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O SR. GUILHERME UCHÔA  - Declaro aberta a presente reunião da CPI

Tarifas de Energia Elétrica, que está sendo realizada nesta Assembleia Legislativa

do Estado de Pernambuco.

Quero agradecer aos Deputados Federais aqui presentes; ao Presidente da

CPI, Deputado Eduardo da Fonte; ao Relator, Deputado Alexandre Santos; e aos

demais Deputados Estaduais aqui presentes; aos Prefeitos e demais autoridades

presentes.

Gostaria, nesta oportunidade, de transferir com muita honra a presidência dos

trabalhos ao Deputado Eduardo da Fonte, Presidente da CPI, nesta oportunidade

representando aqui a Câmara Federal de Pernambuco.

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria, primeiro, de

agradecer a Deus a oportunidade que Ele está-nos dando e pedir que Ele nos

ilumine hoje nos trabalhos desta CPI.

Começar parabenizando o Presidente da República, porque hoje tivemos a

notícia de que o Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos.

(palmas) E essa é uma conquista não só do povo do Rio de Janeiro, mas também é

uma conquista de todos os brasileiros.

Gostaria de convidar o Deputado Alexandre Santos, Relator desta CPI, para

que tome assento à Mesa; o Deputado Federal Marcio Junqueira, que aqui auxilia o

Relator Alexandre Santos, nos seus trabalhos; o Deputado Edio Lopes; o Deputado

Ciro Nogueira; o Deputado Gladson Cameli; o Deputado Betinho Rosado e o

Deputado Raul Henry. (Palmas.)

Gostaria de cumprimentar os Deputados Estaduais Sérgio Leite, Augusto

Coutinho, Terezinha Nunes e todos os demais Deputados Estaduais desta

Assembleia Legislativa, em especial o nosso Presidente, Deputado Guilherme

Uchôa, em nome do qual também eu gostaria de agradecer a todos os

colaboradores desta Assembleia, por estarem aqui hoje prontos para que possamos

realizar os trabalhos desta CPI, que com certeza será um trabalho muito importante

para Pernambuco e para o Brasil.

Também cumprimentar o Deputado Pastor Cleiton Collins, que é meu amigo

pessoal, meu irmão; o Deputado Eriberto Medeiros, que é um grande Deputado
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Estadual; o Deputado Carlos Santana, que é um grande defensor dos interesses dos

consumidores de Pernambuco; o Deputado Emanuel Bringel, que também tem sua

luta incansável em defesa do Araripe.

Também cumprimentar os Prefeitos aqui presentes: o Prefeito Severino

Cavalcanti, de João Alfredo; o Prefeito Cido, de Machados; e todos os demais que

estão aqui presentes, que tenho certeza estão representando todo o Estado de

Pernambuco.

Vamos iniciar os trabalhos da CPI convidando a Sra. Eliane Nogueira,

defensora pública, Chefe do Núcleo do Consumidor, representando a defensora

pública Dra. Cristina Sakaki.

Registrando também a presença do Sr. Miguel Vita, da FIEPE, da Sra. Laura

Cardoso, representante da ADECON.

Cumprimentar também a Sra. Joisa Dutra Saraiva, Diretora-Geral em

exercício da Agência Nacional de Energia Elétrica, a quem gostaria de fazer uma

referência e dizer do novo modelo adotado pela atual Direção da ANEEL, que vem

colaborando com os consumidores de todo o Brasil, na presidência do Dr. Nelson

Hubner, que tem colaborado também com os trabalhos desta CPI.

Gostaria também de agradecer ao ex-Prefeito de Jaboatão, Nilton Carneiro;

ao Sr. Afrânio Barbosa, presidente da Associação Brasileira dos Consumidores de

Energia; ao Sr. José Antônio Feijó de Melo, do ILUMINA, Diretor do Núcleo Regional

Nordeste; ao Sr. José Araújo Pereira Filho, Diretor do Núcleo Regional do ILUMINA.

Gostaria também de comunicar ao Plenário desta Comissão um acordo que

realizamos ontem, no Estado do Maranhão, entre a CPI, o Ministério Público do

Estado do Maranhão e a empresa distribuidora de energia elétrica, onde, no termo...

Vou ler aqui:

“Termo de Compromisso

No dia 1º de outubro do ano de 2009, às 21h15min,

na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, fica

estabelecido o seguinte termo de compromisso entre a

CPI Tarifas de Energia Elétrica, da Câmara dos

Deputados, a Companhia Energética do Estado do

Maranhão — CEMAR e o Ministério Público do Estado do
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Maranhão, com o objetivo de que seja promovida a

revisão das faturas de energia elétrica de todos os

consumidores do Estado do Maranhão que tiveram

oscilação igual ou superior a 10% nos últimos 6 meses,

que apresentaram quaisquer dos seguintes eventos:

- apresentaram variação de consumo superior a

10%;

- apresentaram a ocorrência de leitura nula;

- apresentaram a ocorrência de troca de medidor;

ou

- apresentaram a ocorrência de faturamento pelo

valor mínimo, a fim de evitar cobrança de duplo

faturamento nos ciclos posteriores.

E por ser justo e de boa-fé, subscrevem em 5 vias,

de igual valor jurídico:

Deputado Eduardo da Fonte, Presidente da CPI;

Deputado Cleber Verde, Presidente da reunião da

CPI em São Luís do Maranhão;

Deputado Pinto Itamaraty, Relator da CPI no

Estado do Maranhão;

Carlos Augusto Leone Piani, Presidente da

CEMAR;

Sra. Lídia Cavalcante, Promotora de Defesa do

Consumidor de São Luís do Maranhão”.

Então, gostaria de informar ao Plenário que a CPI já está dando resultados

concretos nos Estados em que tem realizado as audiências públicas.

Temos aqui a presença também de 2 Deputados Federais de Roraima, onde

a CPI realizou a sua primeira audiência pública: Deputado Marcio Junqueira e

Deputado Edio Lopes. Na condução dos trabalhos como Presidente, o Deputado

Edio Lopes, junto com o Relator, Deputado Marcio Junqueira, fez o mesmo acordo

no Estado de Roraima.
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Gosto de dizer aqui, de fazer a leitura, porque mostra o trabalho sério, o

trabalho desta CPI, que está dando o direito ao povo brasileiro de poder discutir as

questões em todo o País, dando a oportunidade aos consumidores de externar os

absurdos que as empresas distribuidores de energia elétrica vêm cometendo em

todo o País.

Também gostaria de ler o termo que fiz, como Presidente da CPI, ao Sr.

Francisco Diniz, Secretário,  onde eu determino que todas as informações recebidas

por esta CPI sejam encaminhadas, automaticamente, ao Ministério Público Federal

e ao Tribunal de Contas da União, órgãos esses que nos auxiliam nos trabalhos

desta CPI. Então, gostaria de tornar pública aqui no meu Estado essa decisão da

CPI, para que possamos contar com os auxílios do Ministério Público Federal e do

Tribunal de Contas, nas investigações.

Também gostaria de convidar o meu amigo, que é um dos Deputados mais

assíduos da Comissão, o Deputado de Alagoas, Chamariz. Peço a ele que também

se junte a nós, para que possa tomar assento à Mesa. (Palmas.)

Vamos à Ordem do Dia.

Audiência pública com os senhores: com a Sra. Joisa Campanher Dutra

Saraiva, Diretora-Geral em exercício da Agência Nacional de Energia Elétrica —

ANEEL; o Sr. Luiz Antônio Ciarlini, Presidente da Companhia Energética de

Pernambuco — CELPE; o Sr. José Humberto Castro, ex-Presidente da Companhia

Energética de Pernambuco — CELPE; o Sr. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa,

Diretor-Presidente do Grupo Neoenergia; a Sra. Liliane da Fonseca Lima Rocha,

Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania, membro do Ministério Público

Estadual de Pernambuco; o Sr. José Cavalcanti de Rangel Moreira, Coordenador-

Geral do PROCON do Estado de Pernambuco.

Esta audiência pública decorre da aprovação do Requerimento nº 37, de

2009, do Deputado Alexandre Santos, e do Requerimento nº 54, de 2009, do

Deputado Ciro Nogueira.

Os Deputados que quiserem fazer uso da palavra devem se inscrever junto à

Secretaria da Comissão.

As pessoas da plateia que quiserem fazer perguntas, poderão entregá-las por

escrito em formulários distribuídos no plenário.
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Gostaria de pedir à Secretaria também que colocasse os formulários à

disposição do público.

Gostaria de passar agora a palavra ao Relator, Deputado Alexandre Santos,

para que também ele possa externar um pouco do seu trabalho à frente da Relatoria

desta CPI.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela

ordem, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pela ordem, Deputado

Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Eu só queria que fosse

registrada, Presidente, a presença da Polícia Federal no plenário, tendo em vista

que é uma CPI onde nós vamos aqui, hoje, ter debates acalorados. E eu vejo... E eu

não consigo vislumbrar aqui. Eu gostaria que o senhor solicitasse a presença da

Polícia Federal no plenário.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, eu já

agradeceria pelos préstimos à Polícia Federal, junto conosco, como também aos

demais servidores da Casa, que tão bem nos receberam aqui.

E, continuando, Sr. Presidente — se me permite, Deputado Marcio —, eu

queria hoje aqui, e venho aqui com muito carinho, com muito orgulho, agradecer ao

povo de Pernambuco. Agradecer a vocês, porque vocês, através do voto, elegeram

para representá-los em Brasília, um Deputado que já começa a escrever um

diferencial na política brasileira.

Eu quero aqui agradecer, em nome do povo do Rio de Janeiro, do qual sou

Deputado — e eu tenho certeza de que em nome de todos os Parlamentares que

estão aqui —, por este momento em que nós estamos podendo fazer uma

investigação que certamente mudará os rumos das tarifas aos consumidores e aos

produtores nacionais, através da luta, dessa abnegação constante, permanente, do

Deputado Eduardo da Fonte, que, graças a Deus, foi mandado de Pernambuco para

ajudar o Brasil. (Palmas.)

Não poderia deixar de iniciar quebrando a rotina e o protocolo, Sr. Presidente,

mas para todos nós é um orgulho a sua luta, o seu vigor em fazer com que aqueles
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que não têm direito de escolha, que simplesmente são obrigados a apertar um botão

e, no final do mês, ver uma conta sem explicação... Portanto, o senhor não está

ajudando só o seu Estado e a sua população, que o elegeu; o senhor está nos

ajudando a ajudar a nossa gente, nos nossos Estados.

Muito obrigado, Eduardo da Fonte, em nome de toda a Comissão e do

Parlamento brasileiro. (Palmas.)

Eu queria dizer aos senhores que esta assembleia aqui já está ao término de

uma CPI. E já de imediato, Sr. Presidente, solicito todos os documentos que nos

sejam encaminhados, de imediato, para que isso possa ser colocado. E certamente

terá na CPI um diferencial de atendimento, com a luta permanente desta Casa, junto

com os representantes deste Estado, para que nós possamos ter, no mínimo, uma

conta onde se tenha mais transparência. Vocês nos darão o balizamento para que

nós possamos também tomar atitudes e adotar regras, já que a concessão de

energia elétrica é uma concessão federal. Certamente, nós poderemos tomar alguns

posicionamentos e fazer com que se mude, no mínimo, o respeito que eles não têm

com o consumidor.

Portanto, Sr. Presidente, solicito de imediato que sejam incorporados a esta

comitiva os relatos que existem aqui, desta CPI, para que nós possamos levar para

Brasília e agilizar no tempo mais rápido possível.

Sr. Presidente, solicito também que nós possamos, nesse último acordo que

foi feito... E a CPI está sendo de suma importância: por onde ela está passando

estão sendo feitos acordos; onde as partes sentam e já acordam há algum

posicionamento em favor da população. Portanto, eu pediria que fosse encaminhado

ao Ministério Público, ao órgão de defesa do consumidor, para que acompanhassem

a execução do contrato firmado ontem pelos senhores e pela Agência, pela CEMAR,

pela Companhia de Energia Elétrica lá do Maranhão. Portanto, é a minha solicitação:

de imediato, que se faça isso, para que nós possamos adiantar e ter alguém já

olhando, para que seja feito realmente o que foi acordado.

Nós estamos hoje aqui, Sr. Presidente — e aí eu volto a palavra ao senhor —,

com muito orgulho de estar ao seu lado, de estar na sua luta e na luta de tantas

pessoas que estão aqui hoje em volta da gente, esperando que se modifique esse

quadro que nós estamos tendo, no dia a dia, no final do mês, nas nossas casas.
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Nós vamos tomar posições. E nós temos sempre de agradecer a Eduardo da

Fonte por essa iniciativa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Antes de chamar a

primeira pessoa que vai depor, eu gostaria de informar que ontem também, no

Estado do Maranhão, nós encontramos uma irregularidade gravíssima, onde um ex-

Diretor da ANEEL, que é hoje membro do Conselho da CEMAR, autorizou um

reajuste, no processo de revisão tarifária daquela empresa, da ordem de 19.75%.

Então, essa é uma questão gravíssima, onde estamos vendo pessoas que

tiveram na sua mão a caneta para autorizar o destino de milhares de pessoas no

Maranhão, de pessoas que comprometeram a sua renda familiar com um acréscimo

na conta de energia de 20%. E hoje essa pessoa é conselheira do Grupo CEMAR.

Então, foi perguntado lá, ao Presidente da CEMAR, se era uma forma de

premiar esse ex-funcionário da ANEEL pelos serviços prestados àquela distribuidora

de energia elétrica. E lá ele não soube responder, dizendo muito timidamente que

não.

E hoje também teremos aqui a oportunidade de fazer um questionamento

muito semelhante, mas que será feito no momento oportuno.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pela ordem, Deputado

Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - É só para esclarecer, tendo em

vista os problemas que tivemos ontem, na audiência pública desta CPI, no Estado

do Maranhão.

Eu gostaria que o nobre Relator deixasse claro que essas pessoas aqui, hoje,

estão convocadas. Não é isso, Sr. Relator? São convocadas a Sra. Joisa

Campanher Dutra Saraiva, que representa o Diretor-Geral da Agência Nacional de

Energia Elétrica — ANEEL; o Sr. Luiz Antônio Ciarlini, Presidente da Companhia

Energética de Pernambuco; o Sr. José Humberto Castro, ex-Presidente da

Companhia Energética de Pernambuco; o Sr. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa,

Diretor-Presidente do Grupo Neoenergia; Liliane Fonseca, Promotora de Justiça; e

José Cavalcanti, Coordenador-Geral do PROCON. Mas...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Esses 2 últimos, convidados; os

outros 4, convocados. E aí, por força de ofício, obrigam-se a falar a verdade. Porque

ontem foi questionado se tinha havido juramento, e a pessoa alegou que tinha sido

convidada. Então, aqui no caso, são convocados.

Eu quero que fique claro isso para as pessoas que estão participando, para

que possamos ter uma audiência extremamente objetiva e acima de tudo

verdadeira. Eu tenho certeza de que a população não aguenta mais mentiras. Não

vieram aqui para ouvir mentiras. Vieram aqui para ouvir a verdade.

