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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 245/2019

O Projeto de Lei 
Complementar 
245/2019 (PLC 

249/2019) pretende regular 
a concessão da aposenta-
doria especial aos segura-
dos do INSS que exercem 
atividades expostos a 
agentes nocivos à saúde 
e em risco sua integridade 
física pelo perigo inerente 
à profissão, além de propor 
obrigatoriedade da empre-
sa na readaptação desses 
profissionais, com estabili-
dade no emprego, após o 
tempo máximo de exposi-
ção a agentes nocivos. 
 
Esse Projeto de Lei Com-
plementar foi apresentado 
pelo Senador Eduardo 
Braga em 11/2019, em 
atenção à determinação 
da Reforma da Previdência 

(Emenda Constitucional 
103/2019 - PEC 103/2019), 
e pretende regulamentar as 
situações dos trabalhadores 
que se filiaram ao INSS 
antes e depois da Emenda 
Constitucional 103/2019, 
porém mantendo os me-
ses parâmetros. O PLC 
encontra-se na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal desde 
05/11/2019. 
  
As alíneas “a”, “b” e “c” do 
inciso I do artigo 2º do PLC 
245/2019 regulamentam a 
situação do trabalhador que 
já estava filiado ao INSS 
até a data de vigência da 
Reforma da Previdência, 
através do sistema de 
pontos (idade + tempo de 
contribuição) e tempo de 
exposição para a con-

cessão de aposentadoria 
especial, que poderá ser 
de 66 pontos e 15 anos de 
exposição, de 76 pontos e 
20 anos de exposição ou 
de 86 pontos e 25 anos de 
exposição, conforme o tipo 
de atividade, mantendo 
correlação com o artigo 21 
da EC 103/2019. 
 
Já as alíneas “a”, “b” e “c” 
do inciso II do artigo 2º do 
PLC 245/2019 regulamen-
tam a situação do trabalha-
dor que se filiou ao INSS 
após a data de vigência da 

Reforma da Previdência, 
através do sistema de ida-
de e de tempo de exposi-
ção, que poderá ser de 55 
anos de idade e 15 anos de 
exposição, de 58 anos de 
idade e 20 anos de exposi-
ção ou de 60 anos de idade 
e 25 anos de exposição. 
 
Desde a sua apresentação 
o PLC 245/2019 vem re-
cebendo de alguns Sena-
dores várias sugestões de 
modificações, chamadas 
de Emendas, alcançando o 
total de 39 Emendas.

EMENDA 39/2021, DO SENADOR ROGÉRIO CARVALHO

A Emenda (suges-
tão de alteração) 
de grande inte-

resse dos trabalhadores é 
a Emenda nº. 39, apresen-
tada pelo Senador Rogério 
Carvalho em 29/11/2021, 
na qual é sugerida redação 
mais benéfica da alíneas 
“a”, “b” e “c” dos incisos 
I e II do artigo 2º do PLC 
245/2019. 
 
Na sugestão do Senador 
Rogério Carvalho, as 
alíneas “a”, “b” e “c” do 
inciso I do artigo 2º da 

PLC 245/2019 deveriam 
regulamentar a situação do 
trabalhador que já estava 
filiado ao INSS até a data 
de vigência da Reforma 
da Previdência, através do 
sistema de pontos (idade 
+ tempo de contribuição) e 

tempo de exposição para 
a concessão de aposen-
tadoria especial, sendo de 
51 pontos e 15 anos de 
exposição, de 61 pontos e 
20 anos de exposição ou 
de 65 pontos e 25 anos de 
exposição. 

Sugeriu ainda o Senador 
Rogério Carvalho que as 
alíneas “a”, “b” e “c” do 
inciso II do PLC 245/2019 
deveriam regulamentar a 
situação do trabalhador que 
se filiou ao INSS após a 
data de vigência da Refor-
ma da Previdência, através 
de sistema de idade e de 
tempo de exposição, sendo 
de 36 anos de idade e 15 
anos de exposição, de 41 
anos de idade e 20 anos 
de exposição ou de 50 
anos de idade e 25 anos de 
exposição.
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A conclusão a que 
se alcança é 
de que, embora 

louvável a propositura do 
Senador Rogério Carvalho, 
o PLC 245/2019 prova-
velmente será aprovado 
mantendo-se as mesmas 
regras de concessão de 
aposentadoria especial 
impostas pela Reforma da 
Previdência, seja porque 

TRABALHADORES INTERESSADOS

A grande maioria 
dos trabalhadores 
interessados no 

assunto são os que se filia-
ram ao INSS antes da data 
de vigência da Reforma da 
Previdência e que, de acor-
do com o tipo de atividade, 
precisam trabalhar 25 anos 
com exposição ao agente 
insalubre, sendo aplicado, 
portanto, a alínea “c” do 
inciso I do artigo 2º do PLC 
245/2019, (86 pontos e 25 
anos de exposição). 
 
Por outro lado, se fosse 

aprovada a sugestão 
proposta pelo Senador 
Rogério Carvalho, em que 
é alterada a redação inicial 
da alínea “c” o inciso I do 
artigo 2º do PLC 245/2019, 
os trabalhadores que se 
filiaram ao INSS antes da 
data de vigência da Re-
forma da Previdência e de 

que precisam trabalhar 25 
anos com exposição ao 
agente insalubre teriam que 
cumprir os requisitos de 65 
pontos (idade + tempo de 
contribuição) e 25 anos de 
exposição. 
 
Na prática, de acordo com 
a proposta sugerida pelo 

Senador Rogério Carva-
lho, para o trabalhador se 
aposentar com 25 anos de 
exposição precisaria ter no 
mínimo 40 anos de idade. 
Por exemplo, um trabalha-
dor que começou a traba-
lhar com 20 anos de idade 
e durante 25 anos esteve 
exposto ao agente insalu-
bre, poderia se aposentar 
com 45 anos de idade, pois 
teria alcançado mais que 
65 pontos (na verdade, 
teria 70 pontos, pois 45 
(anos) + 25 (exposição) = 
70).

PARECER DO RELATOR  

Todavia, na data 
de 07/02/2022 o 
relator do PLC 

245/2019 na Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado Federal, Senador 
Esperidião Amin, emitiu 
parecer não acatando a 
Emenda 39, apresentada 
pelo Senador Rogério Car-
valho, apesar de benéfica, 
votando pela aprovação do 
projeto de lei sem a modi-

CONCLUSÃO

ficação que beneficiaria os 
trabalhadores. 
 
O PLC 245/2019 ainda será 
encaminhado para outras 
Comissões Permanentes do 
Senado Federal, dentre elas 
a Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo enviado 
posteriormente à Câmara 
dos Deputados, que de igual 
forma o submeterá às suas 
comissões.

os deputados e senadores 
da atual legislatura são os 
mesmos que aprovaram 
a Reforma da Previdência 
e tendem a não mudar 
de opinião, seja porque o 
Presidente da República 
poderia vetar eventuais 
modificações benéficas aos 
trabalhadores, tendo em 
vista o seu posicionamento 
quanto ao tema.


