
 

 
 

QUADRO COMPARATIVO – REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Policiais e Bombeiros Militares x Policiais Civis, Agentes Penitenciários e Agentes 

Socioeducativos do Estado de Santa Catarina 

O quadro em apreço apresenta comparativo entre o PL 1645/2019, 

aplicável aos policiais e bombeiros militares, e o projeto de Reforma da Previdência 

Catarinense, aplicável aos servidores policiais civis, agentes penitenciários e agentes 

socioeducativos. 

Mudanças 

Legislação Militares 
 

PL n. 1645 de 2019 
 

Proposta de Reforma da 
Previdência Catarinense - CIVIS 

 

Idade para 
aposentadoria 

Não Há - 55 anos de idade 

Tempo de contribuição 
- 35 anos de contribuição, 30 

anos de atividade militar 

- 30 anos de contribuição e 25 
anos de efetivo serviço em 

cargos dessas natureza 

Valor da aposentadoria - Integral 

- 60% da média aritmética 
simples dos salários de 

contribuição, acrescida de 1% 
por ano de contribuição 

completo 

Forma de reajuste da 
aposentadoria 

- Paridade (mesmo reajuste que 
os servidores da atividade) 

- Variação integral do INPC na 
mesma data em que se der o 

reajuste dos benefícios do RGPS 

Pensão para 
dependentes 

- Integral e com paridade 

- 50% do valor do benefício que 
teria direito o segurado, 

acrescida de 10% por 
dependente 

Regras de transição 

- Cumprir o tempo de serviço 
que faltar para 30 anos 

acrescido de 17% e o tempo de 
atividade de natureza militar de 

25 anos  

- 1ª Regra: Idade mínima 55 anos 
para ambos os sexos; tempo de 

contribuição de 30/25 anos, 
respectivamente, para homem e 

mulher; tempo de cargo 
estritamente policial de 20/15 

anos, respectivamente para 
homem e mulher; 

 
- 2ª Regra: Idade mínima de 

53/52, respectivamente, para 



 

 
homem e mulher; tempo de 

contribuição de 30/25, 
respectivamente, para homem e 

mulher; tempo de cargo 
estritamente policial de 20/15 

anos, respectivamente para 
homem e mulher; 

+ 
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 LC 

51/85. 

 

CONCLUSÃO: 

Com base nos dados acima apresentados, é possível identificar os pontos 

de divergência entre os policiais militares (aplicação do PL 1645) e os policiais civis 

catarinenses (previstos no projeto de reforma da previdência catarinense), o que, por 

óbvio, explana o tratamento desigual entre as classes, embora expostas ao mesmo 

risco profisional. 

EM ESPECIAL, infere-se, com o quadro comparativo acima, que os Policiais 

Militares, com 35 anos de contribuição completos, terão direito à INTEGRALIDADE DE 

PROVENTOS (mesma remuneração da ativa). Da mesma forma, terão a PARIDADE DE 

PROVENTOS (reajuste em mesma data e proporção que os servidores na ativa).   

Por sua vez, o Projeto de Reforma da Previdência Catarinense prevê que os 

Policiais Civis tenham idade mínima de 55 anos, comprovem 30 anos de contribuição e 

25 anos de efetivo servidor policial, o que NÃO GARANTIRÁ A INTEGRALIDADE E A 

PARIDADE DE PROVENTOS. 

SEGUNDO O PROJETO DE REFORMA PREVIDENCIÁRIA CATARINESE, o 

cálculo dos proventos do Policial Civil será 60% da média aritmética acrescida de 1% 

por ano de contribuição completo.  



 

 
 

Ou seja, o servidor, quanto atingir os 30 anos de contribuição, terá 90% DA 

MÉDIA ARITMÉTICA dos proventos, logo, atingirá 100% DA MÉDIA com 40 anos de 

contribuição.  

Conclui-se, portanto, que ao Policial Civil não há previsão de 

INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS no Projeto de Reforma da Previdência 

Catarinense, diversamente do PL 1645 que garante esse direito aos Policiais e 

Bombeiros Militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