E faço questão de frisar isso, tendo em vista saber do seu compromisso com

a verdade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de iniciar os

depoimentos.

Como convidada, a Sra. Liliane da Fonseca Lima Rocha, Promotora de

Justiça de Defesa da Cidadania, membro do Ministério Público do Estado de

Pernambuco.

Que ela nos dê a honra de contribuir, na tribuna aqui, com a sua presença.

Gostaria também de registrar a presença do Deputado José Carlos Aleluia, do

Estado da Bahia, que está aqui representando, com certeza, os consumidores do

Estado da Bahia e que vai engrandecer muito os trabalhos desta CPI. (Palmas.)

Deputado Aleluia, seja bem-vindo ao Estado de Pernambuco!

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA - Boa tarde a todos.

Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Deputado Eduardo da Fonte pelo

convite que me foi formulado para participar desta audiência pública, na qualidade

de convidada, como bem já ficou explicitado.

Gostaria de parabenizar os Parlamentares da Câmara Federal pela

aprovação da instalação da CPI e, mais uma vez, o Deputado Eduardo da Fonte

pela iniciativa da proposta.

Gostaria de agradecer pelo apoio, aos Deputados pernambucanos, a esta CPI

federal e dizer da importância da CPI para a melhoria dos serviços de energia

elétrica prestados ao povo brasileiro, notadamente aqui em Pernambuco, onde

estamos reunidos hoje para tratar de tão importante questão.
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No Ministério Público, nós que somos Promotores de Defesa do

Consumidor...

Quero registrar e já informar a vocês, pedir licença à CPI, para dividir o meu

tempo com o Dr. Maviael da Silva, colega que compartilha comigo o trabalho de

defesa do consumidor no Estado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Será uma honra enorme

para a CPI também ter a colaboração do Dr. Maviael.

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA - Obrigada.

Então, temos um trabalho muito grande na área de defesa do consumidor,

notadamente, realmente, no que tange à questão da tarifa e do serviço prestado

pela CELPE, que é a nossa concessionária de energia elétrica. Temos inúmeros

procedimentos de investigação instaurados contra a CELPE e várias ações

propostas contra essa empresa.

Realmente, o povo de Pernambuco precisa da CPI, precisa desta Câmara,

precisa da Câmara Federal, precisa do apoio da sociedade civil aqui tão bem

representada, para que juntos possamos combater os desmandos praticados pela

CELPE.

Gostaria de informar aos senhores que, em relação ao foco da CPI, que é a

tarifa, o Ministério Público Estadual, representado por mim e por Dr. Antonio Carlos

no Ministério Público Federal, propôs uma ação civil pública contra essa revisão.

Fomos vitoriosos aqui, em primeiro grau, mas o TRF, em segundo grau, modificou a

decisão. E tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal

recorreram, e hoje nosso recurso está no Supremo Tribunal Federal.

Desde já sugerimos aos Srs. Parlamentares o apoio para a agilização do

procedimento do processo que se insurge contra a revisão tarifária. Isso seria muito

importante para o povo de Pernambuco. Como todo mundo se lembra, e os Srs.

Parlamentares bem o sabem, a revisão, em 2004, foi da ordem de mais de 32%.

Isso realmente foi um abuso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria que a senhora,

se possível, formulasse... A CPI está à disposição, como todos nós Parlamentares,

do Ministério Público, para que possamos auxiliar também neste trabalho.

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA  - Obrigada, Deputado.
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Então, nós precisamos da colaboração e do apoio dos Deputados, do apoio

de toda a sociedade civil, para a agilização do julgamento desse recurso que se

encontra no Supremo Tribunal Federal, para que possamos realmente baixar a tarifa

de energia elétrica no Estado.

E gostaria realmente que os consumidores continuassem procurando os

órgãos de defesa do consumidor, procurando o Ministério Público, procurando a

Defensoria, os PROCONs. Mesmo que não se tenha uma resposta imediata, dada a

dificuldade do processo recursal no Brasil, dada a dificuldade de estruturação dos

órgãos de defesa do consumidor, apelo para que os consumidores continuem nos

procurando, procurando todos os órgãos de defesa do consumidor, para que, assim,

nós saiamos fortalecidos desse combate.

Gostaria também de esclarecer que temos outras ações civis públicas

propostas contra a CELPE. Uma delas eu julgo de muita importância, que é a

questão do corte do fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos. A

jurisprudência do STJ é muito forte nesse sentido: ela proíbe que as concessionárias

se utilizem do procedimento de corte como meio ordinário de cobrança. Ora, a

companhia elétrica, no caso a CELPE, tem um poderoso aparato jurídico a seu

favor, ela tem vários advogados, ela pode entrar com ação de cobrança contra os

consumidores e não usar o corte abusivamente, como ela vem fazendo.

Nós entramos com essa ação, ganhamos no primeiro grau, ganhamos no

segundo, mas infelizmente o Presidente do Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos

dessa decisão. E nós esperamos também, nos Tribunais Superiores, reverter essa

suspensão do Presidente do Tribunal de Justiça, que, no entendimento do Ministério

Público, é prejudicial ao interesse do povo pernambucano.

Temos também em trâmite... E precisamos do apoio de todos para o

julgamento de uma ação no Tribunal de Justiça, que julga a questão da suspensão

de energia em razão da imputação de fraudes pelos consumidores. Nós

investigamos e constatamos que realmente a CELPE imputa ao consumidor a

realização de fraude sem o devido processo legal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - A senhora pode repetir

para a gente esse ponto?
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A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA  - A CELPE imputa ao

consumidor, diz ao consumidor que ele deve... Vamos supor: um consumidor que

paga em média 40 reais de energia, de uma hora para a outra, é surpreendido com

uma conta imensa — vamos supor: de 2 mil reais. Aquele consumidor de baixa

renda não tem recurso para pagar. Então, a CELPE corta a energia em razão desse

débito e diz que o consumidor fraudou. Só que nós constatamos, na nossa

investigação, que nem sempre essa imputação de fraude é precedida do devido

processo legal.

Então, nós nos insurgimos contra isso, entramos com uma ação civil pública e

aguardamos o posicionamento do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre essa

ação.

Gostaria também de dizer que temos várias e várias investigações sobre

desmandos praticados pela CELPE e precisamos dos consumidores, de todos os

Srs. Parlamentares para o apoio ao nosso trabalho. Inclusive se faz necessário o

fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor em Pernambuco e no Brasil

como um todo. A gente sabe que o poder econômico é muito forte, mas o serviço de

energia é um serviço essencial. E as fornecedoras, como concessionárias do

serviço, devem ter em mente a questão da função social do contrato e não só a

obtenção de lucros.

Gostaria de finalizar dizendo aos senhores da satisfação de poder participar

aqui e de disponibilizar os serviços do Ministério Público a toda a sociedade, para

que juntos possamos combater pela defesa da cidadania, combater os desmandos

praticados pela CELPE e seguir em frente na defesa da cidadania.

Quero dividir agora o resto do meu tempo com o Dr. Maviael e agradecer a

todos vocês pela atenção.

Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Nós é que agracedemos

à senhora. O povo de Pernambuco é que agradece à senhora, Dra. Liliane.

O Sr. Maviael com a palavra.

O SR. MAVIAEL DE SOUZA SILVA  - Boa tarde a todos.

Exmo. Sr. Deputado Eduardo da Fonte, em nome de quem eu saúdo todos os

Deputados Federais aqui presentes, Exmo. Sr. Deputado Guilherme Uchôa,
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Presidente desta Casa, por quem saúdo os Deputados Estaduais aqui presentes e

povo em geral, além do que a minha colega Liliane disse, eu quero acrescentar

apenas um fato pequeno em relação a tudo isso, mas é um fato de extrema

importância: a conduta da ANEEL e seu papel de fiscalizar, ou de acompanhar, ou

regular o mercado.

A ANEEL muito favorece práticas contra o consumidor por conta de sua

conduta, de sua falta de regulação firme no mercado, além, é lógico, de todo

reajuste tarifário ou de todo acréscimo em conta de energia ter de ser chancelado

pela ANEEL, ou seja, deferido pela ANEEL. A concessionária não é capaz de atribuir

aumento, apesar de que ela fornece os dados. E, com base nesses dados, a ANEEL

é quem aprova ou não o aumento solicitado.

A ANEEL vem, por conta de suas resoluções, permitindo o corte de energia,

contrariando disposições que estão no Código de Defesa do Consumidor. Será que

a ANEEL se porta de forma a de fato tutelar as empresas que são monopolistas do

mercado, ou as pessoas conseguem comprar energia a outra empresa que não a

CELPE? Eu posso comprar energia a outra empresa ou só à CELPE, em

Pernambuco?

Ora, quando a ANEEL de fato vê os termos do contrato da CELPE e de outras

concessionárias de energia elétrica, e há um pequeno termo lá escrito chamado

modicidade de tarifa ou modicidade tarifária, será que isso de fato é respeitado?

Será que, quando as empresas concessionárias cometem desatinos contra os

consumidores, como neste caso das fraudes… E fraude é crime; quem comete

fraude comete um crime. As pessoas que cometem crime têm direito de defesa,

inclusive no âmbito judicial. E consumidor? Seu consumidor de energia deve ou não

ter direito de defesa? Ou a palavra do vendedor é que vale acima de tudo?

Bom, eu digo isso até porque as relações de regulador e regulado merecem

ser observadas. Há uma ação civil pública em que ajuizei contra a CELPE, por conta

de que a CELPE — foi uma coisa comum aqui em Pernambuco — emitia laudos,

laudos técnicos, e apresentava aos consumidores esses laudos como se fossem

provenientes do IPEM/INMETRO. Ora, levava o consumidor a erro, a acreditar que o

laudo vinha de um órgão oficial. E desses laudos milhares de negócios foram feitos;
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acordos, sei lá quantos. Bom, só que esses laudos não eram do IPEM/INMETRO.

Esses laudos eram feitos pela própria CELPE, por profissionais da CELPE.

Em razão disso, desse ato de levar o consumidor a erro, entramos com ação

civil pública exigindo o pagamento de danos morais e materiais aos consumidores

prejudicados. A ANEEL, agora há pouco, juntou uma petição nos autos, interessada

no processo. O processo vai para a Justiça Federal. Muito bom. A conduta da

ANEEL é extremamente perspicaz, observadora do que acontece no mercado. Será

que ela observou, anteriormente, os laudos da companhia? E não são laudos, são

verificações técnicas. Quem emite laudo são órgãos públicos que têm a função de

emitir laudos. A CELPE não é órgão público. A CELPE é uma empresa que atua no

mercado, apesar de ser concessionária de serviço público e monopolista da

prestação de um serviço.

Isso é grave, meus senhores. Quando alguém chega à porta de alguém e

apresenta um documento que faz aquela pessoa acreditar que veio de um órgão

técnico estatal, ele está fazendo aquela pessoa reconhecer, muitas vezes sem essa

pessoa ter culpa, que ela cometeu aquele fato. Ainda mais com um ponto

interessante e que não permite muita negociação: que ela pode cortar a energia da

pessoa. Cortando a energia, seus bens alimentícios, que estão em geladeira, vão

ser perdidos. E isso faz falta às pessoas.

Bom, o papel da ANEEL é o de regular o mercado e também o de observar os

direitos dos consumidores. E, entre os direitos dos consumidores, está o de a

companhia agir com lealdade e tratar seus clientes com dignidade.

Há outras ações em relação aos atos da companhia. Outra vez, quando…

Sempre que manuseio os procedimentos que tratam da CELPE, encaminho para a

ANEEL, para que ela tome conhecimento do que acontece. Engraçado que ela só

toma, muitas vezes, após a instauração de ações contra a companhia.

Eu acho importante que o foco da CPI permite muito bem que se direcione,

que se comece a questionar da ANEEL qual de fato é o papel dela: se é órgão

regulador, órgão defensor de companhia… Não sei. Sinceramente, não sei qual de

fato é o papel da ANEEL. A agência que demorou por demais a renovar o seu

convênio com a ARPE. E a ARPE vem tentando, de fato, fazer um trabalho de

acompanhamento dos atos da companhia, tentando resolver alguns problemas
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pontuais. Agora, a ANEEL deve mudar um pouco a sua conduta em relação a seu

fiscalizado e observar qual a finalidade da criação da ANEEL. Qual seria essa

finalidade? A lei é clara. Não sei se a ANEEL vem de fato cumprindo o que a

legislação diz.

Então, eu quero, em nome dos meus colegas que atuam na defesa do

consumidor, em nome do Ministério Público, agradecer a oportunidade de aqui estar

com os senhores, de falar um pouco da enorme problemática dessa relação

CELPE/consumidor, e CELPE inclusive como poder estatal. A CELPE é uma

companhia que nos fornece um produto hoje essencial à nossa vida em sociedade,

que é a energia elétrica, bem sem o qual não podemos ficar. É uma empresa que

pertence ao povo de Pernambuco, porque é uma concessão. E, como concessão,

deve observar todas as normas, inclusive as suas normas contratuais; observar e

respeitar as normas do consumidor, que são direitos públicos, não são apenas

normas meramente consultivas; pautar-se dentro do ordenamento jurídico, não fora

dele, não ao arrepio da lei.

E disso passa também a cobrança da tarifa módica, mas que permita à

companhia ter lucro. Eu não sei se uma companhia que lucra quase meio bilhão de

reais por ano vem praticando uma tarifa módica, quando ela é monopolista de um

serviço.

Muito obrigado a todos. E assim encerro as minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Dr. Maviael, eu gostaria

de agradecer a participação ao senhor e também de lhe fazer uma pergunta, para

que possamos esclarecer, até para acrescentar ao debate.

O Ministério Público entrou com ação civil pública contra a CELPE por

improbidade administrativa e danos morais, por pagar gratificações a policiais para

que deem prioridade a inquérito contra os consumidores que utilizavam macacos

para roubar energia.

Você pode falar um pouco para a gente dessa ação? Porque a informação

que temos é de que vários pais e mães de família, às vezes indevidamente, são

coagidos por policiais, para que os incriminem e cometam absurdos com essas

famílias de Pernambuco. O senhor pode nos falar sobre essa ação?
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O SR. MAVIAEL DE SOUZA SILVA  - Excelência, é uma ação que não foi

ajuizada por nossa Promotoria de Justiça, mas de fato essa ação existe. Ela foi

ajuizada pelos colegas Charles Hamilton e Eduardo Cajueiro.

E, de fato, essa ação trata da relação entre CELPE e Polícia na preferência

ou na condução de procedimentos policiais em relação a consumidores que

estariam fraudando o bem vendido pela companhia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O senhor tem

conhecimento de alguma prova contundente nesse processo?

O SR. MAVIAEL DE SOUZA SILVA  - Seria temerário lhe dizer que tem

porque eu não conheço o processo a fundo. Eu conheço até... Eu recebi, à época,

eu acho que no início de 2007, uma representação vinda do Vereador Gilvan

Cavalcanti e encaminhei essa representação ao Procurador-Geral de Justiça, que

por sua vez deve ter encaminhado também aos Promotores de Defesa do

Patrimônio Público. Mas eu creio que essa ação deve ter bastantes provas

interessantes e que seria interessante a CPI convidar os colegas autores da ação

para que eles pudessem prestar maiores esclarecimentos, fornecer cópias do que

eles produziram. Porque, com certeza, os senhores vão ver talvez até o termo de

contrato firmado entre a Polícia — se é que existe esse contrato — e a CELPE.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu estou com a cópia

do processo aqui em minhas mãos. Vou analisar, porque vamos questionar o ex-

Presidente da CELPE a respeito desse assunto, porque diz respeito à gestão dele.

