CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº____/2019
(Da bancada do PSOL)

Solicita ao Ministro de Estado da Economia informações
acerca da memória de cálculo da economia de recursos
que serão obtidos com a aprovação da Reforma da
Previdência, tanto do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos (RPPS) quanto do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS)

Solicito a V. Exa. com base no art. 50, parágrafo 2º da Constituição Federal e com base no art.
115 e 116 do Requerimento Interno, que, após consulta a Mesa, sejam solicitados do Ministro
de Estado da Economia, Sr. Paulo Guedes, as seguintes informações:
1. Quais as séries históricas das variáveis utilizadas, equações completas e memória
de cálculo da economia de recursos que será obtida com a aprovação da Reforma
da Previdência proposta pelo Executivo Federal que ora tramita no Congresso
Nacional, tanto no período de transição como no período posterior?
2. Qual será a economia de recursos no RGPS, RPPS, civis e militares e previdência
dos congressistas?
3. Quais os modelos de previsão de cada uma das variáveis utilizadas para a
estimativa de economia de recursos no RGPS e RPPS?
4. Quais os valores de probabilidade de cada evento estimado?
5. Quais os dados utilizados referentes aos benefícios e contribuições do RGPS e do
RPPS, este para os servidores civis – do Executivo, Legislativo, Ministérios
Público e Judiciário – e militares, no período compreendido pela previsão do
governo?
6. Qual a margem de erro das estimativas de receita, despesa e resultado da
Previdência dos Servidores Públicos e do RGPS?
7. Quais as taxas de reajuste dos salários no RPPS, RGPS e dos militares?
8. Quais as taxas de reajuste dos benefícios no RPPS, RGPS e dos militares?
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9. Qual o volume de recursos economizados em cada regime (RGPS, RPPS e
inatividade dos militares) e em que período de tempo?
10. Quais os cenários pressupostos para a economia doméstica?
11. Quais os cenários pressupostos para a economia mundial?
12. Foram previstos cenários otimista, moderado e pessimista?
13. Quais as estimativas de melhorias na arrecadação que poderiam decorrer de cada
um dos itens abaixo:
a) do combate à sonegação.
b) melhoria na cobrança da dívida ativa previdenciária.
c) reaparelhamento da fiscalização, contratação de novos auditores fiscais e na
reversão de desonerações?
14. De acordo com a LDO de 2019, as necessidades de financiamento do RPPS caem
no longo prazo, pois o teto do INSS já vigora para todos os servidores públicos
que ingressaram após 2013. Afinal, o RPPS civil federal já está ajustado? Caso
ainda não esteja, quanto tempo falta para esta estabilidade e o custo?
15. No precário mercado de trabalho brasileiro, estima-se que 39% das mulheres e
19% dos homens chegarão aos 62 e 65 anos de idade sem atingir 20 anos de
contribuição. Nas estimativas de economia com a reforma, de RS 1,2 trilhão em
10 anos, isso foi levado em conta?
16. Quantos benefícios de bolsa-família serão cancelados com o novo BPC?
17. Quantas mulheres titulares de bolsa-família deixarão de recebê-lo em razão do
BPC do conjuge ou companheiro?
18. Se as regras propostas na PEC 06/2019, desconsiderando-se a transição, fossem
válidas em 2017, quantas pessoas que obtiveram o benefício previdenciário por
idade não conseguiriam se aposentar e continuariam no mercado de trabalho?
Qual a proporção de homens e mulheres neste caso?
19. Qual a proporção da contribuição do setor público e do setor privado? Quais as
faixas salariais de cada setor e o percentual de pessoas por faixas?
20. Qual o percentual da arrecadação patronal no total da Previdência?
21. Sobre a aposentadoria rural, qual o número dos segurados especiais, divididos
por Estado?
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JUSTIFICAÇÃO

O Senhor Ministro da Economia, Paulo Guedes, tem firmado a intenção da equipe
econômica de obter uma economia de R$ 1 trilhão em dez anos com a proposta de reforma da
Previdência encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional. Segundo o Ministro,
também há simulações de uma economia de R$ 1 trilhão em 15 anos. É importante que a
sociedade brasileira e, principalmente, aqueles que são tomadores de decisão no congresso
nacional, tenham as exatas informações da potência fiscal (de economia de recursos) da
proposta de reforma da Previdência.
O governo federal, através do Ministro Paulo Guedes, tem informado que haveria
versões alternativas simuladas para a previsão de economia de recursos. É parte fundamental
das mínimas condições para o debate democrático dar caráter público aos instrumentos,
equações completas, base de dados, modelos de previsão e todas as demais informações
utilizadas pelo governo para avaliar o impacto efetivo de economia de recursos, com a
implantação das regras propostas na reforma da Previdência, tanto para o RGPS, como RPPS,
servidores civis e militares, e congressistas. Entende-se por dar amplo conhecimento e domínio
à sociedade permitir que todas as informações necessárias para se reproduzir os resultados das
projeções de receitas e despesas apresentadas pelo governo sejam disponibilizadas.

Nestes termos, requer encaminhamento.

Brasília,

de março de 2019.

Ivan Valente
Líder do PSOL
Fernanda Melchionna
Primeira Vice-Líder do PSOL
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Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Glauber Braga
PSOL/RJ

Luiza Erundina
PSOL/SP

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Sâmia Bomfim
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ

