


Câmara dos Deputados
Praça dos 3 Poderes
Consultoria Legislativa
Anexo III - Térreo
Brasília - DF

A CIDE E O FINANCIAMENTO DO
SETOR FEDERAL DE TRANSPORTES

José de Sena Pereira Jr.
Consultor Legislativo da Área  XI

Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização
Territorial, Desenvolvimento Urbano e Regional

ESTUDO
MARÇO/2003



2

SUMÁRIO

© 2003 Câmara dos Deputados.

Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde que

citados o autor e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. São vedadas a venda, a reprodução

parcial e a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.

1 - NOVA BASE LEGAL E INSTITUCIONAL DO SETOR FEDERAL DE TRANSPORTES 4

2- MECANISMOS DE FINANCIAMENTO E DETERIORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
DE TRANSPORTES ................................................................................................................. 8

3 - EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NO FINANCIAMENTO DO SETOR RODOVIÁRIO
DE TRANSPORTES ............................................................................................................... 13

4 - RECURSOS DESTINADOS AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES EM 2003 ............. 15



3

ÍNDICE DE FIGURAS E QUADROS

Figura 1 – Investimentos no setor público federal – participação do setor transportes em relação
ao PIB ....................................................................................................................................... 10

Figura 2 – Participação modal nos investimentos públicos federal no setor de transportes ......... 11
Figura 3 – Dados comparativos sobre extensão de rodovias pavimentadas, extensão de rodovias

sob pedágio e renda “per capita” de alguns países .................................................................... 14
Quadro 1 – Formas de financiamento da malha rodoviária adotadas em alguns países, por meio da

cobrança de tributos ou contribuições dos usuários .................................................................. 14
Quadro 2 –  Proposta Orçamentária para 2003 – Distribuição dos Valores da CIDE ................. 15
Quadro 3 –  Proposta Orçamentária para 2003 –  Distribuição dos Valores da CIDE dentro do

Ministério dos Transportes ........................................................................................................ 15
Quadro 4 –  Proposta Orçamentária para 2003 –  Valores atribuídos ao Ministério dos Transpor-

tes, segundo as fontes ............................................................................................................... 16
Quadro 5 – Lei Orçamentária para 2003 – Distribuição do Orçamento para 2003 no Ministério

dos Transportes, segundo as fontes de recursos ........................................................................ 16
Quadro 6 – Restrições estabelecidas pelo Decreto 4.591/2003 ao orçamento do Ministério dos

Transportes ............................................................................................................................... 18
Quadro 7 – Restrições estabelecidas pelo Decreto 4.591/2003 ao orçamento do Ministério dos

Transportes – Demais Atividades / Projetos ............................................................................ 18
Quadro 8 – Restrições estabelecidas pelo Decreto 4.591/2003 ao orçamento do Ministério dos

Transportes  –  Limite  de Pagamento para os Programas e  Ações  com  Gerenciamento  Inten-
sivo ........................................................................................................................................... 19



4
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1 - NOVA BASE LEGAL E INSTITUCIONAL DO SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES

Toda a infra-estrutura física e institucional do setor
de transportes sob a jurisdição federal foi implantada em cenários
que, a partir do final da década de 1970, sofreram alterações
progressivas e profundas, culminando com a mudança do regime
político, em 1985. A partir de então, iniciam-se mudanças radicais
nas relações entre os entes da Federação, com uma nova
redistribuição de poder político e tributário entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Com as alterações
institucionais, extinguiram-se as tradicionais formas de
financiamento do setor, passando ele a depender dos cada vez
mais escassos e menos confiáveis recursos orçamentários.
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Paralelamente às mudanças políticas internas - e tão ou mais importantes quanto estas -
, o novo cenário internacional tem influenciado fortemente o Brasil, com a globalização da economia
e o acirramento da competição industrial, agrícola e de prestação de serviços, exigindo de nosso país
uma rápida adaptação para a qual o setor federal de transportes não estava preparado.

O setor de transportes no Brasil é hoje extremamente precário sob quase todos os
aspectos: infra-estrutura física, organização institucional e mecanismos de financiamento. Há,
claramente, uma enorme defasagem entre as demandas urgentes que recaem sobre o setor e os aparatos
organizacional e físico que o compõem.

O Sistema Nacional de Viação - SNV, que engloba o conjunto de vias de transporte e as
respectivas estruturas operacionais fundamentais ao desenvolvimento do país, ainda é regulamentado
pela Lei nº 5.913, de 10 de setembro de 1973, concebida com base em um cenário já profundamente
alterado, tanto do ponto de vista físico, como político, econômico e social. A atualização desse
sistema, inclusive dos princípios e diretrizes que o regem, constitui um dos pontos essenciais para o
desenvolvimento do setor na forma e no ritmo que a sociedade brasileira requer.

Desde 1973, o Brasil vem atravessando uma série de crises e de planos econômicos que
tentam resolvê-las. A Constituição de 1988 redistribuiu competências, responsabilidades e recursos
financeiros (tributários) entre os entes da Federação. Iniciou-se uma profunda reformulação na estrutura
do Governo federal, com a redefinição das “funções do Estado”. Abriu-se a economia nacional. O
país apresenta, enfim, um cenário totalmente diferente daquele em que se baseou a Lei 5.913/73,
fazendo com que o atual SNV esteja fora da realidade, tanto em termos físicos, como estratégicos e
de prioridades.

Os órgãos que formaram o arcabouço institucional do setor federal de transportes, como
o DNER, o antigo DNEF, a RFFSA, a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT,
as empresas estatais que administram o sistema portuário brasileiro e a própria organização interna
do Ministério dos Transportes foram concebidos em cenários de Estado forte, com elevada
concentração de decisões e de ações, inclusive quanto à formulação de políticas públicas e à
distribuição de recursos financeiros no Poder Executivo Federal.