Mas gostaria de agradecer. E, se o senhor tiver mais informações ao longo da

audiência para nos dar, será muito importante.

O SR. MAVIAEL DE SOUZA SILVA  - Inclusive, não só ao longo da

audiência, mas após ela. Se nós tivermos algum material novo, remeteremos à CPI,

para fins de se somar às provas que vocês já vêm produzindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Será muito importante

para o trabalho desta CPI.

Gostaria de consultar o Relator sobre se tem algum questionamento a fazer

ao Sr. Maviael.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, só agradecer à

sua posição, dizer que nos sentimos muito gratificados de encontrar pessoas que
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estejam aqui prontas na defesa, principalmente, daquele consumidor que não pode

e não tem a quem gritar nem a quem reclamar.

E nós estaremos aqui buscando os dados necessários e acompanhando, não

só em Brasília, a ação de vocês, como também os encaminhamentos que vocês

fizerem aqui.

Vamos também remeter um ofício à Justiça de Pernambuco, para que possa

agilizar e dar respostas, se possível mais rápidas, principalmente nas ações de

interesse da população.

Muito obrigado.

O SR. MAVIAEL DE SOUZA SILVA  - Se me permite, eu acho importante até

que vocês, membros da CPI, que V.Exas. encaminhem ofício no sentido de que o

Tribunal de Justiça dote os Juizados Especiais de mecanismos para serem mais

céleres e, assim, venham a atender de pronto aos anseios dos consumidores, que

muitas vezes são objeto de atos, seja da CELPE, seja de outras companhias, e

essas ações demoram 3 anos, 2 anos, para ter um deslinde, trazendo prejuízo

enorme às pessoas.

Obrigado.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Muito obrigado.

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto se mais algum

Parlamentar gostaria de fazer algum questionamento. (Pausa.)

Deputado Gladson Cameli.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Primeiro, Sr. Presidente, eu quero

parabenizá-lo por essa brilhante atuação, nos trabalhos desta CPI.

Estou aqui observando este plenário lotado de pessoas, que realmente

aguardam uma resposta, e nós Parlamentares da bancada federal, e por acaso me

chamou a atenção uma faixa: “Os pernambucanos esperam que a CPI não termine

em pizza”.

Realmente, o povo brasileiro tem sempre esse medo, essa convicção de

achar que todas as CPIs vão terminar em pizza. Mas a nossa obrigação, como

Parlamentar federal, como os demais Deputados Estaduais, é a de investigar e

achar uma resposta à altura para a população brasileira. E nós já estamos tendo
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resultados positivos com esta CPI, como no caso do meu Estado do Acre, que

represento, onde esta CPI já esteve.

E quero aqui deixar bem claro que, no Estado do Acre, estava previsto um

aumento de 14% na tarifa de energia elétrica, onde vai haver uma audiência pública

semana que vem. E eu, como Parlamentar que defendo toda a população brasileira

porque represento a população brasileira no Congresso Nacional, especialmente o

meu Estado, já tenho informações de que a ANEEL, através de suas empresas

prestadoras de serviço, terá um desconto.

Mas tenha certeza, Dra. Joisa, aqui representante da ANEEL, que ainda vou

lá na segunda-feira, nesta semana, pedir paciência à ANEEL, que não dê nem 1%

de aumento. De 14%, não dê 4, não dê nada! Porque tenho certeza de que a própria

população, um pai de família, está sofrendo. Ganha 1 salário mínimo e não tem mais

condições de pagar um preço alto.

Então, realmente, nós Deputados Federais e o povo brasileiro, vamos, sim,

dar uma resposta à altura, uma resposta de que todos vocês tanto necessitam.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de convidar

agora o Sr. José Antônio Feijó de Melo, Diretor do Núcleo Regional Nordeste do

ILUMINA Nordeste, a fazer a sua exposição.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Srs. Deputados, meus senhores e

minhas senhoras, boa tarde!

Atendendo a convite do Deputado Eduardo da Fonte, tentarei aqui fazer um

breve retrospecto histórico da distribuição de energia elétrica no Estado de

Pernambuco, uma vez que foi esse o tema que me foi solicitado, começando lá no

início do século até chegar à criação da CELPE, passando finalmente pelo seu

processo de privatização e pela situação em que se encontra hoje.

Pode-se dizer que no Estado de Pernambuco a energia elétrica começou a

ser distribuída em 1913, com a criação da Pernambuco Tramways, que recebeu

concessão para a distribuição de energia elétrica na Capital por um período de 50

anos, e incluía o serviço de bonde elétrico. E realmente essa empresa iniciou seus

trabalhos em 1914. Prosseguiu fazendo um bom serviço à época e, em 1927, foi
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adquirida pelo grupo norteamericano ANFORP, juntamente com outras empresas

similares da região, de Capitais do Nordeste e até mesmo de outros Estados.

Durante muitos anos, sem dúvida, essas empresas trabalharam, prestaram

bons serviços, mas nunca foram indutoras de desenvolvimento. Por quê? Porque

elas cobravam tarifas bastante altas. Em última análise, a energia elétrica não

conseguia ser um elemento indutor de desenvolvimento.

Esse fenômeno que acontecia aqui no Nordeste não era particular —

acontecia em todo o Brasil. Até então, a energia elétrica era assunto tratado por

Prefeituras e Estados. Não havia uma ação do Governo Federal. Em 1907, a

Presidência da República havia mandado para o Congresso Nacional um projeto de

lei estabelecendo o poder da União para regular os serviços de eletricidade que

eram nascentes. Esse processo, entretanto, dormiu no Congresso, e a última

movimentação que teve numa Comissão foi em 1923. Com o advento da Revolução

de 30, as coisas tendiam a mudar neste País, e em 1934 Getúlio Vargas resolveu

promulgar por decreto, pouco antes da Constituinte de 34, aquilo que se chamava

Código de Águas. O Código de Águas era uma legislação que avocava para a União

o poder de conceder prestação de serviço de eletricidade, de controlar os

aproveitamentos hidrelétricos e de exercer sobretudo um controle sobre as

concessionárias, estabelecendo a fiscalização técnica contábil e financeira, e,

sobretudo, extinguindo a cláusula ouro até então prevalecente nos contratos de

concessão, que era nada mais nada menos do que dizer que 50% das tarifas tinham

que variar com o câmbio, que era então formado pelo padrão ouro. Isso significava

dizer que o câmbio variava, a tarifa variava e subia sempre.

A energia elétrica, portanto, não servia como elemento indutor, conforme já

citei, do desenvolvimento, porque as indústrias não podiam utilizá-la intensivamente,

e a população pobre normalmente não tinha acesso a ela — era cara demais. Esse

problema acentuou-se. No interior do País, em sua maioria, não havia serviços

regulares de distribuição de energia elétrica. O mercado não atraía empresas

capazes de produzir. Então, cingia-se a serviços prestados por Prefeituras,

pequenas empresas que atendiam à população normalmente em horários reduzidos,

não 24 horas por dia. A necessidade de desenvolvimento do País mudou essa

história. Muitas coisas aconteceram, e um fato novo importante para o Nordeste foi a
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criação efetiva da Companhia Hidro Elétrica de São Francisco, a CHESF, em 1948,

e aqui em Pernambuco, logo em seguida, a criação do Departamento de Águas e

Energia Elétrica, que passou a desenvolver uma ação em duas frentes no interior do

Estado. Primeiro, dando apoio às Prefeituras para que os serviços de eletricidade,

precários até então, tivessem melhor desempenho, principalmente através dos

grupos geradores a diesel na época; segundo, iniciando um trabalho de construção

de novas redes nas cidades, espalhando condições para que a energia da CHESF,

que estava prevista para chegar, encontrasse a população preparada para receber

esse benefício. E assim foi. Paralelamente, o Governo Vargas, que tomou posse em

1951, estabeleceu uma série de projetos e determinou, além da criação da

PETROBRAS, do BNDE, do BNB e de tantas outras empresas, como a própria

ELETROBRÁS, a criação do Imposto Único sobre Energia Elétrica — IUEE. Essas 4

letras foram importantíssimas para o desenvolvimento da eletricidade no Brasil e,

sobretudo, para a utilização do produto, que era então arrecadado para investir em

empresas que realmente levassem o benefício da eletricidade para o povo.

O IUEE viabilizou a implantação de empresas estaduais, como, por exemplo,

a própria CEMIG, a C3E, no Rio Grande do Sul, e aqui em Pernambuco deu fôlego

para que o DAE exercesse o trabalho a que me referi. A Pernambuco Tramos

continuava funcionando no Recife, mas o seu trabalho limitava-se às fronteiras de

Olinda, Jaboatão e São Lourenço. Nunca demonstrou desejo de expandir, porque os

mercados naturalmente não eram atrativos. No interior do nosso Estado, quem

quisesse implantar uma indústria tinha que implantar a sua usina elétrica própria.

Esse era o caso das usinas de açúcar, mas também das fábricas de tecido, de

doces e de outras que nós tivemos. Quando nós tivemos, após Getúlio, a chegada

de Juscelino no Governo com proposta de 50 anos em 5, ficou patente a

necessidade do desenvolvimento da eletricidade, da energia elétrica, que era

imprescindível. Em Recife, a Pernambuco Tramos vivia os seus últimos períodos...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Vamos chegar lá. Vamos chegar

lá, pessoal.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Peço ao plenário que

não se manifeste. Tenha paciência, para que o Dr. Feijó possa fazer sua exposição

normalmente.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Até que, em 1962, completando-

se o período da concessão da Pernambuco Tramos, o Governador de então

pretendeu assumir a empresa pelo processo de reversão previsto contratualmente.

Como era de se esperar, o Grupo ANFORP recorreu à Justiça, e o problema foi a

dificuldade das relações internacionais. Daí resultou a Justiça pernambucana

decretar uma administração judicial, que tomou conta da Pernambuco Tramos

durante 6 anos, de 62 a 68. Nesse ínterim, entendimentos entre o Governo brasileiro

e o Governo americano chegaram a um fim e a uma conclusão. Antes disso, porém,

já se via a necessidade da criação de uma empresa estatal no Estado para

realmente promover o desenvolvimento. E a CELPE foi criada em 1965. Com a

concessão apenas na maioria do interior, não faziam parte algumas cidades que já

tinham concessão própria, como Caruaru, com uma cooperativa, Olinda, com outro

serviço específico, e Jaboatão, com a Prefeitura, entre outras.

A CELPE, criada em 1965 pelo Governo, serviu de embrião para que, em

1968, se chegasse finalmente ao acordo Brasil-Estados Unidos, em que o Brasil

comprou as empresas do Grupo ANFORP — e aqui em Pernambuco o Brasil

revendeu a Tramos para o Estado, que a rigor já pertencia ao Estado, mas as

circunstâncias políticas obrigaram que o Estado, mediante um financiamento

específico, adquirisse a Pernambuco Tramos e a incorporasse à CELPE. Aí nasceu

a CELPE que a maioria dos senhores que estão aqui, antes da privatização,

conheceu. A CELPE englobava praticamente todo o Estado. Posteriormente,

assumiu Caruaru, Olinda, Jaboatão e tudo o mais. Essa CELPE, a que eu acabei de

me referir, que nasceu em 1965, exerceu um trabalho muito importante no Estado,

porque distribuía energia e se desenvolvia com tarifas módicas realmente, porque a

Companhia Hidro Elétrica de São Francisco, desde 1955, produzia a energia mais

barata do Brasil e permitia, com isso, que as tarifas do Nordeste fossem realmente

as mais baratas do Brasil.

Pernambuco, em particular, repito, por força da CELPE, que era uma

empresa muito bem estruturada, tendo em vista a boa parcela que absorveu da
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antiga Tramos e a uma boa parcela que tinha, ajudou bastante o Estado nesse

período. Esse foi um processo que, paralelamente, aconteceu no Brasil também até

o final da década de 70, com a crise do petróleo. A segunda crise do petróleo

desarticulou a economia nacional totalmente e gerou um processo inflacionário que

todos os senhores conhecem. Aí, houve o grande erro do Governo Federal, que

usou as empresas de energia elétrica para tentar resolver o problema econômico,

naturalmente sem sucesso. Como ele usou isso? Basicamente, de duas maneiras:

primeiro, contendo as tarifas através de reajustes sempre inferiores, bastante

inferiores à inflação. Isso significava uma ilusão porque não resolvia o problema do

controle inflacionário que se pretendia e, ao mesmo tempo, asfixiava as empresas.

O segundo ponto foi que o Governo Federal obrigou as empresas, sobretudo as

grandes empresas federais...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pela ordem, com a

palavra o Deputado Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - É natural que o expositor queira

esclarecer todas as questões, e nós queremos reconhecer a importância do seu

relato, mas, em função das acomodações, do calor, das pessoas que estão aqui há

tantas horas, gostaria de pedir que à Presidência e à Relatoria solicitassem ao

expositor que se ativesse à questão atual, do momento, que estamos pedindo aqui.

(Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Peço ao Dr. Feijó que

entre na questão da privatização em diante. Nós todos...

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Muito bem, a privatização

aconteceu porque, no ponto que eu tinha chegado, as empresas se exauriram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Peço às galerias que

não se manifestem, por favor.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - As empresas se exauriram e

foram praticamente à falência, permitindo que o Governo Federal de então,

começando por Collor e depois Fernando Henrique, vendessem ao público a ideia

de que a privatização era a solução de tudo. E aí entraram com a privatização, mas

não só a privatização. Pior do que ela foi a alteração do modelo, transformando o
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setor de um serviço público essencial para um modelo de mercado. As empresas

privadas tendem a maximizar seus lucros. Esse é o cerne da questão. Então, aqui,

em Pernambuco, o Governo Arraes não pretendia privatizar a CELPE, mas foi

asfixiado pelo Governo Federal, que pretendia que todos os Estados privatizassem

suas empresas.

O Governo Arraes, então, digamos assim, pretendeu capitular, e disse: “Se é

para privatizar, vamos privatizar, e vamos privatizar corretamente”. Mas nem assim

foi possível. Por quê? Não foi possível porque forças políticas acharam que ele ia

pegar dinheiro para usar eleitoralmente. E aí a privatização não aconteceu naquele

momento e ficou para o próximo Governo. No próximo Governo, o que aconteceu?

Um licitante apenas. Perdeu-se o momento em que outras empresas foram

privatizadas com competição e com ágio. Aqui foi pelo preço mínimo, um único

concorrente participou. Começando a falar da privatização, aí está. Então, o Grupo

Neoenergia adquiriu a CELPE, no ano 2000, através de um leilão em que foi o único

participante e pagou o preço mínimo, dividido em 3 prestações semestrais. A partir

daí, o que ele foi fazer? Usar a regra geral de mercado — a empresa usa para obter

o máximo lucro possível para seus acionistas.

