, DE 2018

Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 433, de 2018, do Senador Otto Alencar,
que altera as Leis nos 9.998, de 17 de agosto de
2000, e 9.472, de 16 de julho de 1997, autorizando
o uso dos recursos do FUST para o pagamento de
despesas de telecomunicações do Programa
Antártico Brasileiro – Proantar.

Relator: Senador VALDIR RAUPP

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 433,
de 2018, de autoria do Senador Otto Alencar, que altera as Leis n os 9.998, de
17 de agosto de 2000, e 9.472, de 16 de julho de 1997, autorizando o uso
dos recursos do FUST para o pagamento de despesas de telecomunicações
do Programa Antártico Brasileiro – Proantar.
A iniciativa é composta de três artigos.
O art. 1º do projeto altera a redação dos arts. 1º e 5º da Lei nº
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST), para permitir a destinação de
recursos do Fundo para o pagamento de despesas de telecomunicações do
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), inclusive as relativas ao
fornecimento de equipamentos de rede e de terminais de acesso nele
utilizados.
Além disso, de acordo com a redação proposta para o § 1º do
art. 5º da Lei nº 9.998, de 2000, em cada exercício, pelo menos trinta por
cento dos recursos do Fust serão aplicados em programas, projetos e
atividades executados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
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O art. 2º do PLS nº 433, de 2018, altera os arts. 80 e 81 da Lei
nº 9.472, de 16 de junho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para
permitir que os recursos do Fust também sejam utilizados para custear
serviços de telecomunicações que não estejam vinculados a metas de
universalização, como é o caso do Proantar. Para tanto, a redação proposta
para o § 2º do art. 80 da Lei Geral de Telecomunicações deixa assente que
os recursos do Fust referentes à universalização não poderão ser destinados
à cobertura de custos dos serviços que, nos termos do contrato de concessão,
a própria prestadora está obrigada a suportar.
O art. 3º determina que a lei que vier a ser adotada entrará em
vigor na data de sua publicação.
Após o exame da CCT, a proposição será apreciada pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 104-C do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), compete à CCT deliberar sobre proposições relacionadas às
telecomunicações como é o caso dos fundos destinados ao desenvolvimento
do setor.
Conforme salientado pelo autor do projeto, Senador Otto
Alencar, o Programa Antártico Brasileiro possui importância estratégica para
os interesses geopolíticos do País. A continuidade da participação de um
Estado contratante no Sistema do Tratado da Antártida condiciona-se à
demonstração de seu interesse na região o que demanda a construção de
estação de pesquisa, o envio de expedições ao continente e a realização de
investigações científicas relevantes, em regime de cooperação internacional.
A sustentabilidade do Proantar é, portanto, fundamental para
manter a higidez das pretensões brasileiras em relação ao continente austral,
quer sejam aquelas relativas à liberdade de exploração científica ou ao poder
de voto nas deliberações sobre seu futuro, como também na eventual
reivindicação de soberania territorial na região.
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Atualmente, tais recursos devem ser obrigatoriamente aplicados em telefonia
fixa, único serviço de telecomunicações prestado em regime público, e não
beneficiam, de maneira expressa, a região central do País.
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Nesse sentido, é relevante mencionar a situação do Fundo,
diagnosticada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em auditoria
realizada em 2017.
Segundo a Corte de Contas, dos R$ 20,5 bilhões arrecadados
entre 2001 e 2016, o montante efetivamente aplicado para a universalização
dos serviços de telecomunicações, razão de ser do Fundo, correspondia a R$
341 mil, ou seja, menos de 0,002% dos recursos arrecadados.
A maior parte de seus recursos foi utilizada em ações não
relacionadas à universalização, em grande medida por meio de autorizações
previstas em medidas provisórias. Com base nesse mecanismo, cerca de R$
15,2 bilhões do Fust foram desvinculados e utilizados para outras despesas,
principalmente para o pagamento da dívida pública mobiliária interna e para
o pagamento de benefícios previdenciários.
Assim, tenho por louvável a iniciativa de autorizar o uso de
recursos do Fust para o pagamento de despesas de telecomunicações do
Proantar, o que inegavelmente irá contribuir para a continuidade do
programa, e para assegurar ao Brasil merecida posição de destaque na
produção de conhecimento científico sobre a Antártica e sua relação com os
demais ecossistemas da Terra.
Da mesma forma, considero acertada a alteração proposta para
o § 1º do art. 5º da Lei 9.998, de 2000, que abre caminho para beneficiar a
região Centro-Oeste com desenvolvimento de serviços de telecomunicações
mais demandados atualmente pela sociedade, notadamente os relacionados
aos acessos à internet a partir de conexões em banda larga.
Para tanto, considerando que tais serviços são prestados em
regime privado, venho, por oportuno, apresentar emenda para inserir
dispositivo e deixar mais cristalina a possibilidade de utilização do Fust
nesses serviços.

df2018-08115

SF/18543.92696-01

É inaceitável o atual quadro de escassez de recursos do Proantar,
que põe em risco o exercício de diversas prerrogativas conquistadas ao longo
décadas pelo Brasil em decorrência de sua efetiva participação no Tratado
da Antártida.
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III – VOTO

EMENDA Nº

- CCT

Insira-se no art. 1º da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, na
forma do PLS nº 433, de 2018, o seguinte inciso III:
“Art. 1º .....................................................................
...................................................................................
III – os custos de serviço de interesse coletivo prestado em
regime privado que não possam ser recuperados com a sua
exploração eficiente.”

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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Diante do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 433, de 2018, com a seguinte emenda:

