CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO nº _______ de 2019
(Da Sra. Talíria Petrone e do Sr. Marcelo Freixo)

Requer a convocação do Ministro de Estado da
Economia,

Senhor

Paulo

Guedes,

para

comparecer nesta Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania a fim de prestar
esclarecimentos acerca do sigilo de dados
referentes

à

Proposta

de

Emenda

à

Constituição nº 6 de 2019 anunciado pelo
Ministério da Economia.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Constituição Federal e
na forma do art. 219, inc. I, §§1º e 2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputados RICD, que, ouvido o plenário desta Comissão, sejam adotadas as providências
necessárias para a convocação Ministro de Estado da Economia, Senhor Paulo Guedes,
para comparecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a fim de prestar
esclarecimentos acerca do sigilo de dados referentes à Proposta de Emenda à Constituição
nº 6 de 2019 anunciado pelo Ministério da Economia.

JUSTIFICAÇÃO

Conforme noticiado pelo jornal Folha de São Paulo, o Governo decretou sigilo
sobre os estudos e dados que serviram de base para a elaboração da Proposta de Emenda
à Constituição nº 06 de 2019 – Reforma da Previdência1. Tal revelação se deu no âmbito
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Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/governo-decreta-sigilo-sobreestudos-que-embasam-reforma-da-previdencia.shtml
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da resposta do Ministério da Economia a um requerimento, via Lei de Acesso à
Informação, feito pelo próprio jornal
O Ministério da Economia, ao decretar sigilo sobre estudos e pareceres
técnicos que embasaram Proposta de Emenda à Constituição da Previdência, impede que
o cidadão comum, afetado diretamente pelas mudanças em pensões e aposentadorias,
tenha acesso a argumentos, estatísticas, dados econômicos e sociais que sustentam o texto
em tramitação. Além disso, o sigilo impossibilita que os parlamentares acessem os dados
técnicos necessários para subsidiar uma decisão tão relevante.
A bancada do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara dos Deputados
também solicitou essas informações ao Ministério da Economia, se valendo do
instrumento previsto em nosso ordenamento jurídico para tal fim: o Requerimento de
Informação constante do art. 50 da Constituição Federal.
O Requerimento de Informação nº 256 de 20192 solicita ao Ministro de
Estado da Economia informações acerca das projeções do custo de transição para o
regime de capitalização proposto na PEC nº6/2019. Especificamente, é proposição da
bancada que exige que o Ministério da Economia esclareça qual será o custo de transição
para o regime de capitalização proposto na PEC nº6/2019.
Já o Requerimento de Informação nº 257 de 20193 solicita ao Ministro
de Estado da Economia informações acerca das projeções atuariais do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) constantes no Anexo IV (Metas Fiscais) da
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.
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Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C9CACB0D91D77FE451B1
83D7FB5D3D70.proposicoesWeb1?codteor=1720966&filename=RIC+256/2019
3
Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1720967&filename=RIC+2
57/2019
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Por fim, o Requerimento de Informação nº 258 de 20194 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).
Dada a grande relevância das informações solicitadas nos requerimentos
supramencionados, e diante da demonstração do Governo de que os dados solicitados não
terão nenhuma transparência, sendo tratados - de maneira absolutamente ilegal e
injustificável – como sigilosos, entendemos que seria muito valoroso que esta Comissão
de constituição e Justiça e de Cidadania, primeiro colegiado responsável pela análise
dessa Proposta de Emenda à Constituição, requeira a convocação do Ministro da
Economia para a prestação de esclarecimentos sobre o absurdo sigilo de dados anunciado.
Diante do exposto, contamos com os nobres pares para aprovar o presente
requerimento.

Sala das Sessões, em 22 de abril de 2019
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Talíria Petrone

Marcelo Freixo

PSOL/RJ

PSOL/RJ
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