Isso não ficou longe. Uma das primeiras providências foi imediatamente

determinar que a CELPE adquirisse cerca de 35% da energia de que precisava da

sua coligada Termopernambuco a um preço cerca de 2,5 vezes o preço que seria

normal e estava disponível no mercado. A legislação permitia esse self-dealing,

como dizem, ou autocontratação, mas a ANEEL poderia ter brecado isso. Por quê?

Porque o contrato de concessão diz explicitamente que o concessionário obriga-se a

adquirir a energia ao menor preço possível disponível no mercado. E esse item do

contrato não foi respeitado. Quando o Ministério Público de Pernambuco agiu contra

isso, o assunto chegou na ANEEL, após a audiência pública de 2005 de revisão

tarifária.

Quando chegou lá, a ANEEL, sabe-se, divergiu, teve divergência de

interpretação, mas prevaleceu a idéia de respeitar os contratos. Mas que contrato?

O contrato CELPE/Termopernambuco de compra de energia, sem notar que estava

sendo desrespeitado o contrato de concessão União/CELPE. A verdade é que, na

revisão de 2005, o primeiro momento que o custo da energia da Termopernambuco
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entrou, o pedido de aumento da CELPE, senhores, foi nada menos de 56% —

cinquenta e seis virgula alguma coisa. O número era tão exagerado que criou um

clima de perplexidade que a própria empresa CELPE resolveu retirar o pedido e

negociar com a ANEEL o adiamento de 30 dias na data de revisão, que passou de

março para abril; reapresentou o pedido com 38% de aumento. A ANEEL

estabeleceu, então, que aceitava 34%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O senhor lembra quem

foi o Relator desse processo?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - O Relator da ANEEL?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Desses 34% na ANEEL,

sim, o Diretor?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Não, não lembro, não, mas é fácil

de ver. Bom, a concessão dos 34% foi muito traumática, e depois a própria CELPE,

junto com a ANEEL, propuseram fazer uma divisão, aplicando imediatamente 24%,

e parcelar nos 3 anos futuros o restante. Foi essa ação que o Ministério Público

entrou aqui, reivindicando que o contrato de concessão fosse respeitado. Além

disso, diga-se de passagem, a CELPE estava incluindo uma perda de 26,97%, uma

perda absolutamente exagerada e que se traduzia também numa parcela, embora

menor, desse pedido de aumento.

O Ministério Público, como eu disse, entrou com uma questão, e a 3ª Vara da

Justiça Federal deu primeiro uma liminar. Essa liminar rebaixou o aumento para

7,4%, se não me engano. Os números abertos mostravam que a causa do aumento

era Termopernambuco e as perdas, em menor grau, mas principalmente a

Termopernambuco. Essa ação, senhores, o juiz decidiu em definitivo, mas a liminar

caiu no STJ, e, depois, o TRF da 5ª Região, no dia 2 de dezembro do ano passado,

julgou essa ação e deu ganho de causa à CELPE e à ANEEL — estranhamente, a

ANEEL estava a favor.

Eu tive a oportunidade, Srs. Deputados, de contestar publicamente a decisão

do Tribunal Regional Federal daqui. Contestei com edição de um livreto, que passo

às mãos de V.Exas., em que demonstro que todos os 7 itens que o Desembargador

utilizou para dar o voto favorável e derrubar essa questão e manter o custo da

Termopernambuco dentro da tarifa, todos os 7 estão interpretados
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equivocadamente. Está aqui. E digo aos senhores que tive o prazer de receber de

volta dele — está aqui em meu poder — um cartão dele de próprio punho, dizendo

que o trabalho é sério, é uma crítica elegante, que certamente será útil para o

deslinde nos Tribunais Superiores. De modo que acho que é fora de dúvida o que

está aqui.

Em outras palavras, o que estou dizendo é o seguinte: é inaceitável que as

tarifas no Brasil, que são as maiores do mundo, e que em Pernambuco elas estejam

nos limites que estão. Tenho aqui comigo uma fatura de um consumidor da cidade

de Houston, no Texas, de julho deste ano. Está aqui. Ele paga um quilowatts/hora,

incluindo impostos, 119 milésimo de dólar, ou seja, pouco mais de 11 centavos de

dólar, pouco mais de 20 centavos de reais por quilowatt/hora. Enquanto aqui, sem

imposto, a tarifa da CELPE, que não é a maior do Brasil — a maior é a da CEMAR

— está na faixa dos trinta e tantos. E sem impostos, certo? Então, tenho aqui essa

fatura lá dos Estados Unidos e tenho outros elementos. Agora, eu estava dizendo, e

infelizmente não pude mostrar, é que o problema não é só da CELPE, é do Brasil, é

do modelo que implantara.

O modelo de setor elétrico, em que a iniciativa entra como um mercado, com

essas histórias desses leilões e tudo isso, vai levar os preços da tarifa no Brasil para

os mais altos do mundo, como já são quase, e antes eram os mais baixos. Então,

senhores, o que a CELPE está fazendo é procurar simplesmente tirar o máximo de

lucro possível que ela puder. Ela não vai fazer por menos. A Termopernambuco foi

instalada provavelmente pelos técnicos sabendo que seria um meio de criar para o

grupo uma arrecadação maior, porque a mecânica é a seguinte: o custo da energia

alta da Termopernambuco infla o custo da CELPE. A ANEEL aceita a tarifa alta, vai

para os controladores, Banco do Brasil, PREVI etc.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Distribuição dos lucros.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - E o povo, em geral, arca com as

consequências. Agora, o que é pior ainda é que o modelo do setor elétrico está tão

errado que a Termopernambuco nem sequer é obrigada a gerar essa energia. Outro

aspecto que eu vou dizer aos senhores é o seguinte: o modelo do setor elétrico atual

estabelece duas coisas: uma é a energia; outra, são os contratos de compra e

venda. Isso significa dizer o seguinte: significa dizer que a operação do sistema está
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feita pelo ONS. O ONS tenta teoricamente fazer a operação mais econômica

possível, isto é, gera quem tem energia mais barata. A Termopernambuco, que gera

uma energia cara, a gás natural, só será acionada em situações especiais. Isso, em

princípio. A energia barata é a da CHESF ou a de quem mais quer que seja. Essas

são que geram. Mas a Termopernambuco está vendendo energia a CELPE. E o que

ela faz? Ela é obrigada a comprar energia no mercado aberto para cobrir a sua

condição de poder vender, já que ela não gerou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Dr. Feijó, ela, então,

está comprando a preço de água e vendendo a preço de gás.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - É isso, é isso que vou dizer. Não.

ela compra o preço do mercado spot. A lógica do mercado é que diz que o preço do

mercado spot pode ser menor ou maior do que o do risco que ele tem. Acontece

que, tecnicamente, a gente sabe que, na maior parte do tempo, o preço do mercado

spot é muito baixo. Por exemplo, hoje, o senhor entra lá e vê que está 16 reais

vírgula alguma coisa. E a Termopernambuco fatura a 130. Digamos, compra a 16 e

fatura a 130. “Ah, mas teoricamente podia estar a 500”, foi uma coisa que o juiz

disse, que em janeiro de não sei quanto estava em 500. Além de não ter sido

verdade, não era o caso — no caso foi confusão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, a

Termopernambuco não gera energia nenhuma; ela só atravessa energia.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Não, não, ela gera, e aí eu posso

entrar num complemento. Agora, tem um fato novo aí. A Termopernambuco, durante

esses últimos anos, não gerou praticamente nada, mesmo porque não tinha gás,

nem tem suficiente para ela gerar a energia que vende o tempo todo. Melhorou a

situação de gás agora, porque a PETROBRAS botou uma instalação de

regaseificação do gás liquefeito que importa, mas isso não é permanente. Mas, veja

bem, a partir de 2004, que foi quando a Termopernambuco entrou em operação,

começou a faturar, por exemplo, até 31 de dezembro de 2008 — para fazer esse

número que está aqui na cabeça, são 56 meses. Nesses 56 meses, somente em 6 o

preço de mercado foi um pouquinho maior do que o que ela fatura. Nos outros 50, foi

muito abaixo, sendo que, em 27 deles, a Termopernambuco comprou energia a

menos de 20 reais por megawatt/hora e faturou a cerca de 130, em média, nesse
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período. Ou seja, é um negócio da China. E quem pagou esse diferencial ? A nossa

tarifa. Isso é que eu digo que a ANEEL não aceitou, o juiz da 3ª Vara aceitou e o

Tribunal acabou não aceitando. Mas isso eu continuo dizendo não é legal, que não é

correto.

E aí aconteceu o seguinte: na última revisão tarifária nós questionamos isso.

Eu mesmo preparei um documento que foi um pouco mais além, porque uma coisa é

dizer que ele não podia gerar — não podia, aceitava — e outra coisa era dizer: “Está

bom, vamos aceitar o contrato como válido”. Mas, mesmo assim, a ANEEL tinha

uma resolução, chamada Resolução 40, que ela mesmo tinha descoberto que essas

usinas do Nordeste — ela e o ONS — não tinham capacidade de gerar. E se não

tinham capacidade de gerar, não tinham capacidade de faturar, porque não tinham o

que é chamado “lastro”. Então, ela baixou uma resolução dizendo que essas

empresas só podiam faturar tanto. Estranhamente, porém, essa resolução é de

janeiro de 2004 ou 2005, em abril de 2005, quando houve a audiência aqui, ela

reconheceu que a energia da Termopernambuco não estava de acordo com a

resolução dela.

Depois fizeram um arremedo, em dezembro, assinando um contrato com a

PETROBRAS, em que a PETROBRAS se comprometia a gerar no Rio e mandar

energia para cá. Os senhores me perguntem: eles geraram? Não. Ou seja, o

contrato não tinha sustentação. E a ANEEL foi negligente, porque não viu isso. E

não podia. Ou seja, mesmo admitindo que o contrato fosse válido, ele não poderia

ter a sustentação de faturar toda aquela energia, só podia faturar uma parte. Tudo

isso está dito aqui também. Acredito que, na revisão disso. Em março, na audiência

pública, a ANEEL, sob nova direção, o Dr. Nelson Hubner deu manifestação aqui

que estava criando uma nova visão. Não duvido que ele tenha se sensibilizado com

essas coisas, mesmo porque não foi somente eu que falei isso. O Governo de

Pernambuco apresentou um documento detalhado sobre isso. E o fato é que a

ANEEL, então, propôs retirar a última parcela daquele acordo de 2005 que ia ser

cobrada. Foi um sinal da ANEEL de que ela queria pelo menos estudar o assunto.

Talvez por isso mesmo, a CELPE resolveu entrar na Justiça contra a ANEEL, para

fazer valer aquilo.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

27

Essa situação está pendente, é uma segunda questão que está na Justiça.

Mas é bastante claro que a Termopernambuco não tinha condições de faturar toda a

energia que faturou, nem a Termofortaleza. O problema é o mesmo do Ceará, igual,

absolutamente — a Termofortaleza pertence à Endesa, que é a dona da

(ininteligível). Então, meus senhores, eu digo, as tarifas aqui em Pernambuco estão

altas por 2 motivos. Primeiro, porque o modelo que está implantado no Brasil puxa a

energia para cima — o do preço. Por quê? Porque descaracterizou a condição de

serviço público essencial. É uma mercadoria livre, atuando numa área monopolista.

Segundo, porque, independente disso, permitiu-se essas filigranas que levaram a

esse absurdo, que é o caso da Termopernambuco.

Este documento aqui está na ANEEL. Este documento aqui foi distribuído

bastante aqui e eu passo aos senhores.

E termino para dizer o seguinte. A ação da CELPE aqui, além de procurar

essa questão que é intrínseca do negócio da empresa privada, de procurar o seu

máximo lucro — por isso, é difícil ajustar essa condição para um serviço público —,

teve um segundo aspecto. A CELPE mudou em relação ao passado e passou, como

já foi dito aqui, bastante, vamos dizer, até mesmo usar violência. Porque colocar

uma delegacia de polícia instalada dentro da sede da CELPE, com delegado,

investigadores etc. para saírem para as ações de serviço, contra a população

pobre...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Dr. Feijó, essa

delegacia é uma coisa oficial ?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Era oficial...

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Em que período?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Era oficial e funcionou até a posse

do Dr. Eduardo Campos. Foi este Governo que mandou desmobilizar, se não estou

enganado, essa delegacia que existia dentro dos escritórios da CELPE. Ou um

pouco antes de ele tomar posse ou pouco depois, porque ele já tinha dado sinal. Aí

eu não posso precisar, mas ela funcionava dentro dos escritórios. Se eu estou

errado, alguém aqui pode me corrigir. Delegacia de Polícia de Repressão ao Furto

de energia. Tinha nome e tudo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Dentro da CELPE,

trabalhando...

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Dentro. O escritório...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - ... contra o povo de

Pernambuco?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - O escritório era dentro da CELPE.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Contra o povo de

Pernambuco, a serviço da CELPE?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Eles iam dar apoio para evitar o

roubo de energia onde ele acontecesse. Só que havia casos em que havia roubo e

havia casos em que não havia roubo. E as pessoas eram, portanto, coagidas...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Dr. Feijó, às vezes, também

servia para intimidar as pessoas?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Olhe, eu cheguei a escrever isso

aqui. Era uma forma de intimidação.

Eu quero dizer aos senhores que eu fui Diretor da CELPE, há muito tempo.

Quando eu quis falar da CELPE é porque eu conheço. Fui diretor da CELPE na

época do Governador Nilo Coelho, 1970, 1971, por aí assim.

(Manifestação da galeria. Inaudível.)

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - E a CELPE, naquele tempo...

 (Manifestação da galeria. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu peço que a galeria

não se manifeste, porque este assunto será esclarecido por esta CPI.

(Manifestação da galeria. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu peço que o senhor

se contenha...

(Manifestação da galeria. Inaudível.) (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O trabalho desta CPI é

justamente este: dar oportunidade à população de se manifestar. Mas peço ao

senhor que faça a sua manifestação por escrito, que o Relator irá acatar sua

denúncia e a CELPE será interpelada por essa questão. O grande objetivo desta

CPI é dar oportunidade ao povo brasileiro de se manifestar e de poder tirar todos os
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questionamentos necessários para que as empresas distribuidoras de energia

elétrica prestem um bom serviço.

Peço ao Dr. Feijó que continue.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Vou continuar para terminar.

Senhores, eu estava justamente dizendo que fui Diretor da CELPE e, naquele

tempo, a gente já tinha a visão e a sensibilidade que aqui e acolá vai ver uma

pessoa que fez uma ligação errada e tal. O Deputado Aleluia foi diretor de empresa,

da COELBA, também sabe disso. Mas você tem meios de tratar isso de forma

decente. Nós, na CELPE, no tempo em que eu fui diretor, quando a gente pegava

uma ligação irregular, procurávamos fazer o ajuste, consertar sem nenhuma

violência. E, diga-se de passagem, havia pouca ligação irregular por dois motivos.

