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Requerimento nº
(do senhor Henrique Fontana)

Requerer ao Ministro da Economia,
informações que permita a identificação do
perfil de aposentados do RGPS, entre 2008
e 2018 efetivamente contribuíram.
Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base nos artigos 115 e 116, inciso I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja fornecida pelo Ministério da
Economia, uma série histórica que identifique o perfil doa aposentados do Regime
Geral de Previdência Social, entre 2008 e 2018, indicando separadamente: tipo de
aposentadorias, anos de efetiva contribuição, sexo, idade em que se deu a aposentadoria,
e valor do benefício na data da concessão.

JUSTIFICAÇÃO
A PEC nº 06/2019, determina a desconstitucionalização das formas de
aposentadoria hoje dispostas no texto constitucional. Além disso, indica nas regras
transitórias e de transição, a fixação de idade mínima e tempo mínimo de efetiva
contribuição, com redutor do valor do benefício, entre outros aspectos, alterando, de
modo significativo, o perfil de condições de acesso à aposentadoria no Regime Geral.
O Governo alega que essas mudanças contribuirão para o equilíbrio
financeiro e atuarial do sistema. Ocorre que os indicativos analisados, a priori, indicam
que as mudanças vão gerar restrição ao acesso do benefício previdenciários para a
maioria da classe trabalhadora nacional, especialmente em razão dos impactos da
rotatividade e instabilidade do mercado formal de trabalho.
Nesse sentido, solicitamos, neste Requerimento de Informações, a
identificação do quantitativo das concessões de aposentadorias discriminado por
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categorias acima postas, para que a Comissão possa debruçar sobre o

diagnóstico do perfil do aposentado brasileiro na última década. Para que assim possa
verificar o grau de restrição que poderá haver no acesso à aposentadoria caso as regras
dispostas na PEC nº 06/2019 sejam aprovadas nesta Casa.

Sala da Comissão,

_________________________________
Dep. Henrique Fontana – PT/RS