Embora essas instituições tenham cumprido papéis altamente relevantes e fundamentais
para o desenvolvimento social e econômico do país, diversos fatores fizeram com que elas não
conseguissem se adaptar às novas realidades nacional e internacional. Entre esses fatores, vale ressaltar:

♦ o fim da vinculação de tributos com os setores em que atuam, eliminando as fontes
permanentes e seguras para o custeio de suas atividades, as quais ficaram dependentes da alocação
de recursos do Orçamento Geral da União, cuja formulação é preponderantemente política e não
técnica;

♦ a perda de importância de determinados quadros técnicos na administração direta,
desestimulando carreiras como as de engenheiros e outros técnicos de nível superior e, portanto,
depreciando a qualidade e competência técnica dessas instituições;

♦ as estruturas administrativas rígidas, nos moldes da administração direta tradicional,
incapazes de se amoldar à nova dinâmica da sociedade; e

♦ o elevado passivo, decorrente, em boa parte, do grande número de funcionários inativos
e pensionistas, que mascaram os custos reais de manutenção da infra-estrutura e dos ativos operacionais.

O Projeto de Lei nº 1.176, de 1995, que define e delimita os sistemas Nacional e Federal
de Viação, à luz da Constituição promulgada em 1988, e estabelece os princípios e diretrizes gerais
relativas à infra-estrutura viária e à operação dos transportes, foi aprovado pela Câmara dos Deputados
e remetido ao Senado Federal em maio de 2000 e aguarda, desde então, parecer daquela Casa do
Congresso Nacional. Esta é a última lacuna na instrumentação legislativa do setor federal de
transportes.
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A reorganização institucional veio com a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a qual
“dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá
outras providências”.

O Ministério dos Transportes enfrenta, agora, o desafio de implementar a nova estrutura
organizacional e as novas diretrizes de ação estabelecidas pela Lei nº 10.233/2001. Os pontos principais
desse desafio estão na consolidação e eficaz funcionamento do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT – , da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT- e da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Essas instituições substituíram outras
como o antigo DNER e a Rede Ferroviária Nacional e devem ser implementadas sem os vícios que
justificaram a extinção de suas predecessoras.

O aparato legal para a reestruturação do setor federal de transportes está, portanto,
praticamente concluído. A etapa seguinte, fundamental para proporcionar resultados concretos à
primeira, é a alocação de fontes permanentes de financiamento para o setor. Também nesse aspecto,
o Congresso Nacional já fez sua parte, quando instituiu, por meio da Emenda Constitucional nº 33,
de 2001, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - incidente sobre a importação
e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
combustível.

O Congresso Nacional é, hoje, refratário à criação de novos tributos, pois há um
entendimento geral da sociedade de que a carga tributária brasileira já é excessiva e que a qualidade
dos serviços públicos não corresponde ao esforço dos contribuintes. Deve-se lembrar que a CIDE
veio substituir uma série de subsídios que eram embutidos nos preços dos derivados de petróleo (a
Parcela de Preço Específico – PPE), extintos pela legislação que flexibilizou o setor do petróleo no
Brasil. Portanto, não constitui ônus fiscal novo para a sociedade. A PPE, por outro lado, era
integralmente utilizada para subsídios e não contribuía para o caixa geral da União. Daí, ter sido
possível aprovar a Emenda Constitucional da CIDE em 11 de dezembro de 2001 e a  lei que a
instituiu - Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001 - apenas oito dias após, porque havia a firme
convicção, entre os Congressistas, da absoluta e urgente necessidade de se dispor de uma fonte
segura para financiar a recuperação, modernização e ampliação do sistema federal de transportes.

A Emenda Constitucional nº 33/2001 estabelece, no inciso II do § 4º do art. 177 da
Constituição, que os recursos arrecadados por meio da CIDE serão destinados:

“a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados
e derivados de petróleo;

“b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;
“c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes”.

Nas negociações do Poder Executivo com o Congresso Nacional para aprovação da
Emenda Constitucional nº 33/2001, foi acordado que:

♦ os subsídios referidos na alínea “a” seriam restritos àqueles autorizados explicitamente
em lei, extinguindo-se a Conta Petróleo;

♦ os projetos ambientais referidos na alínea “b” excluiriam aqueles de responsabilidade
dos concessionários da indústria do petróleo e do gás, conforme estabelecem seus contratos de outorga,
firmados com a Agência Nacional do Petróleo; e que

♦ os programas de infra-estrutura de transportes destinar-se-iam à melhoria das
deterioradas condições e características físicas e técnicas do Sistema Viário Nacional para, além de
outros benefícios de ordem econômica e social, reduzir o consumo de combustíveis automotivos
sobre os quais incide o novo tributo.
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A Lei nº 10.336/2001, que instituiu a CIDE, repetiu, no § 1º do art. 1º, as destinações
previstas na EC 33/2001. No § 2º do mesmo artigo, determina que, “durante o ano de 2002, será
avaliada a efetiva utilização dos recursos obtidos da CIDE, e, a partir de 2003, os critérios e diretrizes
serão previstos em lei específica”.

Atendendo a esse dispositivo, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados criou um grupo de trabalho para avaliar a arrecadação e emprego da CIDE. Esse grupo
de trabalho propôs um projeto de lei para regulamentar a aplicação dos recursos dela advindos. As
parcelas destinadas a programas de infra-estrutura de transportes seriam destinadas a um fundo cujo
objetivo seria, justamente, financiar a recuperação, modernização e ampliação da infra-estrutura de
transportes terrestre e aquaviária do país.

O projeto transformou-se na Lei nº 10.636, sancionada em 30 de dezembro de 2002.
Talvez por falta de uma análise mais acurada da questão – inclusive de suas implicações constitucionais
– o então Presidente da República, com o assentimento da Equipe de Transição, após uma série de
vetos ao texto da Lei. Esses vetos tiraram toda a sua eficácia, inclusive quanto à transferência, para
o Fundo Nacional de Transportes – FNIT -, dos recursos da CIDE. Com os vetos, o FNIT ficou
literalmente vazio, frustrando integralmente as perspectivas de que a CIDE iria representar o
encaminhamento definitivo das soluções para a caótica situação em que se encontra nossa infra-
estrutura de transportes.