Primeiro, porque as tarifas eram...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eram justas.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Sim, eram baratas. Praticamente,

a população pobre podia pagar. O segundo motivo porque não havia muito roubo

era porque os empregados da empresa eram todos empregados da empresa e

tinham compromisso com a empresa. É diferente, hoje. O senhor colocar um

eletricista dentro da CELPE que não tem nem uma farda decente para trabalhar. Em

vez de um carro decente, como tinha, com o logotipo da empresa, tem um veículo

velho, caindo aos pedaços, terceirizado, uma escada velha. O cidadão terceirizado

às vezes chega de chinelo. E chega a qualquer consumidor; ele se sente

tranquilamente, à vontade, com a experiência e o domínio da rede que ele tem, de

se oferecer, muitas vezes, para resolver o problema. E muitos roubos de energia são

feitos com a conivência de terceirizados, quando não são diretos. Não são todos os

terceirizados que fazem isso. Eu não estou dizendo isso.

Eu estou dizendo que o empregado que está lá, recebendo mal, sem direitos,

sabendo que antes os seus correspondentes tinham direitos, tinham condições

melhores de trabalho, hoje tem uma condição muito pior. Uma das coisas que

aconteceu com a privatização foi isto: a precarização do trabalhador e não é só o

tratamento mau para o consumidor. Chega-se e diz: “A CELPE tinha cinco mil e

tantos empregados e hoje só tem mil e tantos”. Vá ver quantos tem terceirizados. A

diferença é que antes eram trabalhadores com carteira assinada, com direitos
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avançados, com condições, com salários maiores, salários inclusive que a ANEEL

considera nos custos da empresa e que, se for verificar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, o senhor está

dizendo que a CELPE bota nas planilhas que envia para a ANEEL o valor que

paga...

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Não, não é a CELPE que faz isso.

É que, no modelo estabelecido, a ANEEL é que imagina...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Imagina?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Ela tem uma chamada empresa

de referência...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E não audita para ver se

realmente está sendo feito?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Não. A filosofia da ANEEL é a de

que não tem que entrar na empresa. A medição é pelo resultado do serviço. E, por

estranho que pareça, o resultado sempre é bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E ruim para o povo.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Mas os salários que os

empregados ganham não são aqueles que aparecem nos custos das empresas. Não

é a CELPE; são todas as empresas do setor. É o modelo da chamada empresa de

referência. Eu acho que pelo menos se podia fazer, como o senhor disse, uma

auditoria.

Mas, voltando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Iremos encaminhar ao

Relator que peça que o Tribunal de Contas da União determine uma auditoria nas

planilhas de custo da CELPE dos últimos 5 anos, porque já pedimos e já foram

encontradas várias irregularidades.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - E comparando com os custos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Reais.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - ... que consideram para a fixação

da tarifa. O Governo de Pernambuco, Sr. Deputado, na última audiência pública,

mostrou um estudo para a ANEEL com números, mostrando que os salários reais

que se paga não correspondem aquilo. Isso representaria um diferencial de custo e
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conseqüentemente, um diferencial na tarifa. Mas a ANEEL não aceita isso, por

filosofia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O nosso Relator irá

registrar essas informações, para que tome providências no Relatório Final. Peço

que o Dr. Feijó conclua. para que possamos dar andamento a audiência.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Vou concluir dizendo que o

assunto é dos mais importantes. O Brasil precisa que esta CPI chegue a mostrar a

realidade do setor elétrico. Eu costumo dizer, em poucas palavras, que a CHESF,

FURNAS e outras empresas desse tipo foram salvas pelo racionamento, porque se

não tivesse vindo aquele racionamento, podem ficar certos, a privatização teria se

espalhado, e eu espero que não cheguemos a outro racionamento para que se

venha a cair na real e ver o que acontece.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Na verdade, Dr. Feijó, o

que estão fazendo é estatizando o “apagão” e privatizando os lucros, mas isto esta

CPI não vai admitir.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - É exatamente isso. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu gostaria de

agradecer, em nome de todos os pernambucanos, o grande trabalho que o Sr. Feijó

realiza para Pernambuco, e agora convidar o Sr. Afrânio Barbosa, Presidente da

ABC Energia — Associação Brasileira de Consumidores de Energia, pelo prazo de 5

minuto, para fazer a sua exposição.

 Antes, eu gostaria de tornar público o lucro líquido da CELPE e da

TERMOPE dos últimos 5 anos. Em 2004, a TERMOPE lucrou 76 milhões, 914 mil

reais e o lucro líquido da CELPE foi de 76 milhões, 687 mil reais; em 2005, a

TERMOPE pulou para 157 milhões e a CELPE para 134 milhões

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, dobrou, então.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) 0 Dobrou, 50% a mais.

Em 2006, o lucro da TERMOPE foi de 100 milhões de reais e o da CELPE passou

para 217 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Dobrou novamente, Sr.

Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O da CELPE aumentou

50%; em 2007, a TERMOPE lucrou 78 milhões e o da CELPE subiu 50%, passou

para 311 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Novamente, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - A CELPE aumentou

50% a sua lucratividade. Em 2008, a lucratividade da TERMOPE foi para 40 milhões

de reais e o lucro da CELPE, senhoras e senhores, bateu a casa de 466 milhões de

reais, o que representa o lucro líquido de 21,1% do seu faturamento, lucro este que

está fomentando em Pernambuco a miséria e a fome.

Com a palavra o Sr. Afrânio Barbosa.

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Senhores, boa tarde, Sr. Relator Alexandre

Santos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Por 5 minutos, Sr.

Afrânio, para que possamos adiantar.

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Deputado, lamentavelmente eu vou cumprir os

5 minutos, mas protesto, porque todas as vezes que as associações são

convocadas, elas são limitadas aos 5 minutos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Comece a sua

exposição que vamos ser tolerantes.

 O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - ... mas vou direto ao fato, com cumprimentos

ao Relator Alexandre Santos e o Deputados Eduardo da Fonte.

Indo direto à questão da denúncia feita pelo Ministério Estadual de

Pernambuco, que se encontra em mãos do Presidente e do Relator, o Ministério

Público Estadual de Pernambuco, consta na 4ª Vara da Fazenda uma denúncia

contra os diretores, a CELPE, com certeza, através dos seus diretores, e também

pessoas que integravam a SDS anterior. Eu estou respondendo aí, já que a

ausência do Deputado, do Presidente, mas está o Relator, Deputado Alexandre

Santos, essa é a resposta da qual foi feita e do que se trata a ação. A ação se trata

exatamente aquele absurdo da delegacia que havia localizada na Rua Velha, quase

de frente a CELPE, e a CELPE é praticante desses abusos, que, sobrando o tempo,

eu falo um pouco dos processos que eu sofri. Eu gostaria só de pedir a gerência de
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som que colocasse no ar o CD que foi cedido. É possível, área operacional? Eu só

gostaria que houvesse ajuste no volume.

 (Apresentação de CD)

 “TCU constata falhas no reajuste de tarifas de energia. Os critérios de

reajuste das tarifas de energia elétrica devem ser revistos. A determinação foi feita

pelo Tribunal de Contas da União, após verificar que as concessionárias se

apropriam de ganhos, como aumento do consumo de energia sem reduzir tarifas ou

melhorar a oferta de serviços. No caso da companhia energética de Pernambuco a

CELPE, as falhas causaram prejuízos de até um bilhão de reais por ano aos

usuários. De acordo com o TCU, apesar de aumentos na arrecadação, os ganhos

não foram repassados aos consumidores. Além disso, as tarifas cresceram 17% em

relação a inflação acumulada entre 2002 e 2007. Nos próximos 60 dias, a Agência

Nacional de Energia Elétrica — ANEEL deve apresentar um cronograma de ajustes

no contrato da CELPE. As correções implementadas em Pernambuco devem se

estender a todas as concessionárias de energia do País. O objetivo é evitar a

remuneração ilegal das empresas e os prejuízos para os consumidores.”

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Muito obrigado. Deputado Alexandre Santos e

demais presentes, isto é um absurdo. Isso foi divulgado n’ A Voz do Brasil, em 22 de

outubro de 2008. Sr. Presidente, vai fazer um ano. Que companhia é essa que vem

dizer que presta um bom serviço, se esta semana, está na imprensa de hoje e de

ontem, duas pessoas já foram sacrificadas com morte em relação a queda de fios?

Esse comentário já tinha sido feito na reunião da ANEEL.

Então, Sr. Presidente, era necessário que a Câmara dos Deputados pudesse

realmente rever a relação da ANEEL — é até bom também junto com a Agência de

regulação do Estado, para que fosse imparcial. Isso comunga não só a questão dos

abusos, como também as práticas que levam a acusar consumidores. Alguns

consumidores já foram embora, diante da demora, mas aqui tem um caso do

consumidor Júlio César, que se encontra presente — se ele estiver, levante a mão,

dê um sinal. Esse cidadão ele terá a oportunidade aqui, peço que a Mesa...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Marcio Junqueira) - Ele poderia (ininteligível)
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O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Me permita, porque os consumidores não

querem (ininteligível) a CPI, em razão daquela faixa. Porque sempre termina em

alguma coisa, apesar do elogio que a gente faz ao Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Tenha tranqüilidade que

vai ser dada oportunidade, no momento certo, para que o consumidor se expresse.

Então, eu peço que o senhor se atenha...

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - ... dentro do meu tempo. Então, tem os

consumidores Severino Soares, Luiz Carlos, Fernando Ferreira e Moacir

Evangelista, também.

Sr. Presidente, o Requerimento 037, da Câmara dos Deputados, foca

basicamente o motivo da CPI das Tarifas. Ela foca na formação dos valores — o que

é impossível, num tempo reduzido desse, discutir um assunto de 680 páginas; é

impossível, Sr. Presidente —, a atuação da ANEEL e os motivos que levam a tarifa

maior.

Então, eu tenho aí um documento com 240 páginas que posteriormente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Esse documento será

recebido por esta CPI e encaminhado automaticamente ao Ministério Público

Federal e ao Tribunal de Contas da União.

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Sem dúvida. Agora, Sr. Presidente, eu gostaria

de fazer um rápido comentário. É matéria do canal energia, do qual o Procurador da

República, Marcelo Ribeiro, externou, tanto ao Presidente como ao Relator desta

CPI, que a morosidade da ANEEL em passar as informações é valiosa. Isso consta

em documento nosso, que o ex-Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica —

ANEEL, Sr. Jerson Kelman, para o Ministério Público Federal de Pernambuco,

passou quase 2 anos dizendo que a informação chegaria, chegaria a 2 anos. Então,

Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Por isso que nós

estamos encaminhando ao Ministério Público, simultaneamente, assim que a CPI

recebe as informações. E a CPI ela tem prerrogativa de receber todas as

informações que forem aprovadas pelo Pleno da CPI, em tempo determinado por ela

própria. E a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL tem cumprido, na

medida do possível, e automaticamente nós estamos encaminhando ao Ministério
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Público Federal — o Relator tem tomado conhecimento — e ao Tribunal de Contas

da União. E, se preciso for, também iremos encaminhar à Polícia Federal.

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Eu quero parabenizar a iniciativa, se não me

falha a memória, porque eu não visualizei, mas acho que do Presidente Alexandre

Santos, da convocação da Polícia Federal, porque se tornou uma brincadeira a CPI,

não só em Pernambuco. Eu digo, e digo, e, depois, vou me amparar no âmbito

jurídico. Então, está na hora de quem fala ter de provar.

Pulando para o segundo assunto, Sr. Presidente, em função do meu

curtíssimo tempo — e eu gostaria que, posteriormente, o senhor pudesse rever isso

para mim —, eu gostaria de informar ao Promotor, Dr. Maviael, que nós temos,  da

ABC Energia, conhecimento dos laudos sobre o uso das siglas do INMETRO e do

IPEN.

Aqui tem um CD com 11 mil nomes. Sr. Presidente. E, em função dessa

iniciativa da ABC Energia de fazer um CD com 11 mil nomes, eu estou sendo

processado. Só que a CELPE não; talvez, contava que a Justiça entendesse que

esse abuso, esse assédio judicial comigo tem fim. Mas chegou a hora de a onça

beber água.

Sr. Presidente, se estou falando isso, não é que quero promoção, porque não

preciso; eu só preciso do reconhecimento dos consumidores. E desses eu já tenho.

Agora, acredito na CPI da Câmara dos Deputados. Que ela, a Câmara dos

Deputados, com certeza, vai atingir a ANEEL.

Presidente, tem aqui uma ação contra a minha pessoa: calúnia. É

improcedente. Disseram que eu sou estelionatário: a CELPE, junto à OAB. Não há

acusação com provas. Nem  o fiz.

Outro processo contra minha pessoa: por calúnia, também improcedente.

Quinta Vara Criminal, sobre difamação: improcedente. Juizado Especial de Calúnia:

improcedente. E, como se não bastasse, a CELPE entrou com uma ação contra

minha pessoa por causa desse CD, pedindo que eu parasse de me manifestar.

Eu pediria, Sr. Presidente, que houvesse uma auditoria ou uma fiscalização

da própria OAB dentro do Jurídico da CELPE. Embora também improcedente, a

Justiça não admitiu esse abuso. Se estou externando isso é para o cidadão não

fazer, porque, senão: “Não, não faça isso, que você pode ir preso.” “Não vou, não”.
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De volta aos consumidores, e finalizando, Sr. Presidente, encontra-se

presente um professor, Luís Carlos Pinto. Ele ainda está presente? (Pausa.)

Professor Luís Carlos, eu gostaria que, depois, externasse sobre os 7 mil e

200.

Agora, Sr. Presidente, esses abusos praticados aqui, finalizando meu tempo,

endossam que aquela delegacia só poderia servir para esse tipo de expediente. O

Sr. Fernando Ferreira se encontra presente; é consumidor. Esse cidadão foi

acusado de ter violado o medidor. Eu ouvi aqui da Promotora — ou Promotor, mil

perdões, que é a sequência —, que a CELPE acusa sem prova e quer a lei dela.

Quer dizer, acho que a CELPE quer ser até juiz ou deus todo poderoso. Acusou

Fernando Ferreira de ter violado o medidor; logo em seguida, cobrou 12 mil e 500

reais a esse cidadão; cortou sua luz porque ele não pagou os 12 mil, porque ele tem

que atender aos caprichos do jurídico e do que a CELPE quer.

Ocorre que esse cidadão recebeu uma conta em 26 de maio, Sr. Presidente.

Isso é de grande valia, até porque o Deputado Alexandre Santos é do Rio de

Janeiro, se não me falhe a memória. E lá, no Rio de Janeiro, nós acompanhamos a

CPI de lá também — e não é diferente. Ele recebeu a conta; marcava 9646 a conta.

Porém, o medidor só marcava 9331. Logo em seguida, esse cidadão recebe a

segunda conta, que herdou o erro da anterior: já foi para 10.228 kw.

Esse novo medidor que a CELPE instalou... Esta é denúncia nossa, e até

espero que a CELPE me processe de novo; por favor! me processe, até porque a

gente leva isso à Justiça e prova que a CELPE não está agindo corretamente.

Então o medidor marcava 6 kw; logo em seguida, já com o novo medidor,

chegou uma conta marcando 10 mil kw! Uma fatura de 4 mil e 900 reais!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte)  - Isso numa residência?

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Numa residência, com o novo medidor, cujo

medidor só marcava 4.

