
 

MOÇÃO Nº 17, DE 2017 

 

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 349, de 2016, dispõe sobre a 

concessão de aposentadoria especial para os profissionais Enfermeiros. 

O referido projeto de lei possui singular importância pois, de acordo com 

as justificativas da proposição, a atividade de Enfermagem é essencial à saúde 

da população brasileira, eis que participa de inúmeros programas implementados 

pelo Ministério da Saúde, gerenciando, assistindo e realizando procedimentos 

relativos à prevenção, promoção, manutenção e reabilitação na saúde. 

O PLS conta com a colaboração, na sua elaboração, da Federação 

Nacional dos Enfermeiros –FNE que apresentou uma sugestão de projeto de lei 

nº 8, de 2016 que foi transformada em Projeto de Lei do Senado PLS 349/2016, 

que versa sobre aposentadoria especial para os profissionais de enfermagem, 

cujo relator é o Senador Paulo Paim. 

A discussão do projeto é de extrema relevância, pois está em pauta no 

legislativo federal brasileiro a discussão da reforma da Previdência, cujos 

impactos poderão atingir de maneira direta os profissionais de Enfermagem. 

Nesse contexto, segundo a pesquisa Perfil da Enfermagem do Brasil 

(Cofen/Fiocruz) de 2015, 30% do contingente de profissionais de enfermagem do 

Brasil estão na fase de maturidade profissional, entrando na fase pré-

aposentadoria. 

Assim, as razões do Projeto aduzem que vem sendo admitida a 

concessão da aposentadoria especial aos profissionais da Enfermagem, quando 

completados 25 (vinte e cinco) anos de contribuição previdenciária e comprovado 

que a atividade está exposta a riscos mediante a elaboração de laudos, que 

sirvam de base para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. 

Alegam ainda que o Poder Judiciário vem reconhecendo a atividade 

profissional da Enfermagem, como de natureza especial, autorizando a 

concessão de aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos, 

independentemente de apresentação de laudo pericial, haja visto precedente 

jurisprudencial do STJ que reconhece na atividade dos profissionais de 

Enfermagem a exposição a riscos biológicos e a nocividade do trabalho 

desenvolvido. 

  

 

Assim, estando evidenciados a relevância e o interesse público de que a 

matéria se reveste, 



 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO apela 
aos Excelentíssimos Senhores Presidente da República, Presidente do Senado 
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados, bem como aos líderes dos 
partidos com assento naquelas Casas Legislativas, a fim de que empreendam 
esforços para a apreciação e aprovação, com a maior brevidade possível, do 
Projeto de Lei do Senado nº   349, de  2016, de autoria da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Senado, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os profissionais enfermeiros. 

 

Sala das Sessões, em 27/3/2017. 

 

 

a) Carlos Neder  
 

 

 