Deputados e Senadores apoiaram a proposta de emenda constitucional que deu origem à
CIDE e aprovaram a legislação dela derivada em tempo extremamente curto mediante a firme promessa
de que os recursos por meio dela arrecadados seriam dirigidos, prioritariamente, pelo menos num
primeiro momento, à recuperação da malha rodoviária federal e, em seqüência, na recuperação,
modernização e ampliação de todo o sistema federal de transportes.

Ressalte-se que, embora as rodovias sejam a parte mais visível dos problemas que afetam
nossa infra-estrutura de transportes, outros modais, como o hidroviário e o ferroviário, necessitam,
igualmente, do aporte firme de recursos para que possam suportar as demandas crescentes que o
desenvolvimento econômico e social do país requerem. Urgentes são, também investimentos na
melhoria dos transportes urbanos, notadamente dos sistemas metroviários e dos anéis rodoviários e
ferroviários das grandes cidades.

Um país só se desenvolve social e economicamente com investimentos em infra-estrutura
de transportes, de energia e de comunicações, a partir das quais derivam desenvolvimentos setoriais
que diretamente interessam à população, como educação, saúde, geração de emprego e renda e produção
de alimentos, entre outros.

Nosso setor de transportes requer um série de providências óbvias, cuja ordem de
prioridade é:

♦ desenvolver ações emergenciais, visando proporcionar condições mínimas de utilização
e de segurança em nossa malha rodoviária;

♦ recuperar o imenso patrimônio representado pelas nossas malhas rodoviária, ferroviária
e hidroviária;

♦ completar uma série de obras inacabadas e urgentes;
♦ montar um sistema de planejamento que compatibilize as demandas de transporte

com as necessidades de modernização e ampliação do sistema;
♦ executar, segundo cronograma coerente com as demandas, as obras de melhoria e

ampliação.
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As ações que enumeramos só serão factíveis se o sistema federal de transportes for dotado
de fontes de recursos seguras e que atendam as necessidades nas épocas adequadas. Não faz sentido,
por exemplo, a prática observada nos últimos anos de só liberar os recursos do Orçamento no mês de
dezembro. Obras de conservação e construção de estradas têm de ser realizadas quando as condições
climáticas são adequadas e não de acordo com as conveniências da administração financeira.

Isso só será possível, repetimos, mediante a vinculação de recursos, disponibilizados por
meio de um fundo que permita ao Ministério dispor dos meios nos momentos em que são necessários
e em situações que permitam sua utilização mais racional e econômica.

A disponibilidade segura de recursos financeiros permitirá ao Ministério retomar a prática
saudável de elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica, elaborar projetos de engenharia
antes do início da execução das obras e promover a adequada fiscalização dos serviços executados.
Importante ainda é o cumprimento dos cronogramas econômicos de realização das obras, minimizando
seus custos.

Só assim poderemos realizar no prazo ideal de, por exemplo, dois ou três anos, obras que
hoje se arrastam por até uma década, com todos os seus custos superando em muitas vezes o orçamento
original, o que gera desconfianças legítimas da sociedade.

Uma fonte segura de recursos financeiros, como a vinculação da CIDE será, propiciará o
acesso a financiamentos de longo prazo junto a instituições como o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento. Devolverá a credibilidade ao Ministério dos Transportes e aos
órgãos a ele vinculados, notadamente ao DNIT, quanto à capacidade de honrar os compromissos
assumidos. Possibilitará a recuperação da capacidade técnica de uma parte importantíssima da
engenharia nacional, cujas equipes se esfacelaram nos últimos anos. A manutenção e desenvolvimento
do setor de transportes, além do mais, será um formidável gerador de empregos, inclusive empregando
mão-de-obra de baixa qualificação, atendendo, como efeito benéfico secundário, uma das mais caras
prioridades de nosso Governo.

O Congresso Nacional cumpriu sua parte, inclusive com o apoio dos grupos mais
refratários e tradicionalmente contrários à criação de quaisquer novos tributos. Espera-se, portanto,
que o Poder Executivo aplique os recursos arrecadados por meio da CIDE para os fins especificados
nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do § 4º do art. 177 da Constituição Federal.

Para isso, é necessário corrigir os vetos à Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, seja
por meio de novo projeto de lei que tramite em regime de urgência, seja por medida provisória.

É necessário, também, regulamentar e instalar o Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transportes, criado pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2002, conselho este fundamental
para dotar o País de uma política de transportes que contemple, de forma equilibrada e econômica,
os diversos modais que compõem os sistemas federal, estaduais e municipais de transportes.

2- MECANISMOS DE FIN ANCIAMENTO E DETERIORAÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA DE TRANSPORTES

O sistema de financiamento de rodovias foi implantado no Brasil em dezembro de 1945,
com a criação do Fundo Rodoviário Nacional – FRN – por meio do Decreto Lei nº 8.643, de 27 de
dezembro de 1945 (Lei Maurício Joppert). O FRN era formado inicialmente com a arrecadação do
Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos - IUCLLG, instituído em
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setembro de 1940, pelo Decreto Lei nº 2.615. Posteriormente, foram a ela incorporados parte da
arrecadação da Taxa Rodoviária Única – TRU-, incidente sobre veículos automotores e criada em
1967 e do Imposto sobre os Serviços de Transportes Rodoviários – ISTR. Tinha como objetivo
específico a implementação do Plano Rodoviário Nacional, além de assistir, financeiramente, os
Estados, o Distrito Federal e os Territórios na execução dos respectivos sistema rodoviários.

Da arrecadação proporcionada pelo IUCLLG, 40% eram destinados ao DNER e os 60%
restantes eram rateados entre Estados, Territórios, Municípios e Distrito Federal com o seguinte
critério: 36% proporcionalmente ao consumo de combustíveis e lubrificantes, 12% proporcionalmente
à população e 12% à superfície do ente federado.

A parcela de recursos vinculada aos Municípios a partir de 1948 ficou explicitamente
definida em lei como 12% do total do FRN, ficando os Estados, Territórios  e DF com 48% e
permanecendo a parcela de 40% com o DNER

O FRN funcionou com eficiência até meados de década de 1970. A política fiscal e
tarifária até então adotada conseguiu assegurar recursos para que fosse construída no Brasil uma
ampla rede rodoviária, capaz de interligar, por estradas pavimentadas, quase todas as capitais e centros
urbanos importantes. O modelo de financiamento permitia que a demanda por serviços de transporte
fosse atendida de forma satisfatória.

O período de mais efetiva aplicação do FRN  foi de sua criação, em 1945, até 1968,
quando seus montantes anuais de recursos atingem cifras próximas de US$1 bilhão, superando US$1,5
bilhão anuais entre 1969 e 1979, decênio em que, coincidentemente, foi implantada a maior parte da
malha rodoviária federal pavimentada.

Entre 1980 e 1989, ano em que foi extinto, por força da Constituição de 1988, houve
acentuado declínio nos recursos destinados ao FRN, com valores anuais inferiores a US$0,2 bilhão.

O FRN esteve sempre ligado à política de arrecadação e distribuição do IUCLLG. A
partir de 1952, há uma tendência de desviar parte desse imposto para outros fins, tendência que
segue, aproximadamente, a seguinte cronologia:

♦  entre 1952 a 1956, 25% da arrecadação passaram a ser destinados ao desenvolvimento
do setor petrolífero;

♦ a partir de 1965 foram transferidos entre 2% e 5% do total arrecadado para o setor
aeronáutico (Fundo Aeroviário Nacional);

♦ em 1976, foi instituído um adicional de 12% sobre o IUCLLG, destinado ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Urbano – FDTU –, sendo 9% para o transporte urbano, a cargo da
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos -–EBTU e 3% para o desenvolvimento urbano;

♦ a partir de 1980, paralelamente ao declínio da arrecadação, os recursos do IUCLLG
passa a ser majoritariamente desviada para outros setores; ao FRN, cuja aplicação passara a ser
multimodal, são destinados apenas 60% da arrecadação, ficando os 40% restantes para o Tesouro da
União.

Portanto, a desvinculação tributária setorial dos recursos na esfera federal constituiu
a principal causa da degeneração do modelo de financiamento que sustentava o setor de transportes;
com ela, o setor perdeu sua autonomia relativa, em termos de planejamento, e a flexibilidade para
atender as necessidades de manutenção e conservação do patrimônio. O setor de transportes no
Brasil, em particular o setor rodoviário, dispunha, desde a concepção do modelo institucional ainda
parcialmente vigente, de recursos vinculados, oriundos basicamente das contribuições de seus usuários,
tanto na forma de impostos sobre combustíveis, como sobre o licenciamento e propriedade de veículos
As alterações promovidas na legislação que regula a geração e a distribuição dos tributos, iniciadas a



10

partir de 1975 e culminadas com a Constituição em vigor, foram reduzindo paulatinamente o volume
de recursos à disposição do setor na esfera federal, ao ponto de que até as atividades de manutenção
ficaram dependentes de recursos consignados no Orçamento Geral da União, alocados e liberados de
acordo com as prioridades políticas e não conforme o requerido para dar condições de confiabilidade,
segurança e economicidade às vias de transporte.

Por outro lado, o crescimento excessivo dos encargos de dívidas decorrentes do
financiamento da expansão do setor, principalmente a partir de 1970, fez com que os recursos a ele
destinados fossem cada vez mais comprometidos com o serviço da dívida, cujo custo cresceu
assustadoramente; essa situação agravou sobremaneira a já difícil situação dos órgãos gestores, como
o DNER, diminuindo à quase exaustão sua capacidade financeira para investir e até para realizar a
manutenção e operação do sistema sob sua jurisdição.

Em resumo, as mudanças na distribuição das arrecadações de impostos, iniciadas a partir
de 1970 e consolidadas com a Constituição promulgada em 1988, eliminaram as fontes de recursos
de caráter permanente que alimentavam a expansão e a manutenção das rodovias federais e da infra-
estrutura de transportes de um modo geral. Esse processo culminou com a crise que já domina, há
alguns anos, todo o setor, chegando à atual situação, em que o enorme patrimônio representado pelas
rodovias federais vem-se deteriorando acentuadamente, com perdas já muito expressivas.

Em 1975, os investimentos federais na expansão, operação e manutenção do setor de
transportes correspondiam a cerca de 1,7% do PIB. Esse percentual baixou para cerca de 0,4% em
1989, chegando a pouco mais de 0,1% em 1994 e 1995 e em 0,2% em 1998. A queda nos gastos com
o setor de transportes acentuou-se a partir de 1975 e consolidou-se com a extinção, em 1988, do
Fundo Rodoviário Nacional, criado em 1945 (fig. 1).

Fig. 1 – Investimentos no setor público federal – participação do setor transportes em
relação ao PIB

Fonte: Ministério dos Transportes - 1998
Nota: Durante o período de 1945 a 1988 vigorou o Decreto Lei nº 8.463/1945 – Maurício

Joppert – que criou o Fundo Rodoviário Nacional
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A redução dos investimentos verifica-se em todos os modais de transportes, mas é mais
acentuada no setor ferroviário que, por volta de 1976, recebia a maior fatia de investimentos públicos
federais (fig. 2).

Fig. 2 – Participação modal nos investimentos públicos federal no setor de transportes
Fonte: Ministério dos Transportes - 1998
A face mais visível das más condições do setor federal de transportes é a situação da

malha rodoviária federal. Cerca de 32% das rodovias apresentam-se hoje em estado precário de
conservação e quase 20% em estado apenas regular, ou seja, mais de 50% das rodovias federais
necessitam, urgentemente, de investimentos para sua recuperação. Paralelamente, quase 2.000km
dos 51.000km da rede pavimentada federal, principalmente nas proximidades das regiões
metropolitanas, apresentam altos níveis de congestionamento de tráfego, necessitando de obras
urgentes para o aumento de suas capacidades.