Logo a seguida, a CELPE troca a conta de 4 mil para uma conta de 46 reais.

Parece brincadeira! Logo em seguida, a CELPE traz uma conta, e, agora, o medidor

já marcava 214. E a conta da CELPE traz 90 kw. Essa coisa da companhia que

fornece aí, que presta serviço à CELPE... Não é a primeira vez que estão

denunciadas na Delegacia do Consumidor várias manipulações. O termo de



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

37

ocorrência diz que o medidor foi retirado, digamos, marcando 200 kw, e, quando

chega a conta de energia, tem cento e pouco. Sempre a mais, contra do

consumidor.

O Sr. Fernando fotografou o medidor novamente: 214 kw. E chega uma conta

mostrando 217. Esse cidadão me procurou porque, diz ele, acredita um pouco em

mim. Eu não sou Deus. Agora, eu não tenho medo nem de bala, doutor. Bala,

polícia, isso para mim é bobagem.

Quando eu denunciei, quem descobriu — o Sr. Promotor permita —, quem

descobriu a fraude em que a CELPE dizia que os laudos eram do INMETRO foi a

pessoa do Afrânio Barbosa, depois de 1 ano de luta.

Eu visitei o Comitê Brasileiro de Energia Elétrica, junto ao INMETRO, e

procurei ver se a postura do INMETRO no Rio de Janeiro estava isenta. É preciso

que a CPI daqui também vá ao IPEN de Pernambuco. Precisamos conversar com o

IPEN de Pernambuco. Mas a diretoria anterior, quando detectou, determinou à

Presidência da CELPE, que não era a atual — muda-se tanto de presidente, que eu

não sei por que; essas coisas até me deixam no ar. Primeiro foi o Sr. Roberto

Alcatroado, depois, o Humberto Castro, e, agora, o Sr. Ciarlini.

Então, nós denunciamos isso. Por conta disso, o processo contra mim não

acabou de acontecer. E até espero que venham mais. Todos improcedentes porque

sem provas. Eu não estou aqui querendo me promover, porque eu não preciso de

promoção, não. Eu já tenho o reconhecimento do consumidor. Agora, ocorre que o

cidadão, quando vem falar, vem questionar: “Cuidado, que a CELPE faz isso!” A

CELPE é do povo de Pernambuco. Quem foi que edificou, quem foi que construiu,

Sr. Deputado, Sr. Presidente, a CELPE? O povo pernambucano.

Agora, o que me parece — e eu tenho liberdade de expressão e

pensamento... Está na matéria de hoje de um jornalista, o Luiz Carlos. O que

haverá, Sr. Presidente, com os contratos em 2030? Serão renovados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Em 2015. Tem alguns

que vão ser renovados em 2015.

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Bom, Sr. Presidente, em função de algumas

privatizações anteriores, em 2015 começa o processo de haver renovação ou não.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

38

Mas, no caso da CELPE, o contrato foi em 30 anos, e isso foi em 2000. Nós temos

ainda esse tempo para agüentar — eu, não — a CELPE.

Eu tive, quando criança, Sr. Presidente, finalizando, tudo para ser um

delinqüente. Eu não suporto injustiça! Volto a insistir: o Prof. Feijó tem bastante

habilidade. Aquela decisão do tribunal está equivocada. Ele fez um documento, e

nós acompanhamos isso até o final. Agora, é preciso, coincidentemente...

Em 2007, Sr. Presidente, eu fui convocado, sob o patrocínio do PROCON,

para ir a um congresso do consumidor. Quando eu chego lá, quem é o patrocinador?

A CELPE...  Percorro o Judiciário: está lá uma promoção do Instituto do Magistrado

de Pernambuco. Maravilha! Vamos lá! Quanto é a inscrição? Duzentos e cinquenta

reais. Quando eu chego lá, no jornal de hoje, é a CELPE também. Não é por aí...

Então, finalizando, Sr. Presidente, é muito pouco. Eu gostaria só que a gente

tivesse mais oportunidade. Pelo que me consta, a CPI fecha dia 30 de outubro. Se

preciso for, nós vamos a Brasília. Agora, isso é uma reunião de negócios.  Como eu

estou juntando 250 páginas... Mas é pouco! Um relatório desses vai envolver mais

de 1.800 páginas, porque a metodologia já está errada pela própria ANEEL.

Os descasos, os desmandos... Aqui eu tudo posso. Ah! quem pudesse entrar

com uma camerazinha e fosse à Rua Velha gravar o que o cidadão passa...

Sr. Presidente, muito obrigado, em nome da ABC Energia. E eu gostaria

também que o defensor dos consumidores, Dr. Vicente Roque, que é presidente do

fórum, e os consumidores fossem ouvidos, para não caírem no descrédito, que é o

que já acontece nas brincadeiras que eu vi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O Dr. Vicente está aqui

na relação dos convidados que fizemos, e terá oportunidade também de falar.

O SR. AFRÂNIO BARBOSA  - Todos esses documentos, Sr. Presidente,

estão protocolados na Secretaria.

Muito obrigado.  (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de solicitar ao

Sr. Afrânio Barbosa cópias de todos os documentos a que ele se referiu aqui, nas

suas palavras, para as que encaminhe ao Relator, Deputado Alexandre Santos — o

que também, automaticamente, será encaminhado ao Ministério Público Federal e

ao Tribunal de Contas da União.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

39

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES  - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Edio Lopes

com a palavra.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Só aproveitando a oportunidade, Sr.

Presidente, até mesmo para não perder o foco. Dessa questão da delegacia de

polícia dentro da empresa concessionária resultou um trabalho do Ministério Público,

que aqui está. E, segundo o trabalho do Ministério Público, diz-se que, efetivamente,

a CELPE assinou um termo de convênio com o Comandante-Geral da Polícia Militar

e da Polícia Científica de Pernambuco, e que esse convênio era da ordem de 15 mil

reais.

Agora, o grave aqui, Sr. Presidente, é que o trabalho do Ministério Público diz

que todos os cheques emitidos pela CELPE tiveram como beneficiário a própria

CELPE e não o Estado de Pernambuco. Assim, mediante simples endosso daquela

concessionária, o referido título de crédito era convertido em dinheiro em espécie,

sem que em nenhum momento houvesse a sua devida e inafastável apropriação

pelo Tesouro do Estado. Mais adiante, relaciono os policiais que recebiam o

resultado desse convênio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Eduardo da Fonte) - Essa é uma questão

gravíssima, Deputado Édio Lopes, que o ex-presidente da CELPE vai ter que

explicar daqui a pouco.

Gostaria agora de convidar o Sr. José Cavalcanti de Rangel,

Coordenador-Geral do PROCON do Estado de Pernambuco, para que possa fazer

sua exposição.

O SR. JOSÉ CAVALCANTI DE RANGEL  MOREIRA - Boa tarde a todos!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Boa tarde!

O SR. JOSÉ CAVALCANTI DE RANGEL  MOREIRA - Deputado Eduardo da

Fonte, em nome de quem cumprimento a Mesa; boa tarde ao Deputado Sérgio Leite,

em nome de quem cumprimento os Deputados Estaduais aqui presentes; boa tarde

a todos do Ministério Público, a todos dos órgãos de defesa do consumidor aqui

presentes; minhas senhoras e meus senhores.

Muito já foi dito aqui e eu queria ser curto, breve. Eu queria apenas dizer,

trazer um pouco do testemunho a favor do povo de Pernambuco. É um testemunho
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que a gente assiste no dia a dia dentro do órgão de defesa do consumidor, de

Pernambuco, do PROCON, onde nós verificamos que a CELPE não só não presta

um serviço de qualidade, mas também não dá a importância devida ao órgão de

defesa do consumidor. Nós verificamos, por exemplo, que, como todos sabem, a

CIP — Carta de Informações Preliminares, prevista no Código de Defesa do

Consumidor, muitas vezes sequer é respondida pela CELPE. Não adianta você

mandar, depois de uma reclamação de um consumidor, uma CIP, porque

dificilmente a CELPE vai responder àquela reclamação. Mais do que isso: o

PROCON de Pernambuco tem uma média de conciliação que vai além dos 90% de

todas as reclamações prestadas ao órgão. Pois bem. Se nós formos tirar essa

média, em cima das conciliações feitas pela CELPE, isso vai baixar para índices

ínfimos.

Ao que parece, a CELPE quer procrastinar; não quer decidir dentro do órgão.

Não dá importância aos órgãos de defesa do consumidor; simplesmente, quer

ganhar tempo até chegar à Justiça. E, na Justiça, vem procrastinando os processos

para ganhar anos — 2, 3, 4, às vezes até mais. Ora, e o povo, e os consumidores?

É lamentável que, no momento em que muitas empresas de Pernambuco começam

a se preocupar com a qualidade do serviço prestado — porque isso faz com que

haja a fidelização — a CELPE não tenha esse pensamento. Talvez, porque não

precisa. O povo pernambucano tem que ser fiel à CELPE mesmo. Vai comprar de

quem a energia?

Bem, eu poderia aqui ficar citando, a partir de agora, descasos que a CELPE

vêm cometendo contra o consumidor: corte de energia indevida nossa — um monte,

sem aviso; muitas vezes, sem qualquer aviso ao consumidor. Poderia citar aqui

tantas e tantas pessoas e consumidores que chegam à CELPE com suas contas

bem acima, absurdas, bem acima daquela correspondente ao consumo real de

energia. Poderíamos citar casos que conhecemos de pessoas que têm parentes

enfermos dentro de casa, que precisam da energia elétrica, em que a CELPE

simplesmente cortou a energia, trazendo, às vezes, prejuízos irreparáveis ao ser

humano.

Confio nesta CPI; confio em que alguma coisa seja feita. Precisamos sempre

estar do lado do consumidor pernambucano. Procuramos fazer isso.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - A CELPE está entre as

empresas com mais reclamações no PROCON?

O SR. JOSÉ CAVALCANTI DE RANGEL MOREIRA  - Com certeza! Existe

um cadastro de reclamações fundamentadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É reincidente ao longo

dos últimos anos?

O SR. JOSÉ CAVALCANTI DE RANGEL MOREIRA  - Com certeza! Mês a

mês, a CELPE sempre está entre aquelas empresas mais reclamadas dentro do

Estado de Pernambuco. E reclamadas com fundamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É importante essa

constatação, Deputado-Relator Alexandre Santos, constar nos autos.

O SR. JOSÉ CAVALCANTI DE RANGEL MOREIRA  - Eu queria ser breve.

Eu ouvi aqui uma belíssima explanação técnica; eu ouvi a preocupação

jurídica do Ministério Público. E queria enfatizar a preocupação do PROCON com o

consumidor não só no Recife. Hoje, no PROCON, que está interiorizando, existem

13 unidades interligadas ao SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa

do Consumidor, dentro do Estado de Pernambuco. Pode verificar que isso não é um

problema da região metropolitana; isso é um problema de todo o Estado de

Pernambuco. E, quando você vai ao interior, Sr. Presidente, a coisa piora, porque a

qualidade de energia cai, e cai muito, prejudicando muito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Só não cai o preço.

O SR. JOSÉ CAVALCANTI DE RANGEL MOREIRA  - ...o consumidor. Você

percebe que, se existe uma preocupação, essa preocupação não é tão grande; se

existe, não é tão grande no interior. Outro dia, recebemos lá uma senhora de um

local, que me foge agora da memória — perdão — onde ela é dona de um

estabelecimento comercial, um restaurante de pequeno porte; e, não uma nem duas

vezes, ela perdeu, senão me engano, próximo a Itamaracá, tudo o que tinha dentro

do seu restaurante em razão da freqüente queda de energia que ocorre naquela

localidade.

Precisamos acreditar nesta CPI. Eu acredito. Eu agradeço este espaço.

Queria dar este testemunho e colocar o PROCON à disposição de todo o

consumidor de Pernambuco.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

42

Muito obrigado a todos! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Nós é que agradecemos

ao Sr. José Cavancanti de Rangel Moreira, Coordenador-Geral do PROCON.

Passamos agora à parte dos convocados, convocando o Sr. José Humberto

Castro, ex-presidente da Companhia Energética de Pernambuco CELPE para

informar, esclarecer os questionamentos, como convocado. E tem a obrigação de

falar a verdade.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) - Pela ordem, Deputado Marcio

Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Só esclarecendo. Então, até

para a dinâmica e não cansarmos mais, nós, que estamos inscritos, iremos indagar,

perguntar, e o ex-presidente vai responder. É assim que funcionará?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) - Exatamente.

Passamos à nova fase da audiência, onde o convocado só terá oportunidade

de responder às perguntas.

Iremos iniciar pela questão da delegacia de polícia, que foi citada aqui, que,

conveniada com a CELPE, servia para coagir o povo pernambucano.

Então, quero que o Sr. José Humberto de Castro responda a essa denúncia

que foi feita aqui, nesta CPI, já que ele foi convidado para vir à Câmara dos

Deputados, em audiência pública, na Comissão de Defesa do Consumidor, por mim

várias vezes, e nunca teve o bom senso de comparecer à Câmara dos Deputados,

desrespeitando a Câmara Federal, que é a Casa do povo brasileiro.

Então, este momento, Dr. José Humberto, é muito esperado pelos

consumidores de Pernambuco, já que o senhor fugiu ao convite que eu lhe fiz para

vir à Câmara Federal para explicar e debater as altas tarifas de energia elétrica em

Pernambuco. Então, comece explicando aqui sobre a delegacia de polícia que foi

instalada na CELPE.

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO  - Boa tarde a todos, em nome do

Deputado...

Deputado Eduardo da Fonte cumprimento a todos outros Parlamentares aqui

presentes, cumprimento a todas as pessoas, os consumidores da CELPE aqui
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também presentes, gostaria, Deputado, um tempo só para me apresentar, para que

as pessoas saibam com quem estão falando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Seja objetivo na sua

apresentação.

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO  - Pois não.

Sou engenheiro eletricista. Há 40 anos trabalho no setor elétrico. Trabalhei 23

na CEMIG, uma companhia do Estado de Minas Gerais.

Vim para cá a convite do Grupo Energia e comecei a trabalhar aqui no início

do ano, maio de 2006. Aqui fiquei durante 3 anos e 4 meses. e agora estou voltando

para Minas, substituído pelo Sr. Arlindo, porque minha esposa não se adaptou bem

ao Estado de Pernambuco. Eu, até por uma questão juízo, também estou voltando

para ficar com a família.

Quero dizer que estou aqui à disposição para esclarecer no que puder para

que a CPI tenha o sucesso desejado. Começo a responder ao primeiro

questionamento do Exmo. Sr. Deputado sobre o convênio assinado.

É uma oportunidade muito interessante de aqui, com todos, a gente

esclarecer este assunto. Esse convênio foi assinado desde 1999, e, quando aqui

cheguei, em maio de 2006, no transcorrer do meu tempo, da minha gestão, verifiquei

que havia um convênio assinado com a...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O convênio, diz aqui do

Ministério Público, foi no dia 1º de dezembro de 2004.

