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ESTIMATIVA DOS GASTOS COM A MAJORAÇÃO
DO VALOR DA PENSÃO ESPECIAL DOS SOLDADOS

DA BORRACHA

INTRODUÇÃO

A nobre Deputada Vanessa Grazziotin apresentou a Proposta de
Emenda à Constituição nº 556, de 2002, que dá nova redação ao artigo 54 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da Constituição Federal, com o objetivo de
assegurar aos seringueiros convocados para exploração da borracha amazônica para atender à
demanda dessa matéria-prima, durante a segunda guerra mundial, os mesmos direitos
concedidos aos ex-combatentes pelo art. 53 do ADCT, da Constituição Federal.

Entre os direitos, destaca-se a garantia de receber uma pensão no valor
correspondente ao salário de segundo-tenente das Forças Armadas, ao invés da atual pensão de
dois salários mínimos mensais, prevista no art. 54 do ADCT, da Constituição Federal.

Considerando que, em 2 de maio de 2007, a proposição foi aprovada
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, tendo sido criada, em 5 de agosto de
2009, Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre a matéria, apresenta-se esta nota
técnica com o objetivo de estimar o impacto da majoração da pensão dos soldados da borracha.

Na primeira sessão, apresenta-se os dados de emissão de benefícios
coletados para elaboração da estimativa. Em seguida, tem-se a indicação dos parâmetros para
atualização dos valores dos benefícios. Por fim, estima-se o montante anual a ser gasto com a
majoração dos benefícios até o ano de 2013.

I – QUANTIDADE E VALOR DOS BENEFÍCIOS ATUAIS

Em julho de 2009, foram emitidas 14.986 pensões especiais de
seringueiros, sendo 8.392 para o próprio seringueiro e mais 6.594 para seus dependentes, ao
valor médio de R$ 845,34 e R$ 853,92, respectivamente. No quadro seguinte, apresenta-se
histórico da quantidade de benefícios emitidos1 nos últimos cinco anos.

                                                          
1 Benefícios emitidos correspondem aos créditos emitidos para pagamento de benefícios, ou seja, são benefícios de
prestação continuada que se encontram ativos no cadastro e para os quais são encaminhados créditos junto à rede
pagadora de benefícios.
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Pensão Especial Seringueiro –
Quantidade Emitida

Ano

Seringueiro Dependente Total

Variação do
Total em relação

Ano anterior
Dez/2004       11.323          5.767        17.090
Dez/2005       10.724          5.974        16.698 -2,3%
Dez/2006       10.047          6.200        16.247 -2,7%
Dez/2007        9.381          6.364        15.745 -3,1%
Dez/2008        8.750          6.511        15.261 -3,1%

Jul/2009 8.392 6.594        14.986
Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social / Ministério da Previdência Social.

Em relação às emissões dos anos de 2008 e 2007, percebe-se que há
um decréscimo de 3,1% na quantidade de beneficiários. Dessa forma, para realizar a estimativa
do impacto da majoração da pensão de seringueiro, optou-se por atribuir o índice de 3% de
redução da quantidade de benefícios a cada ano.

Em relação ao valor médio, observa-se que não corresponde ao valor
de dois salários mínimos, ou seja, a R$ 930,00. Embora os benefícios de valor superior ao piso
previdenciário não estejam vinculados ao salário mínimo e recebam anualmente reajuste
diferenciado, a Constituição Federal determina essa vinculação para a pensão de que se trata,
bem como a Portaria Interministerial MPS/MF nº 48, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe
sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos
demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social e dá outras providências,
conforme a seguir transcrito:

“Art. 3º A partir de 1º de fevereiro de 2009:
...................................................................................................................
III - o benefício devido aos seringueiros e seus dependentes, concedido com

base na Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989, terá valor igual a R$ 930,00
(novecentos e trinta reais);”