Da degradação da malha rodoviária federal resultam índices gravíssimos de ineficiência
econômica e social. Estudos do GEIPOT indicam aumentos de custos operacionais para o
deslocamento de carga e de passageiros de quase 40%, aumentos de até 50% no número de acidentes,
acréscimo de até 60% no consumo de combustíveis e de até 100% de aumento de tempo de viagem.
Os estudos foram realizados em trechos em estado precário de conservação ou com elevados níveis
de congestionamento, os quais correspondem a cerca de 35% da malha rodoviária federal. Os dados
obtidos foram comparados com outros coletados em trechos que apresentam condições normais de
tráfego.

Para reverter esse quadro num prazo de 8 anos, estima-se que seriam necessários dispêndios
anuais da ordem de 1,5 bilhões de reais, recursos esses que permitiriam redução de custos operacionais
de transportes rodoviários de quase um bilhão de reais por ano, além de aumentar o conforto ao
passageiro rodoviário e permitir expressiva redução do número de acidentes, que hoje superam 80.000
por ano, com mais de 40.000 pessoas feridas e de 7.000 mortas. Seriam, portanto, recursos que
propiciariam elevadíssima taxa de retorno, próxima de 100% ao ano.
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No setor ferroviário temos um conjunto de infra-estruturas em sua maioria implantado
antes da década de 1950, com vias permanentes, material rodante e sistemas operacionais de um
modo geral ultrapassados. Por outro lado, a administração das ferrovias pelo setor público, com
baixíssima agilidade, foi incapaz de concorrer com o dinamismo do transporte rodoviário, criando um
círculo vicioso de perda crescente de rentabilidade. A redução progressiva da competitividade e a
deterioração da capacidade operacional do sistema ferroviário chegou a um ponto tal que foi necessário
o arrendamento quase que emergencial das ferrovias a empresas privadas, para que o colapso do
sistema não fosse total.

O transporte ferroviário de cargas tem nos trechos de ferrovias situados em regiões
metropolitanas seus principais gargalos. Esses trechos, utilizados para o transporte de passageiros,
estão totalmente congestionados, fazendo com que somente seja viável a passagem de trens de carga
em curtos períodos, normalmente durante a noite. Para solucionar esse problema, serão necessários
pesados investimentos na construção de anéis ferroviários que contornem essas regiões, liberando as
linhas atuais somente para o transporte metropolitano de passageiros.

O custeio das ferrovias e dos respectivos materiais rodantes e unidades operacionais é
feito integralmente pelas empresas arrendatárias. No entanto, os contratos de arrendamento foram
feitos sem o necessário marco regulatório, portanto sem regras bem definidas quanto à preservação
do patrimônio e da disponibilização desse meio de transportes para todo o universo de usuários
potenciais. O sistema de arrendamento, assim, não privilegiou a abordagem multimodal dos transportes,
nem levou em conta o conjunto de interesses dos usuários e da preservação do patrimônio público.

Em decorrência de fatores como a localização dos centros de maior demanda e o fato
dos grande rios situados nas áreas mais desenvolvidas do país terem seus trechos finais, e portanto
mais caudalosos, situados em regiões acidentadas, formando obstáculos naturais à navegação, o
transporte aquaviário interno – nas chamadas hidrovias - nunca chegou a ter a devida atenção dentro
das políticas públicas brasileiras.

Após a extinção da PORTOBRÁS, empresa criada no passado para substituir o antigo
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis - DNPVN, as Companhias Docas e as
Administrações Hidroviárias passaram a operar esdruxulamente agrupadas, caracterizando situação
que só se justificaria pela transitoriedade, mas que se arrasta pelo tempo (desde 1990). Vias navegáveis
e portos fluviais e marítimos ficaram vinculados a administrações de portos organizados, contaminando
centros de custo, dificultando as avaliações de resultados, descaracterizando os objetivos específicos
das Autoridades Portuárias e atrofiando o desempenho da navegação interior e da cabotagem. Por
outro lado, as Companhias Docas ainda não se ajustaram à condição de entidades concessionárias da
União para exploração dos portos organizados, conforme estabelece a Constituição Federal (art. 21,
XII, “f”) e à própria Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, a qual, em seu artigo 53, atribuiu ao
Poder Executivo o prazo, jamais cumprido, de 180 dias para a promoção desse ajuste.

A situação física dos portos públicos reflete, também, a situação institucional inadequada
e a falta de recursos para modernização de equipamentos e procedimentos operacionais. Uma constante
em quase todos os portos públicos brasileiros são equipamentos de movimentação de cargas
envelhecidos, muitos sem condições de uso, apenas ocupando espaço. A inadequação dos portos
públicos a sistemas modernos de movimentação de cargas como os contêineres e os granéis é, também
uma realidade que aumenta custos e dilata os períodos de cargas e descargas, sendo, assim, um fator
importante no “custo Brasil”.

O aumento do número de terminais privativos e a crescente utilização destes é um reflexo
claro da deterioração física e da redução da capacidade operacional dos portos públicos.



13

Estimativas apresentadas à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados,
quando da tramitação do projeto que deu origem à Lei nº 10.636/2002, avaliam que poderão ser
alocados por meio da CIDE entre R$5 bilhões e R$6 bilhões por ano, valores que permitirão um
amplo programa emergencial de recuperação das rodovias, seguido de um igualmente amplo programa
de recuperação, modernização e ampliação de toda a infra-estrutura federal de transportes. Esses
recursos poderiam, também, propiciar o retorno da assistência aos demais entes da Federação na
melhoria de suas infra-estruturas de transportes, inclusive urbanas.

3 - EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NO FINANCIAMENTO DO SETOR
RODOVIÁRIO DE TRANSPORTES

A vinculação de recursos fiscais para manutenção da malha rodoviária já implantada,
compreendendo serviços e obras necessários para garantir condições normais de operação e segurança
do tráfego, é procedimento ampla e internacionalmente utilizado e, como vimos, foi aplicada com
sucesso no Brasil desde 1945, com a Lei Maurício Joppert (Fundo Rodoviário Nacional), até a
promulgação da Constituição Federal, em 1988. No cenário internacional, é relevante mencionar os
casos dos Estados Unidos da América (48 unidades da Federação e Governo Federal), Canadá,
Austrália, Nova Zelândia e Alemanha, que vinculam tributos específicos à manutenção de suas
malhas rodoviárias.

