(baseada na última contribuição) 
e sem paridade 

Aposentadoria com soldo integral 
para todos os militares (art. 50, inc. 
II) 

Aposentadoria com integralidade e 
paridade somente para os agentes de 
segurança pública que tenham entrado 
até 1/7/2020  (art. 67-A) e que optem 
para a migração do Regime de 
Previdência Complementar (art. 67-A, 
§§4º e 5º) 

Sem garantia de aposentadoria 
com integralidade e paridade aos 
policiais que preencham os 
requisitos da LC n. 51/85 

Garantia expressa de aposentadoria 
com base nas regras atuais (com 
integralidade) aos militares que 
tenham 30 anos de serviço na data 
da publicação da Lei n. 13.954/19 

Garantia expressa de aposentadoria 
(com integralidade e paridade) aos 
policiais civis que tenham preenchido os 
requisitos da LC n. 51/85.  

Pensão por morte reconhecida 
somente em face agressão 
sofrida por policial 

Pensão integral por morte à 
totalidade dos dependentes do 
segurado militar (independente da 
causa da morte) 

Pensão por morte reconhecida ao 
companheiro/cônjuge em razão de morte 

em serviço e decorrente de agressão 

sofrida por policial. 
 


