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 O Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa o PLC 
0035.7/2015 que institui a Previdência Complementar dos servidores 
públicos e dos militares do Estado de Santa Catarina. Segundo consta na 
minuta, a legislação proposta segue o comando normativo estabelecido 
pelos §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal, bem como “fixa o 
limite máximo para os benefícios previdenciários concedidos pelo 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa 
Catarina (RPPS/SC) e dá outras providências”.

 Reconhecemos a importância da iniciativa para garantir equilíbrio 
econômico e financeiro ao Estado, porém, erra gravemente o Estado ao 
igualar servidores com os militares estaduais, os integrantes da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

 Primeiro porque o governo federal, que tem servido de referência 
para as reformas previdenciárias nos estados, não alterou a situação 
jurídica dos inativos das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

 Segundo porque os comandos normativos citados não são 
aplicáveis aos militares estaduais, e sim os artigos 42 e 142 da 
Constituição Federal. O único dispositivo do art. 40 aplicável aos 
militares estaduais é seu § 9º.

 Terceiro porque não estamos incluídos no RPPS/SC, isso por 
expressa disposição do art. 92 da Lei Complementar 412 de 2008. 
Apenas alguns artigos a nós são aplicados... “até a edição de legislação 
instituidora do regime próprio de previdência dos militares do Estado de 
Santa Catarina”.

 Quarto porque não temos em absoluto igualdade jurídica com os 
servidores públicos, como a proposta faz crer, mesmo na inatividade. Na 
Ativa não dispomos do direito de greve, do direito à sindicalização e à 
filiação a partido políticos. Não dispomos de uma escala de serviço 
estável por conta da dedicação integral. E nos sujeitamos a dois Códigos 
Penais e a um regulamento disciplinar muito mais rigoroso. Depois 
passamos para a Reserva Remunerada - pois não nos aposentamos -, e 
continuamos sujeitos à disciplina militar, bem como a eventual 
convocação, ao contrário do servidor público que rompe os laços 
funcionais com a administração pública. 

 Por isso mesmo, nos países onde ocorreram profundas mudanças 
previdenciárias, inclusive no Brasil por parte da União, os militares das 
Forças Armadas e da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal tiveram preservadas suas situações jurídicas especiais com 
tratamento diferenciado, pois são eles que em última instância garantem 
o funcionamento das instituições democráticas.

 Reiteramos que as mudanças são importantes e válidas, porém ao 
colocar na mesma situação militares estaduais e servidores públicos o 
Governo do Estado lança importante passo para a desmilitarização da 
Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar  sem qualquer discussão mais 
profunda sobre as consequências dessas medidas.

 É possível sim discutir a construção de uma previdência para os 
militares, mas qualquer proposta deve levar em consideração as 
“situações especiais dos militares” constante no art. 42, c/c o art. 142, § 
3º, X da Constituição Federal, sobre o qual o Governo já se posicionou no 
citado art. 92 da Lei Complementar 412 de 2008 e pelo qual nos 
dispomos a trabalhar no sentido de promover o equilíbrio econômico e 
financeiro do Estado.

 A Diretoria
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