Brasduto: veto é mandatório
Tirar recursos da saúde e educação para subsidiar projetos de transporte de gás natural é apostar
contra o Brasil.

A possibilidade de transferência de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a
construção de gasodutos precisa ser vetada pela Presidência da República na sanção do Projeto de
Lei do Senado 3.975, de 2019, como acordado na negociação do Executivo com o Senado. O projeto,
que foi aprovado no dia 13 de agosto, prevê que o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte
e de Escoamento da Produção (Brasduto) receba 20% dos recursos do Fundo Social.
Criada em 2010, a legislação relativa ao Fundo Social determina que parte dos recursos
provenientes do petróleo e gás natural que a União recebe das empresas que exploram as áreas do
Pré-Sal seja usada para programas nas áreas de combate à pobreza, como educação e saúde pública.
Estimativas do governo indicam que o Fundo perderia R$ 97 bilhões no período de 2020 a 2040 com
a criação do Brasduto[1].
A crise causada pela pandemia de Covid-19 reforça a importância dos investimentos em
atividades que contribuam com o desenvolvimento humano e, consequentemente, a recuperação da
economia. Não é criando distorções de mercado, subsidiando fontes fósseis de energia e retirando
recursos de educação e saúde que será possível atingir isso.
A criação do Brasduto também vai em direção contrária às propostas liberalizantes
defendidas pelo próprio setor de gás natural em legislação sobre o assunto que tramita no
Congresso Nacional, como detalhado a seguir:

●

Os

recursos do Fundo Social são fundamentais diante das condições socioeconômicas

do país, tornando-se ainda mais relevante neste momento de grave crise econômica e
social devida aos impactos da pandemia.

●

A

possibilidade de uso dos recursos para construção de gasodutos contraria a

legislação de criação do Fundo Social, que determina que a política de investimentos dos
recursos tem por objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a liquidez de suas
aplicações e assegurar sua sustentabilidade econômica e financeira para o devido
cumprimento de suas finalidades. Importante frisar que, pela lei do Brasduto, as
empresas só teriam de devolver o dinheiro quando os gasodutos se tornarem
economicamente viáveis, o que abre a possibilidade de que sejam aplicados a fundo
perdido e nunca devolvidos aos consumidores.
●

A

iniciativa estimula a expansão do setor de combustíveis fósseis, que é a principal

causa das mudanças climáticas. Está na contramão, portanto, da tendência de governos
e iniciativa privada trabalharem em favor do desenvolvimento das fontes renováveis de
energia.
●

A

medida cria um novo subsídio que poderá estimular distorções no setor,

favorecendo a construção de gasodutos que não necessariamente possuem viabilidade
econômica e que poderão se tornar verdadeiros elefantes brancos inclusive por risco de
faltar gás para transportar. Vale lembrar que o setor de petróleo e gás já é
extremamente subsidiado: somente o Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de
Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de
Petróleo e de Gás Natural (REPETRO), durante o período de 2015 a 2019, apresenta
renúncias próximas à R$ 74 bilhões[2].
●

Os

gastos com saúde e a educação já vêm sofrendo graves cortes no orçamento, que

se acentuaram após o Teto dos Gastos. Entre 2014 e 2019 a função “educação” sofreu
uma perda de R$ 20 bilhões de execução orçamentária. Já o orçamento do Ministério da
Saúde em 2019 apresentou o mesmo patamar, em valores reais, do orçamento de 2014,
mostrando a estagnação de recursos para uma área prioritária. Precisamos inverter essa
lógica, pois investimentos em saúde e educação são a base para o desenvolvimento de
qualquer sociedade. No caso da saúde, isso foi evidenciado pela pandemia da Covid-19.
Quanto à educação, vale lembrar que esse foi o caminho adotado por todas as nações
que deram saltos de desenvolvimento nas últimas décadas.

A proposta é um contrassenso diante da perspectiva de liberalização do setor viabilizada
pela nova Lei do Gás, em discussão no Congresso Nacional. Seguindo a lógica desse projeto de lei, os
projetos de gasodutos devem ser estruturados de modo a atrair investidores privados interessados
no segmento, por meio do mercado de capitais, como acontece em segmentos semelhantes de
infraestrutura, como linhas de transmissão.
Pelos motivos narrados, as organizações da sociedade civil brasileira abaixo listadas pedem
o veto presidencial a esse dispositivo do PLS 3975/2019.
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