A experiência histórica brasileira e de muitos outros países demonstra que a inexistência
de recursos vinculados para a manutenção e aprimoramento da malha rodoviária existente induz à
má utilização dos recursos destinados às rodovias, privilegiando-se a realização de obras novas, que
têm maior apelo político, em detrimento da conservação das já existentes.

É significativo que nos países chamados de “primeiro mundo”, como os Estados Unidos,
o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália e nos países do Mercado Comum Europeu, os recursos
arrecadados por meio da cobrança de pedágio mal alcançam 5% das aplicações de recursos nos
respectivos sistemas rodoviários. No Brasil, cujas condições são extremamente mais desfavoráveis
do que em qualquer um destes países, não há como ter expectativa diferente. Aqui o sistema de
pedágio jamais irá se constituir em fonte de arrecadação capaz de manter toda a malha rodoviária
federal (ver Fig. 3).

Em outras palavras, a experiência internacional mostra que o financiamento de obras
rodoviárias – construção de novas estradas – faz-se em mais de 90% dos casos, com recursos fiscais
dos governos. E os recursos fiscais que se vinculam às obras para manter os sistemas rodoviários em
condições operacionais adequadas – recuperação, restauração, aumento de capacidade, conservação,
eliminação de pontos críticos e segurança de tráfego – resultam de cobrança direta dos usuários,
dentro do conceito de “road user charges”, ou, numa tradução livre, “encargos (fiscais) dos usuários”.

Na grande maioria dos países, esses encargos dos usuários constituem-se de imposições
fiscais sobre os veículos, à semelhança do nosso IPVA, e sobre os insumos utilizados na operação dos
veículos, sobretudo sobre os combustíveis, o que reflete o nível de sua utilização e, portanto, das
rodovias. É como já ocorreu no Brasil e, em parte, como no modelo proposto pela Lei nº 10.636, de
30 de dezembro de 2002, com a criação do Fundo Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –
FNIT, alimentado, sobretudo, com recursos da CIDE.



14

Fig. 3 – Dados comparativos sobre extensão de rodovias pavimentadas, extensão de
rodovias sob pedágio e renda “per capita” de alguns países

Quadro 1 – Formas de financiamento da malha rodoviária adotadas em alguns países,
por meio da cobrança de tributos ou contribuições dos usuários
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4 - RECURSOS DESTINADOS AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES EM 2003

Na Proposta Orçamentária de 2003 os recursos da CIDE inicialmente foram estimados
em R$ 8.807,7 milhões e alocados conforme Quadro 2.

Quadro 2
 Proposta Orçamentária para 2003
 Distribuição dos Valores da CIDE

Orgão/unidade
Orçamentária

Pessoal e
Encargos

Sociais

Juros e
Encargos
Da Dívida

Outras
Despesas
Correntes

Investimentos Inversões
Financeiras

Amortiza
ção
da

Dívida

Reserva de
Contingência

T o t a l

Ministério de
Minas e Energia
(Pgto. subsídios)

850,0 850,0

Encargos
Financeiros da
União
(conta Petróleo)

50,0 500,0 550,0

Ministério do
Meio Ambiente

9,1 16,7 6,1 31,9

Ministério dos
Transportes 1.562,7 494,1 400,3 1.441,0 45,9 669,8 2.761,8 7.375,6

Total 1.571,8 494,1 1.317,0 1.447,1 545,9 669,8 2.761,8 8.807,5

A distribuição dos recursos alocados ao Ministério dos dos Transportes é mostrada no
Quadro 3.

Quadro 3
 Proposta Orçamentária para 2003

 Distribuição dos Valores da CIDE dentro do Ministério dos Transportes

(Valores em R$ milhões)

Órgão  /
Unidade

Orçamentária

GND 1
Pessoal e
Encargos

Sociais

GND 3
Juros e

Encargos
da Dívida

GND 3
Outras

despesas
correntes

GND 4
Investimen

tos

GND 5
Inversões

Financeiras

GND 6
Amort iza

ç ã o
da Dívida

Reserva
de

Contin
gência

Total

MT 1.262,4 67,8 2,8 45,9 1.378,9
DNER 0,0
FRANAVE 7,0 6,5 0,8 14,3
TRENSURB 55,3 14,9 23,5 93,7
VALEC 7,6 2,2 25,0 34,8
CBTU 120,8 148,2 138,2 83,2 263,0 753,4
ANTT 25,7 33,6 7,3 66,6
ANTAQ 9,3 19,5 1,6 30,4
DNIT 74,6 332,8 117,6 1.296,8 310,6 2.761,8 4.894,2
F M M 13,1 96,2 109,3
T o t a i s 1.562,7 494,1 400,3 1.441,0 45,9 669,8 2.761,8 7.375,6
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Na Lei Orçamentária aprovada para 2003 (Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003), as
dotações para o Ministério dos Transportes, segundo as fontes de recursos, ficaram como mostra o
Quadro 4

Quadro 4
 Proposta Orçamentária para 2003

 Valores atribuídos ao Ministério dos Transportes, segundo as fontes
(Valores em R$)

FONTE DE RECURSOS VALOR  (R$1) %

1 – RECURSOS DO TESOURO 10.819.177.450 96,77

NO PAÍS

-Recursos ordinários do Tesouro 1.308.443.116 11,70

- Contribuição de intervenção no domínio econômico - combustíveis -

CIDE

8.032720.506 71,85

- Recursos de concessões e permissões 21.221.582 0,19

- Cota-parte do adicional de frete para renovação da Marinha Mercante 767801.979 6,87

- Operações de crédito externas – em moeda 352.958.223 3,16

- Recursos não financeiros diretamente arrecadados 3.828 0,00

- Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor 11.713.167 0,10

- Produto de Depósitos abandonados – Conselho Nacional de

Segurança

11.667.693 0,10

- Recursos financeiros diretamente arrecadados 225.958.579 2,02

CONTRAPARTIDA BIRD

- Contribuição de intervenção no domínio econômico - combustíveis -

CIDE

25.200.845 0,23

CONTRAPARTIDA BID

- Contribuição de intervenção no domínio econômico - combustíveis -
CIDE

61.487.932 0,55

2 – RECURSOS DE OUTRAS FONTES 360.904.835 3,23

NO PAÍS

- Recursos financeiros diretamente arrecadados 360.904.835 3,23

TOTAL PARA O MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 11.180.082.285 100,00

A alocação dos Recursos nas despesas por fontes, dentro do Ministério dos Transportes,
pode ser resumida no Quadro 5.