É necessário, portanto, questionar o Ministério da Previdência Social,
acerca dos motivos que levaram o valor médio da pensão especial de seringueiro tornar-se
inferior a R$ 930,00. Tal fato poderia ocorrer no caso da pensão dos dependentes, pois o valor
é rateado por quantos dependentes o seringueiro deixar. No entanto, não se justifica que a
pensão do próprio seringueiro tenha o valor médio de R$ 845,34, inferior até mesmo ao valor
médio da pensão de dependentes, que é de R$ 853,92. Para a estimativa do aumento de gastos
até 2013, utilizou-se como parâmetro o valor da pensão correspondente a dois salários mínimos
e não o valor médio do benefício.
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Quanto à pensão de ex-combatente, segundo informação da Secretaria
de Organização Institucional do Ministério da Defesa, o valor médio do benefício é de R$
4.582,25. Atualmente, há 28.026 pensionistas, sendo 21.114 ex-combatentes e 6.912
dependentes.

Não obstante o Ministério da Defesa tenha informado o valor médio
da pensão do ex-combatente, foi considerada para a estimativa do impacto da equiparação da
pensão do seringueiro à do ex-combatente, um benefício no valor de R$ 4.143,00 para 2009 e, a
partir de 1º julho de 2010, valor de R$ 4.590,00, conforme valor aprovado pela Lei nº 11.784, de
22 de setembro de 2008, que dispõe sobre a reestruturação de diversas carreiras do Governo
Federal.

II – PARÂMETROS PARA PROJEÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS

O salário mínimo sofre aumentos em proporção superior aos demais
benefícios previdenciários, bem como superior ao crescimento dos salários. Conforme atual
política, o salário mínimo tem sido majorado em proporção correspondente à taxa de inflação
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC) adicionada da taxa de crescimento do
Produto Interno Bruto – PIB. Assim, para estimar o que seria a pensão do seringueiro, caso
mantida a regra atual do valor correspondente a dois salários mínimos, atualizou-se o valor
partindo do provável salário mínimo de 2010 de R$ 506,50, conforme previsão do Projeto de
Lei Orçamentária Anual para 2010, e majorando-o para os anos seguintes com base na soma do
INPC e variação do PIB.

Quanto aos demais benefícios previdenciários, esses têm sido
majorados pelo INPC, mas existe uma tendência de propiciar no próximo ano um ganho real da
ordem de 2,5%. No entanto, considerando que a proposta em análise é de vincular a pensão do
seringueiro ao valor do salário de segundo-tenente, optamos por não atribuir ganhos reais na
projeção do valor desse salário, já que, em 2008, foi aprovada legislação reestruturando os
salários da carreira militar e atribuindo-lhe aumentos reais. Dessa forma, parte-se do salário já
aprovado para 2010, de R$4.590, atualizando essa renda para os próximos anos com base no
INPC.

Os parâmetros correspondem aos mesmos utilizados pelo Governo
Federal para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2010, e são os seguintes:

Ano Varição PIB INPC

2010 4,50% 4,50%
2011 4,50% 4,50%
2012 5,00% 4,50%
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Em relação à projeção da quantidade de benefícios, conforme
comentado no item I, estimou-se decréscimo anual de 3%. Para estimativa do valor real, foi
atribuído o ganho real correspondente à variação do PIB para a atual pensão de seringueiro e
mantido o valor constante do salário de segundo-tenente.

III – ESTIMATIVA DO AUMENTO DE GASTOS ATÉ 2013

O custo de aumento da pensão do soldado da borracha para o valor
correspondente à pensão de ex-combatente, estimado para 2010, a preços de 2009, situa-se em
R$ 689,3 milhões, que se reduz a cada ano em razão da cessação de benefícios dessa natureza,
atingindo em 2013 um impacto de R$ 606,7 milhões.

Impacto da PEC 556/2002 nos
gastos com pensões

Ano

Qtde
de

Benefí-
cios

Pensão de
Seringueiro

(A)
 R$

Nominal

Pensão
equivalent
e à de Ex-
Comba-

tente
 (B)
  R$

Nominal

Diferença
de

Pensões
(B) – (A)

R$ Nominal R$ - Preços de
2009

2010 14.359 R$ 1.013 R$ 4.590 R$ 3.577 R$ 682.257.085 R$ 689.347.596
2011 13.928 R$ 1.104 R$ 4.797 R$ 3.692 R$ 683.950.834 R$ 661.357.609
2012 13.510 R$ 1.204 R$ 5.012 R$ 3.809 R$ 685.231.131 R$ 634.107.546
2013 13.105 R$ 1.318 R$ 5.238 R$ 3.920 R$ 685.120.958 R$ 606.739.350

Na estimativa considera-se a diferença entre as pensões pagas
atualmente para os soldados da borracha e para ex-combatentes, multiplicada pelo número de
meses do ano e adicionada de um valor cheio da pensão do ex-combatente, correspondente ao
abono anual, a que os seringueiros atualmente não têm direito.

Há que se comentar que não foi estimado eventual aumento de
beneficiários, que poderia ocorrer caso fosse retirada a atual restrição existente para acesso à
pensão de seringueiro: comprovação de carência, ou seja, que o beneficiário não receba outra
remuneração de valor igual ou superior a dois salários mínimos.

Na tabela a seguir, apresenta-se uma comparação do gasto adicional
para majoração da pensão do soldado da borracha, em comparação com os gastos de benefícios
da Previdência Social, bem como dos principais programas de transferência de renda do
Governo Federal.
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BENEFÍCIO VALOR ESTIMADO -
2009

REPRESENTATIVIDADE
DO AUMENTO DA PENSÃO

DO SERIGUEIRO EM
RELAÇÃO A OUTROS

BENEFÍCIOS
Benefícios Previdenciários   R$ 231.646.316.402 0,30%
Bolsa Família - LOA 2009 R$   11.952.629.166 5,77%
BPC1 e RMV2 - LOA 2009 R$   18.548.467.876 3,72%

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social, de julho de 2009 e Lei Orçamentária
Anual de 2009.
1BPC = Benefício de Prestação Continuada
2 RMV = Renda Mensal Vitalícia

A majoração da pensão corresponderá a 0,30% do total de gastos com
benefícios previdenciários. Quando comparada aos programas de transferência de renda, bolsa
família e benefício de prestação continuada, o gasto corresponderá a 5,77% e 3,72%,
respectivamente, do orçamento desses programas para 2009.

CONCLUSÃO

Se aprovada a Proposta de Emenda à Constituição no 556, de 2002, os
seringueiros que foram convocados para explorar borracha na floresta Amazônica para suprir a
demanda da segunda guerra mundial teriam suas pensões aumentadas de R$ 930,00 (dois
salários mínimos) para R$ 4.143,00 (salário de segundo tenente) e para R$ 4.590,00 a partir de
julho de 2010, conforme plano de salários da carreira militar já aprovado por lei.

O gasto adicional com a majoração da pensão dos seringueiros para
valor equivalente ao da pensão de ex-combatentes é estimado em R$ 689 milhões para 2009,
sendo decrescente tanto em razão da redução do estoque de benefícios, quanto da redução da
diferença entre as pensões, quando considerado o valor real, já que o salário mínimo tem tido
ganhos reais superiores aos demais salários.

São poucos beneficiários, 14,9 mil, que corresponde a metade dos
atuais 28 mil ex-combatentes e seus dependentes que recebem pensão em valor tão superior à
do soldado da borracha.

O impacto sobre o total dos gastos previdenciários é reduzido,
alcançando 0,30% do total dessas despesas.  Em relação aos principais programas de
transferência de renda, bolsa família e benefício de prestação continuada, o gasto torna-se mais
expressivo. No entanto, é inegável que esses soldados, que prestaram um serviço para o
Governo Federal, arriscando suas vidas e de sua família na floresta, merecem um
reconhecimento maior do que a atual pensão que lhes foi reservada pela constituinte de 1988.
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