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO  - Não. Ele foi assinado... Ele pode ter

sido renovado em 2004.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então foi renovado em

2004. É bom que se deixe claro que anteriormente a essa renovação não havia essa

gestão da polícia em cima dos consumidores. Acho que foi reativado, foi ativado, na

prática, em 2004. É bom deixar claro isso.

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO  - O senhor vai me desculpar: antes

de 2006 não tenho todas as informações. Mas quero dizer aqui, então, que, quando

cheguei aqui, verifiquei que tinha um convênio. Então, conversei com nosso jurídico:

‘Olha, tem esse convênio, que é firmado entre a CELPE e a Polícia Civil; Delegacia

de Defesa Social. Como é esse convênio?’
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Então o pessoal me informou que é um convênio que tem como objetivo

transferir para a Polícia Militar e para a Polícia Civil tecnologia, a forma de combater

a fraude em energia, inclusive facilitar para que a CELPE possa adentrar em locais

de difícil acesso. Então, eu olhando, que era um convênio assinado pelo Secretário

de Estado, pelo Comandante da Polícia Civil, pelo Comandante da Polícia Militar,

que tinha um parecer do setor jurídico da Secretaria Civil, fiquei tranquilo. É um

convênio plenamente legal. E assim eu considerei. Quando, então, parece que em

2007, houve um questionamento — e me parece aqui na própria CPI estadual. Eles

questionaram, disseram: “Esse convênio não tem sentido, porque está cerceando o

direito do consumidor.” Então, nós procuramos a Secretaria e perguntamos: “Olha,

nós vamos continuar com o convênio ou não? Vamos continuar?”

Então nós fizemos o convênio novamente e o mandamos para a Secretaria. E

falamos o seguinte: “Olha, nós só vamos assinar o convênio se tiver um parecer da

Procuradoria-Geral do Estado”.

Depois disso, o convênio não nos retornou para sua assinatura. Então, há

cerca de 2 anos, aproximadamente, que o convênio está suspenso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu quero que o senhor

explique a questão que diz respeito aos pagamentos desses convênios, da emissão

dos cheques, se esses cheques eram ao portador, se eram em nome da CELPE.

Como era feito esse pagamento desses convênios?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - Deputado, o detalhe exato eu não sei.

Mas eu posso dizer o seguinte: tinha um critério definido no convênio de pagamento,

a forma de pagar; tinham até 2 veículos também que eram cedidos para os peritos

visitarem as diversas situação de risco; tinha o critério definido no contrato. E esse

convênio era pago exatamente como previsto no convênio, exatamente como

previsto no convênio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Diz aqui no documento

do Ministério Público que o cheque era nominal à CELPE.

Eu quero que o Deputado Edio Lopes, que conhece o processo, faça os

questionamentos ao senhor, porque, se isso realmente aconteceu, é uma questão

gravíssima! A CELPE passar um cheque nominal a ela mesma e sacar esse dinheiro
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na boca de caixa para fazer pagamentos a policiais ou a quem quer que seja, eu

acho que isso foge até da questão acionária dela, da empresa.

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - É claro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É uma questão que tem

que ser completamente aqui explicada.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, primeiro, vamos nos

colocar no tempo.

A pergunta é: em junho de 2007, o senhor respondia pela empresa?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - Sim.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Bem, no dia 13 de junho, Presidente, o

Ministério Público afirma o seguinte: “Com efeito, as informações coligidas

evidenciaram que a CELPE repassava os recursos diretamente ao delegado titular

da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Serviços

Públicos, sem que tais recursos fossem devidamente apropriados pelos órgãos de

controle financeiros e contábeis, mediante depósito na conta única do Estado.”

Diz mais: que a CELPE transmitia àquelas autoridades policiais cheques

emitidos por ela, mas em  nome da própria empresa, o que poderia fazer que, com o

endosso, aquele cheque se transformasse em dinheiro ao portador.

E mais adiante, Presidente — aqui é que vem a gravidade do desenlace

dessa questão —, inúmeras autoridades e policiais aqui afirmam que o valor desses

cheques era dividido entre os policiais daquela delegacia de repressão instalada ali.

Eu quero ler apenas, porque são muitos e seria cansativo aqui, o que diz

Viviane Lins Moura e Corrêa de Mello, Agente de Polícia Civil. Ela narrou que, na

época em que o Dr. João Gustavo chefiava aquele departamento, este,

pessoalmente, entregava à declarante, mensalmente, a parte que lhe cabia do

dinheiro vindo da CELPE.

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - Eu quero dizer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O que o senhor tem a

dizer a respeito disso?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - Tudo bem. Eu quero dizer que todos os

pagamentos... Deputado, só um parêntese: todos os nossos contratos... qualquer

pagamento feito pela CELPE, do grupo da energia, só é feito mediante um contrato.
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Então, esse contrato existia. Nós repassávamos o dinheiro para o Governo do

Estado de acordo com o contrato. O senhor me pergunta sobre se esse dinheiro foi

usado de outra forma. Eu realmente não sei. O fato é que os pagamentos foram

efetuados exatamente como previstos no contrato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu quero consultar o

Relator, porque já há indícios graves para quebra de sigilos bancário e fiscal da

CELPE.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. José Humberto...

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - Pois não.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS -...eu acho que nós estamos

tratando aqui de um processo de corrupção em que o corruptor legaliza a corrupção,

a propina. Uma coisa é um contrato feito com o Governo e depositado em suas

contas; outra coisa é um cheque assinado na própria companhia do senhor, em que

o senhor era presidente, que retira esse dinheiro e paga pessoas para executarem

serviços determinados pela sua empresa, mas com a tutela da polícia e de governo.

Isso é altamente grave!

Eu não sei se o senhor está falando que fazia os pagamentos legais. O

senhor, como presidente de uma companhia, sabe muito bem que dar dinheiro a um

agente público é crime. Fazer com que as pessoas de funções públicas pratiquem

funções em desvio do seu mando também é crime. Eu não sei se o senhor está

entendendo a gravidade deste momento.

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - Se isso tivesse acontecido... Porque,

na verdade, não aconteceu. Eu quero falar para o senhor o seguinte: prezado

Deputado Alexandre Santos, Excelentíssimo, tinha um contrato que definia a forma

de pagamento, exatamente a forma de pagamento; passava-se o pagamento e tinha

um recibo, o comprovante de que nós pagamos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Por que não era

depositado na conta do Estado? por que era emitido um cheque? Ô, Edio, esclareça

aqui, por favor! Esse cheque que está aí é nominal à CELPE?

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Esse cheque é nominal à CELPE. E aqui

o Ministério Público diz mais: “Os documentos referidos são os recibos emitidos

pelos Delegados de Polícia: Cláudia Luiz de Freitas, relativos aos meses de janeiro
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a maio de 2007, e o Delegado João Gustavo Godoy Ferraz, relativo aos meses de

janeiro de 2005 a dezembro de 2006.”

Então, o cheque era da empresa, nominal à própria empresa, entregue aos

delegados, que, por sua vez, emitiam recibo. É a primeira vez que eu vejo corrupção

com recibo, Sr. Presidente!

Sr. Presidente, a tutela da corrupção aqui está evidenciada. Solicito,

imediatamente, a quebra de sigilo de todos os que estavam nesse processo, tanto

do ex-presidente quanto do atual Presidente, e também da CELPE, imediatamente,

para que nós possamos nos aprofundar e darmos até ao Ministério Público aqui as

provas para que ele possa continuar, já que nós poderemos fazer isso

imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Esta é uma questão

que, sem dúvida alguma, envergonha a todos os pernambucanos, porque o que

estamos vendo aqui é um documento do Ministério Público do Estado de

Pernambuco afirmando que a Companhia Energética do Estado de Pernambuco

paga propina aos policiais para que eles façam um trabalho sujo contra os

consumidores do Estado de Pernambuco.

Eu quero que vocês vejam a gravidade desta denúncia aqui feita pelo

Ministério Público do Estado de Pernambuco. Tem que haver conhecimento do

Estado de Pernambuco e do Brasil, porque não podemos admitir que uma empresa,

que tem uma gestão dessa forma com o povo pernambucano, continue exercendo

uma função de tamanha importância para todos nós, que é a questão da luz. Sem

luz ninguém consegue viver. Isso realmente é lamentável!

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, o documento chegou a

nossa mão ainda há pouco, mas a cada parágrafo que se vai lendo, a indignação

toma cor.

Veja o que escreveu o Ministério Público: “Outro fato significativo era a

intensa influência exercida pela CELPE nos trabalhos daquela especializada,

conforme consta do documento do perito criminal Gilberto Batista Ribeiro:

O Diretor de Polícia Científica, Dr. Paulo Tadeu, mandara lhes transmitir que a

Direção da CELPE não tinha mais interesse em que os mesmos continuassem

exercendo suas atividades na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a
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Administração Pública e Serviço Público — aqui a CELPE já é o Estado — e, por

conseguinte, iriam ser substituídos por outros 4 peritos criminais, como de fato

ocorreu, indo para o lugar do declarante os seus colegas, os peritos Frederico

Maranhão, Paulo Olke, Sergio Medeiros e José Hamilton Tavares. E as equipes de

perito, assim como as autoridades policiais daquele departamento, sofriam pressões

do advogado José Moreira, preposto da CELPE naquela delegacia, para que todos

os envolvidos em ocorrências tendo a CELPE como vítima fossem autuados em

flagrante delito e encaminhados aos presídios públicos.”

É do Ministério Público...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É lastimável imaginar

que essa empresa tenha procedimento como esse contra o povo pernambucano.

Peço ao Sr. José Humberto que volte ao seu lugar para que possa... Antes, vou

passar a palavra ao Relator, para que possa fazer alguns questionamentos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. José Humberto, eram de

cunho normal essas relações promíscuas, essas relações em que se pegava o

poder público, uma delegacia de polícia, e o colocava a serviço de vocês, e, no final

do mês, se pagava aos delegados? Tem outros agentes do Governo do Estado de

Pernambuco a serviço da CELPE?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO  - Nós tínhamos um único contrato

assinado com o Governo do Estado, um contrato que nós considerávamos e

consideramos legal — e esse é o único contrato com a Secretaria de Defesa Social.

Esse contrato... Nós entendemos e temos a convicção de que cumprimos o que

estava no contrato. Quero dizer para o senhor que o único contrato com o Governo

do Estado nesse sentido que nós temos é este, na minha gestão.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Obrigado.

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO  - De nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto se mais algum

Parlamentar deseja fazer uso da palavra.

Deputado Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Sr. José Humberto, o senhor

tinha conhecimento dessa delegacia que funcionava dentro das instalações da

CELPE, segundo foi relatado aqui? E, dois, o senhor se lembra de ter assinado
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esses cheques dessa forma, da forma que foram assinados pela CELPE para o

Estado?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - É até uma oportunidade interessante.

Alguma pessoa afirmou que tem uma delegacia dentro da CELPE?

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - O Dr. Feijó afirmou.

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO - O Dr. Feijó deve estar equivocado,

porque eu, como presidente da CELPE, tinha como metodologia rodar todas as

instalações da CELPE. E jamais, nunca, na minha vida, nos 3 anos em que estive

ali, encontrei polícia, delegacia de polícia dentro das instalações da CELPE, mesmo

porque isso seria contra o contrato de concessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Uma pergunta ao Dr.

José Humberto. O senhor assinava cheques?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO  - Não. Assinatura de cheques, toda a

parte financeira da concessionária quem assina é o diretor financeiro, o

superintendente financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O senhor tem

conhecimento de que esse cheque saía nominal à CELPE?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO  - Não, não tenho. Se foi isso, não tenho.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Isso foi autorizado pelo senhor

para pagamento?

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO  - A assinatura do cheque? Para

pagamento, tendo o contrato... A metodologia funciona da seguinte forma: tendo um

contrato devidamente regular, que nós consideramos regular...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Não é devidamente

regular porque sai um cheque nominal à própria empresa. Isso aí os acionistas da

própria empresa têm que ter conhecimento, que o cheque saía nominal à CELPE

para se fazer o pagamento a policiais. Esse convênio deveria ser pago ao Estado e

não à polícia. Já começa errado, porque, se é um convênio com a Polícia do Estado

de Pernambuco, tem que ser pago ao Estado de Pernambuco e não à polícia. E,

pelo que estamos vendo, esse convênio era pago aos delegados e aos policiais.

Então, é uma questão gravíssima que tem de ser investigada a fundo por esta CPI.

Porque não vamos admitir o que a CELPE está fazendo com os consumidores de



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

50

Pernambuco, pagando propina a agentes públicos para coagir o povo de

Pernambuco. Isso não pode ser admitido!

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Uma pergunta ao Sr. José

Humberto: o senhor tem a noção e autorizava esses pagamentos e tinha noção que

era pagamento para os policiais?

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Estava de acordo com os termos do

contrato.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Mas o senhor tinha noção de

que era para pagar policiais?

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Não, eu não tinha noção de que era

para pagar diretamente...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O senhor como presidente...

Mas o senhor não assinou esse convênio?! O mesmo convênio que o senhor

assinou...

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Não, o convênio... Eu não me

lembro exatamente dos detalhes do convênio, mas que era para pagar direto a

policial, acho que não.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Mas, se vocês fazem

pagamento ao policial que estava no convênio, o senhor assinou? O senhor não

sabe?

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Não, o convênio não previa

pagamento direto a policial.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Era a quem então, senhor, que

deveria ser  pago?

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - À Secretaria de Segurança Social.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Ou melhor: então deveria ser

pago ao Governo de Pernambuco.

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Às Secretarias.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Seus cheques ... O senhor só

autorizava esses pagamentos para serem feitos ao Governo de Pernambuco.
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O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Autorizava, de acordo com o

contrato.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Contrato que o senhor está me

dizendo e afirmando, não só uma vez, mas duas, que era para ser pago ao Governo

de Pernambuco — se de acordo com o que o senhor está falando.

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Excelência, os detalhes do

contrato... Mas, certamente, vai ser...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Mas é uma coisa muito, muito

delicada para o senhor, como presidente de uma companhia que tem que cumprir

metas, desenvolver inclusive relações com o Governo, com a população, não se

lembrar de que o senhor assinava um contrato com o Governo, de quais suas

obrigações e quais as obrigações do Governo. Volto a lhe perguntar: o senhor tinha

conhecimento de que esse dinheiro era para ser dado nas mãos dos policiais?

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Nas mãos do Governo do Estado.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Mas, aí, então, tinha que ser

depositado numa conta do Governo. E não era.

Então, eu acho, Relator, pela ordem, acho que estamos aqui, agora, a

enxugar gelo. Enxugando gelo! Está claro, como a luz do dia, que havia um

esquema de corrupção para cooptar policiais, para intimidar consumidores. E, se

nos aprofundarmos e ouvirmos mais depoimentos... Aí quero requerer que os nomes

que foram citados pelo presidente da associação, as pessoas que aqui levantaram

as mãos, sejam ouvidas já, inclusive dentro de um inquérito policial, porque o que

estamos assistindo aqui, ouvindo, é isso. Portanto, insistirmos neste assunto — e,

com certeza, a nossa audiência vai trazer outras coisas graves — é enxugar gelo!