Quadro 5
Lei Orçamentária para 2003

Distribuição do Orçamento para 2003 no Ministério dos Transportes, segundo as fontes de
recursos

(Valores em R$ )
F O N T E  C I D E O U T R A S  F O N T E S

D I S R I M I N A Ç Ã O
V A L O R  T O T A L

( R $ ) ( R $ ) % ( R $ ) %

1 –  Pessoa l  e  encargos soc ia is 1 .409 .902 .530 276 .840 .649 19 ,63 1 .133 .061 .881 80 ,37

2  –  Juros  e  encargos  da  d ív ida 345 .931 .523 345 .931 .523 1 0 0 , 0 0 0 ,00 0 ,00

3 –  ou t ras  despesas  cor ren tes 721 .615 .938 234 .245 .416 32 ,46 487 .370 .522 67 ,54

4 -  Inves t imentos 3 .147 .408 .737 2.474 .200 .813 78 ,61 673 .207 .924 21 ,39

5  Inversões f inance i ras 759 .647 .057 54.446.369 7 ,17 705 .200 .688 92 ,83

6 – Amort ização da dív ida 406 .758 .012 406 .758 .012 1 0 0 , 0 0 0 ,00 0 ,00

7 –  Reserva  de  con t ingênc ia 4 .388 .818 .488 4.240 .297 .724 96 ,62 148 .520 .764 3 ,38

Min is té r io  dos  Transpor tes 11 .180 .082 .285 8.032 .720 .506 71 ,85 3 .147 .361 .779 28 ,15
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Se a intenção do legislador, ao aprovar a Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro
de 2001, era destinar os recursos da CIDE, na área de transportes, para investimentos em infra-
estrutura, destinados à recuperação do Sistema Viário, mediante conseqüente aumento global do
volume de tais investimentos em comparação com orçamentos anteriores, então os números expressos
na proposta Orçamentária e na Lei Orçamentária para 2003 revelam uma completa frustração dessa
expectativa.

Isto porque:
a) contrariando o espírito da lei, os recursos da CIDE, no Ministério dos Transportes,

passaram a estar alocados em todos os grupos de despesas, com forte e paradoxal redução no volume
dos investimentos;

b) entre os grupos de despesas contemplados  com recursos da CIDE, situa-se até mesmo
o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$276,84 milhões, incluindo Seguridade
Social, para “Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis”;

c) a Lei Orçamentária de 2003 estende ainda a aplicação da CIDE ao pagamento do
pacote de juros, encargos e amortização do estoque de todas as dívidas anteriores do setor, no valor
de R$752,7 milhões, inclusive as do DNER em extinção e as do  Fundo de Marinha Mercante, o qual
conta com recursos próprios, definidos em lei, para sua formação;

d) na Proposta Orçamentária, não houve, no Ministério dos Transportes, a alocação de
um único centavo de fontes tradicionais e de Recursos Ordinários do Tesouro Nacional (fonte 100),
os quais foram integralmente substituídos pelo novo tributo, ao contrário do orçamento executado
para o exercício de 2002, que alocou recursos da CIDE nos grupos de despesas de investimentos e
inversões financeiras; na Lei Orçamentária, apesar das correções efetuadas pelo Congresso Nacional,
a CIDE ainda reponde por 71,85% dos recursos alocados ao Ministério os Transportes;

e) foi estabelecida adicionalmente uma Reserva de Contingência, a maior parte no âmbito
do DNIT, no valor de R$4,39 bilhões, do qual R$4,24 bilhões, ou 96,6%, da fonte CIDE; isto significa
que 52,8% do total de recursos da CIDE alocados ao Ministério dos Transportes destinam-se à
formação de Reserva de Contingência, enquanto que apenas R$2,47 bilhões, ou 30,8% destinam-se
a investimentos.

Não há dúvida, portanto, de que a Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que fixa o
Orçamento da União para 2003, está em flagrante desacordo com o inciso II do art. 177 da Constituição
Federal, quanto à destinação dos recursos arrecadados por meio da CIDE.

Mas a situação mostra-se ainda mais grave ao analisarmos as disposições do Decreto Nº
4.591, de 10 de fevereiro de 2003, que “dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a
execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2003,
e dá outras providências”.

Os limites orçamentários para movimentação e empenho atribuídos ao Ministério dos
Transportes pelo Decreto 4.591/2003, representam apenas 35,52% da dotação estabelecida pela Lei
Orçamentária para 2003, conforme indicado no Quadro 6.
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Quadro 6
Restrições estabelecidas pelo Decreto 4.591/2003 ao orçamento do Ministério dos Transportes

(Valores em R$ )

Discriminação Lei
Orçamentária

Limite do Decreto
4.591/2003

%

ANEXO I
   Atividades 1.354,7 1.199,7 88,56
   Projetos 2.352,4 49,5 2,10
ANEXO II
   Atividades 226,6 150,0 66,18
   Projetos 5,1 0 0
TOTAL GERAL 3.939,0 1.399,2 35,52

No tocante aos limites concedidos para as Atividades do Anexo I do Decreto, vale ressaltar
que, em razão da relevância das ações ali inseridas, tais como conservação de rodovias, restauração,
sinalização, administração das unidades vinculadas ao MT e benefícios, entre outros, o ideal será a
disponibilização dos valores constantes da Lei Orçamentária Anual. No entanto, a viabilização de
88,56% permitirá a continuidade das atividades básicas dessa Pasta.

