CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

Senhor Presidente,
Nos termos da Constituição Federal e do Regimento Interno,
assim como da Resolução da Câmara nº 14/2020, requeremos ao
Plenário da Câmara dos Deputados o comparecimento do secretário
especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Sr. Bruno
Bianco, para, por meio de sessão virtual, prestar esclarecimentos sobre
a fila de 200 mil pessoas para receber o seguro-desemprego, em plena
crise pandêmica no Brasil.
JUSTIFICATIVA
De acordo com matéria publicada hoje pela Folha de São
Paulo, após o agravamento da crise provocada pela pandemia do novo
coronavírus, cerca de 200 mil pedidos de seguro-desemprego estão
represados1. Ainda segundo a matéria, a fila de trabalhadores demitidos

1 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/seguro-desemprego-tem-200-mil-pessoasem-fila-de-espera-apos-coronavirus.shtml?
utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
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sem justa causa que não conseguiram pedir o benefício gera grave

aptos ao benefício que não conseguiram fazer o pedido. "Temos uma
pequena fila, que estamos dando conta rapidamente. Essa demanda
reprimida não passa de 200 mil em março e abril", disse o secretário
especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Sr. Bruno
Bianco.
Tão grave quanto, é o fato de que a fila de trabalhadores
demitidos sem justa causa que não conseguiram pedir o benefício
distorce, deliberadamente, os dados que o governo apresentou,
amenizando, artificialmente, a situação de grave crise econômica que
vivemos.
Essa é a face mais perversa do Governo Bolsonaro e mostra
um verdadeiro modus operandi na criação de entraves que dificultam a
destinação dos recursos aos mais pobres, a exemplo também dos
obstáculos criados também no programa Bolsa família.
O governo federal, desde 2019, vem adotando como
estratégia de ajuste fiscal a obstrução na concessão de benefícios e
auxílios

sociais,

principalmente

os

direcionados

à

parcela

mais

vulnerável da situação. Três eventos são sintomáticos neste sentido:
(i)

Formação, deliberada, de uma enorme fila no

programa bolsa família (em março, havia aproximadamente 1,5
milhão de famílias na fila, atingindo em torno de 3,5 milhões de
pessoas);
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(ii)

Fila para a concessão do benefício de prestação

situação de miséria e de benefícios previdenciários diversos, que
passava de 1,3 milhão de pessoas em janeiro deste ano.
(iii)

A criação de

inúmeros

empecilhos

para

a

concessão do auxílio emergencial para famílias em situação de
vulnerabilidade durante o necessário isolamento social.
A população precisa, com urgência, ter uma explicação
sobre os entraves na obtenção do seguro desemprego, que prejudica
milhões de brasileiros e brasileiras que precisam que suas solicitações
sejam aprovadas para receber um direito legalmente constituído.
Portanto, negar, deliberadamente, esse Direito para centena de
milhares de brasileiros é condená-las ao abandono.
Por

todo

o

exposto,

em

defesa

dos

direitos

constitucionalmente garantidos aos trabalhadores e trabalhadoras,
sobretudo em pleno estado de calamidade pública devida a COVID-19, é
urgente que o Secretário especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, Sr. Bruno Bianco, preste os esclarecimentos
necessários perante esta Casa.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2020.
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Assinaram eletronicamente o documento CD202328422000, nesta ordem:
1 Dep. Fernanda Melchi (PSOL/RS)
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3 Dep. David Miranda (PSOL/RJ)
4 Dep. Marcelo Freixo (PSOL/RJ)
5 Dep. Luiza Erundina (PSOL/SP)
6 Dep. Talíria Petrone (PSOL/RJ)
7 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP)
8 Dep. Edmilson Rodrig (PSOL/PA)
9 Dep. Glauber Braga (PSOL/RJ)

Documento eletrônico assinado por Fernanda Melchionna (PSOL/RS), através do ponto SDR_56496, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Requer o comparecimento do