No entanto, quanto aos projetos, verifica-se, sem nenhum esforço, que o valor de R$
49,5 milhões é insignificante, ficando o Ministério dos Transporte impossibilitado de levar adiante as
obras mais prioritárias, inclusive aquelas emergenciais, como a recuperação de trechos precários de
rodovias, obras estas fundamentais, por exemplo, para o escoamento da safra de grãos que se aproxima.

O corte praticamente integral de recursos para as atividades de projetos irá aumentar
ainda mais os custos das obras em execução, pois partes já prontas de diversas delas, como aterros
compactados, estarão perdidas e terão de ser refeitas se não houver continuidade de execução. Esses
cortes orçamentários, comuns a partir de meados da década de 80, ressalte-se, são as causas principais
dos custos finais absurdos da maior parte das obras de infra-estrutura de transportes no Brasil.

Quanto ao Anexo II do Decreto, os limites são realmente insuficientes, e por estarem
afetos à receitas relacionadas a geração própria do Órgão, com destinação específica em atividades
de manutenção das Unidade Orçamentárias, o correto seria liberar a execução até a efetiva arrecadação
dessas receitas, desaconselhando, portanto, a aplicação de qualquer contenção.

A respeito dos limites de pagamento, vale esclarecer que os mesmos estão aquém das
necessidades do Ministério dos Transportes, em função também do volume dos Restos a Pagar de
2002 – inscritos, conforme abaixo demonstrados no Quadro 7

Quadro 7
Restrições estabelecidas pelo Decreto 4.591/2003 ao orçamento do Ministério dos Transportes

Demais Atividades / Projetos
(Valores em R$ )

ANEXOS LEI / 03 LIMITE ORÇ. LIMITE DE PAG.
   I (IV / V) 2.369,7 550,3 649,1
   II ( VI) 160,1 33,4 25,7
TOTAL GERAL 2.529,8 583,7 674,8
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Quanto aos limites de pagamento concedidos, no valor de R$ 674,8 milhões, o Ministério
dos Transportes terá que honrar, dentro desse teto, os Restos a Pagar inscritos de 2002, de R$ 560,7
milhões, mais os compromissos de 2003 de até R$ 583,7 milhões, portanto, e já se identifica, desde
já, um déficit de limite de pagamento de R$ 469,9 milhões:

Quadro 8
Restrições estabelecidas pelo Decreto 4.591/2003 ao orçamento do Ministério dos Transportes

Limite de Pagamento para os Programas e Ações com Gerenciamento Intensivo
(Valores em R$ )

ANEXOS LEI LIMITE ORÇ. LIMITE DE PAG.
   I ( IV / V ) 1.337,7 698,9
   II ( VI ) 71,7 116,6
TOTAL GERAL 1.409,4 815,5 A ser destinado pelo

MP

O limite de pagamento dos Programas/Ações inseridos no Gerenciamento Intensivo
será liberado pela Secretaria de Planejamento e Investimentos – SPI/MP. Assim sendo, é fundamental
que o Ministério dos Transportes tome conhecimento antecipado desse limite, sob pena de inviabilizar
a operacionalização das ações a seu cargo.

A sociedade brasileira vem exigindo que se tirem de fato do papel os objetivos propostos
para o Sistema Nacional de Viação, em conformidade com o disposto na Lei  nº 10.233, de 05 de
junho de 2001 que são:

I – dotar o País de infra-estrutura viária adequada, que torne mínimo o custo total do
transporte, entendido este como a soma dos custos de investimentos, de manutenção e de operação
dos sistemas;

II – garantir a operação racional e segura dos transportes de pessoas e bens, que se
caracteriza pela gerência eficiente das vias, dos terminais, dos equipamentos e dos veículos, objetivando
tornar mínimos os custos operacionais e, conseqüentemente, os fretes e as tarifas, e garantir a segurança
e a confiabilidade do transporte;

III – promover o desenvolvimento social e econômico e a integração nacional;
O Ministério dos Transportes precisa exercer de fato o papel de propositor junto CONIT

– Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes -, sob uma ótica estratégica de atuação
em que se inserem as políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte de pessoas
e bens, em conformidade com:

I – as políticas de desenvolvimento nacional, regional e urbano, de meio ambiente e de
segurança das populações, formuladas pelas diversas esferas de governo;

II – as diretrizes para a integração física e de objetivos dos sistemas viários e das operações
de transporte sob jurisdição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

III – a promoção da competitividade, para redução de custos, tarifas e fretes, e da
descentralização, para melhoria da qualidade dos serviços prestados;

IV – as políticas de apoio à expansão e ao desenvolvimento tecnológico da indústria de
equipamentos e veículos de transporte;
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V – a proposição de medidas que propiciem a integração dos transportes, aquaviário e
terrestre e a harmonização das respectivas políticas setoriais;

VI – a definição dos elementos de logística do transporte multimodal a serem
implementados pelos órgãos reguladores dos transportes terrestre e aquaviário;

VII – a harmonização das políticas nacionais de transporte com as políticas de transporte
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, visando à articulação dos órgãos encarregados do
gerenciamento dos sistemas viários e da regulação dos transportes interestaduais, intermunicipais e
urbanos;

VIII – a aprovação, em função das características regionais, das políticas de prestação de
serviços de transporte às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo ao CONIT as
medidas específicas que implicarem a criação de subsídios;

IX  – a aprovação das revisões periódicas das redes de transporte que contemplam as
diversas regiões do País, propondo ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional as reformulações do
Sistema Nacional de Viação que atendam ao interesse nacional.

As realizações passadas do Ministério dos Transportes, o caos em que se encontra hoje o
sistema federal de transportes, as inúmeras deficiências do setor de transportes, as quais constituem
já um grave fator limitante do desenvolvimento nacional, e a vasta experiência internacional mostram
que, sem uma fonte segura de financiamento, constituída pela vinculação de algum tipo de receita,
não há como correspondermos às expectativas da sociedade brasileira.

A correção dos vetos à Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, de forma a viabilizar
o Fundo Nacional de Infra-Estrutura de Transportes é, portanto, crucial para a recuperação,
modernização e ampliação de nossa infra-estrutura de transportes.
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