O Sr. Humberto afirma que só tinha esse convênio com o Estado, e, ao

mesmo tempo, ele diz que não se lembra de como era feito: se assinava o cheque,

se quem assinava era o outro, se ia para a conta... Ou seja, começa a cair numa

situação de contradição que está fazendo as pessoas perder tempo. Acho que isso

está claro como o dia. Queria fazer esta colocação.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Deputado Márcio, é só

simplesmente para que nós nos atentemos que ele, como presidente de uma

distribuidora, que é uma concessão pública, tem o dever de zelar como se pública
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ela fosse. Isso é uma concessão, e já estou indo me aprofundar mais nisso. Se a

gestão dessa concessão está nessa linha, não podemos permitir que o Estado de

Pernambuco tenha mais essa concessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Passo a palavra ao

Deputado Edio Lopes para que possa concluir seu pensamento.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, pelo o que estamos vendo

aqui, embora superficialmente, desse trabalho do Ministério Público, isso resultou

em todo um processo: houve inquérito policial, houve trabalho do Ministério Público.

E a pergunta ao depoente é se ele teve conhecimento desses procedimentos

enquanto estavam em curso.

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Do processo do Ministério Público?

Não.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - O senhor está tomando conhecimento

desse processo agora?

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Exatamente. Desse processo do

Ministério Público, só agora.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES -  A CELPE costumava pagar ao Governo e

aos entes públicos dos quais ela tinha relacionamentos comerciais em cheque, ou

fazia as transferências, que são mais comuns?

O SR. JOSÉ HUMBERTO DE CASTRO - Tem várias formas de pagamento.

Pode ser nesse contrato ou no outro contrato... Às vezes é transferência, às vezes é

com cheque, mas sempre com documento comprobatório do pagamento. Todos

pagamentos que efetuamos estão devidamente documentados como pagamentos

efetuados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto se algum

Parlamentar gostaria de fazer uso da palavra? (Pausa).

Eu peço ao Sr. José Humberto que aguarde no recinto, para que, se houver

algumas dúvidas, ele possa voltar para esclarecer.

O SR. JOSÉ HUMBERTO CASTRO  - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de convocar,

para que tome assento aqui nesta tribuna, o Sr. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa,

Diretor-Presidente do Grupo Neoenergia.
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O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Boa tarde, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Boa tarde.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Estou à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Sr. Marcelo, o senhor

tinha conhecimento, como Presidente do Grupo Neoenergia, dessa ação do

Ministério Público que acabamos de questionar ao Dr. José Humberto?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Não, não tinha

conhecimento do teor. Eu vi noticiado nos jornais (acho que foi ontem ou hoje) que

haveria uma ação do Ministério Público sobre esse assunto. Sobre o teor dele eu

não tenho conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É praxe das empresas

do Grupo Neoenergia fazerem pagamento aos convênios através de cheques

nominais às próprias empresas?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Na realidade, todos os

pagamentos do Grupo Neoenergia são feitos através de contrato, porque sem

contrato não se consegue pagar por causa do sistema SAP. Então ele trava. Ou

você tem um contrato ou você não pode pagar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas todo contrato tem

que ser bem examinado, e me parece que esse não foi bem examinado e que os

pagamentos foram feitos de forma equivocada, com cheques nominais à própria

CELPE.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - A rigor, nós temos

auditoria interna, externa, e não tivemos nenhum conhecimento desse assunto. Eu

como presidente do grupo... Ou seja, nós temos auditoria nas empresas embaixo, e

não só na CELPE, como na COELBA, na COSERN e nas empresas geradoras, e

não tenho conhecimento desse assunto. Basicamente, a regra que tem é que todas

as empresas tenham o sistema SAP; só pode ser feito pagamento através de

contratos assinados e registrados pelo sistema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vou passar a palavra...

Antes, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor: o senhor conhece a empresa

AEA?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORREIA - Conheço.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vou passar a palavra ao

Deputado Edio Lopes para que possa fazer alguns questionamentos em relação a

esse processo ainda no Ministério Público.

Pergunto se quer fazer algum questionamento ao Presidente do Grupo

Neoenergia, para depois entrarmos nesse assunto da empresa AEA.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, diante... Na preliminar, o

depoente já manifestou a esta Comissão que estranhamente tomou conhecimento

pelos jornais de que a empresa sequer se deu o trabalho... ele, como presidente,

sequer se deu o trabalho de apurar a notícia, uma notícia tão grave como esta, já

que ele manifestou total desconhecimento do caso. Acho que seria perda de tempo

perguntar ao depoente sobre mais qualquer coisa, haja vista que o trabalho

produzido pelo Ministério Público fala por si só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Antes, vou passar a

palavra para o Relator. Em seguida, ao Deputado Aleluia.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Só pedindo ao depoente para

se identificar e dizer qual a atual posição dele, qual é a função dele neste momento.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Meu nome é Marcelo

Maia de Azevedo Corrêa. Sou engenheiro, sou Presidente do Grupo Neoenergia;

entrei em 2004, e vim do grupo VVC, que era proprietário da Companhia Paulista de

Força e Luz. Então, tenho mais de 12 anos no setor, basicamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vou pedir que levem o

microfone ao Deputado Aleluia, para que ele...

É um honra enorme para esta CPI ter o Deputado Aleluia colaborando com os

trabalhos, porque é um profundo conhecedor do sistema energético do nosso País.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Dr. Marcelo, não podemos

perder a oportunidade da sua presença. Eu sou cidadão pernambucano e cidadão

baiano. Portanto, sou cidadão de 2 Estados atendidos pela Neoenergia. E acabei de

receber um abraço de um companheiro do Rio Grande do Norte — estava aqui

presente e teve que se ausentar —, que também tem uma empresa que é

controlada pela Neoenergia.

Perguntaria ao senhor: quais as sugestões que o senhor daria para que a

Comissão pudesse trabalhar — claro que o espaço é curto — no sentido de reduzir
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a tarifa? E por que Pernambuco tem uma tarifa tão maior do que os outros Estados?

São duas perguntas juntas.

E terceiro: por que a questão do consumidor de baixa renda, que eu tive a

honra de criar, e que atende 60% dos consumidores de Pernambuco, ou seja, 6 em

cada 10 consumidores de Pernambuco têm um abatimento na sua conta de energia,

que representa pagar menos da metade do que iria pagar... Por que no Sudeste os

consumidores de baixa renda, que consomem mais de 80 quilowatts-hora estão-se

habilitando mais do que no Nordeste em termos proporcionais? O que se pode fazer

para melhora isso?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Obrigado pela pergunta,

pela oportunidade de esclarecer. O Grupo Neoenergia é formado por 3 distribuidoras

— COELBA, COSERN e CELPE. Aproximadamente 57% dos consumidores são de

baixa renda. Evidentemente, o encargo criado pela CDE no final de 2002 e aplicado

a partir de 2003, onde todos os consumidores do Brasil contribuem para CDE e

RGR, para um sistema de investimento e redução na conta de energia,

principalmente do baixa renda... Na realidade, Deputado, hoje, nas 3 empresas, os

consumidores recebem mais CDE do que eles pagam. Essa conta é credora; ou

seja, se criou um benefício muito grande para os 3 Estados. Nós temos hoje, em

média, a conta em média do grupo varia de 10 a 12 reais por mês, atinge quase

46% dos consumidores das 3 empresas.

Como sugestão, principalmente aqui o caso de Pernambuco, que o Exmo.

Presidente da Comissão, Deputado Eduardo da Fonte, verificou muito bem que

entre 2003 e 2009 teríamos um acréscimo maior do que a inflação nesse período...

Eu gostaria só de lembrar que, neste período, final de 2002 e início de 2003, foi

criada a CDE e o PROINFA. Aqui vou deixar bem claro que eu não estou fazendo

juízo de valor. O PROINFA para efetivar o uso da energia renovável, notadamente a

energia eólica. A CDE foi uma verba criada, onde se habilitaram vários

consumidores de baixa renda, principalmente no projeto do senhor, e conseguiu

promover a inclusão e fazer uma distribuição de renda entre o sistema elétrico. Aí o

pessoal que está no Sul e Sudeste paga mais encargos do que recebe. Ao contrário

das nossas 3 distribuidoras, eu posso afirmar que esta conta é positiva e isso

permitiu a melhoria ou um maior ajuste da conta de energia ao orçamento familiar.
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Então, no final de 2002 para aplicar em 2003, foi a CDE e o PROINFA. Em

2002, para aplicar em 2003, na Lei 10.637, o PIS aumentou 1,65%. Em 2003, na Lei

10.833, a COFINS aumentou 7,6%. Em 2003 também, já no final, a Lei 10.865 —

aliás, 2004 — aumentou a COFINS também. Em 2004, a Lei Estadual 12.427

unificou as alíquotas residenciais para 25%; saiu de 17% para 25%.

Se nós voltarmos ao ano de 2002, onde a inflação pelo IGPM no ano foi de

25% e se a gente pegar o período até março, que é o ano tarifário, março a março,

ele atingiria 30%. Então, na realidade, houve um acúmulo de reajuste em função do

IGPM. O dólar chegou a 4 reais nessa época, o IGPM subiu, era em 2003 e só

poderia aplicar no ano seguinte. Então, essa comparação, no corte, de 2003, tem

que levar em consideração o que carregava da inflação de 2002.

Em 2008 houve encargos de serviços do sistema, que foi o despacho das

térmicas a óleo combustível autorizado pela OMS. Bom, isso é um dado.

Em relação à conta, especificamente, da CELPE, considerando o período de

2000 a 2009, a conta de distribuição... Eu estou excluindo todas as outras contas,

porque a conta de energia é uma soma de contas. Então, ela tem a conta da

geração, a conta da transmissão, a conta dos encargos setoriais, a conta dos

impostos e tem a conta da distribuição, que representa 25%, aproximadamente, do

total. Então, numa conta de 100 reais, a distribuidora, em média, no Brasil, fica em

torno de 26 reais. No caso da CELPE, entre 2000 e 2009, essa conta de 26 reais

variou 130%. A conta total, que engloba os encargos, engloba os impostos, engloba

os outros custos de geração e transmissão, variou 229,9%. Nesse período, o salário

mínimo aumento 242% e o IGPM, 163%. O IPCA, sim, aumentou 97%; aumentou

abaixo do que estava previsto no contrato.

A tarifa da CELPE hoje é a 25ª tarifa no ranking nacional. E considerando que

durante este ano se encerra aquela última parcela da revisão de 2005, está previsto

que, a partir de abril do ano que vem, eu não posso precisar o número, mas haverá

uma redução da ordem de 7% a 8% nessa tarifa.

O que se conclui disso? Todas as vezes em que se mexe na metodologia e

na regulação, se posterga o benefício do aumento da eficiência. Então, eu diria que

a partir de abril do ano que vem essa tarifa que vai reduzir, da ordem de 7% a 8%,
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são os primeiros números que eu vejo, já começa a se tornar um pouco mais para a

direita, eu diria lá para a 35ª, 40ª tarifa.

Queria destacar que o projeto de baixa renda, associado ao Bolsa Família, do

Presidente Lula, associado ao Luz para Todos — se não houvesse esse aumento,

essa criação da CTE, nós não teríamos um investimento do Luz para Todos —,

permitiu a inclusão social de várias famílias. E um dado muito importante a se

colocar nesse processo, para esclarecer, é que durante o período 2004-2008, na

COELBA, foram feitas 1 milhão e 276 mil ligações de novos consumidores, entre

rural e urbano; na CELPE, 693 mil e 200 consumidores novos; na COSERN, 260 mil

e 12 consumidores. E o Grupo Neoenergia, somados, 2 milhões, 229 mil

consumidores entraram no sistema.

Junto a isso, o que estamos fazendo nas 3 distribuidoras, na capacidade que

a gente tem, é estudar o comportamento das comunidades carentes, de forma que a

gente consiga identificar a razão por que o consumo de energia de uma família de

baixa renda pode ser muito alta. Via de regra, isso é representado pelo refrigerador

velho ou o tanquinho, ou, muitas vezes, casas entregues pelo Sistema Financeiro

com as janelas pequenas, que obrigam a população a manter a luz acesa o dia

inteiro.

Então, temos feito um trabalho, não na velocidade que gostaríamos, porque

não temos estrutura para isso, mas estamos fazendo o melhor que a gente pode na

doação de janelas, na troca de lâmpadas, na troca da fiação, que muitas vezes está

desencapada, e na troca de geladeira. Então, esse é um movimento que a gente

está fazendo e o que possibilitou nas 3 empresas, eu posso lhe garantir, todo esse

pessoal de baixa renda que chegou e que está sendo beneficiado com programas

que a gente está fazendo, junto com o Luz para Todos, de geração de renda, apoio

a cooperativas locais, troca de refrigeradores...

Nós temos um índice de arrecadação que é a soma de tudo o que eu recebo

dividido por tudo o que eu pago; e nesse que eu recebo, evidentemente, há

parcelamentos, pagamentos atrasados, em função de que a gente, via de regra,

parcela e procura ajustar o fluxo de caixa do consumidor.

Esse índice, nas 3 empresas, está em torno de 100% há 3 anos. Ou seja,

nós, quando chegamos aqui, em 2004, esse índice estava em torno de 92%. O que
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mostra a preocupação que nós estamos tendo, evidentemente, em atingir esse

pessoal. Seria impossível a gente conseguir esse índice se não tivesse um ajuste

daquilo que o consumidor consome de energia. Se isso não desse no seu

orçamento, não teria acontecido. Via de regra, a última coisa que o Grupo

Neoenergia faz, e recomenda para as 3 empresas, é o corte de energia. Pela

regulação, nós poderíamos. A relação entre o número de cortes e o que você

poderia cortar, pela regulação, não passa de 10%. Ou seja, na maioria das vezes, a

gente procura analisar e parcelar todas essas contas. Esse é o sucesso de estarmos

aumentando a arrecadação e reduzindo as perdas nas 3 companhias.

Evidentemente, esses benefícios vão chegar, na medida que a gente

consiga... Nós estamos apenas no segundo ciclo tarifário da CELPE. O ciclo tarifário

da CELPE é um pouco mais estreito que o da maioria, porque são 4 anos, e na

maioria são 5. Então, esses efeitos vão, a partir do próximo ciclo, fazer uma

tendência para a modicidade tarifária.

O nível de investimentos que temos hoje corresponde praticamente a 100%

do lucro que a gente tem. Ou seja, as 3 empresas estão investindo, senão não

poderia ser possível...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas consta a

distribuição de lucro no final do ano. Em 2007 e 2008, foi distribuída quase a

totalidade da lucratividade entre os acionistas.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Não, não. Eu posso

esclarecer? (Pausa.) Na realidade, o que tem? Nós temos hoje investimentos em

geração... Nós estávamos com 1.100 megas e nós estamos dobrando a capacidade

de geração e de empreendimentos que foram conquistados no leilão. Então, tem

PCHs, tem usinas hidrelétricas, ou seja, nós vamos chegar a isso, todos

conquistados em leilão, a 1.800 megas. O que acontece? O senhor tem razão

quando diz que distribuímos os dividendos das concessionárias. Verdade. Esse

dividendo está indo para a holding, e a holding está reinvestindo na geração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas não quer dizer que

a CELPE tenha investimentos diretos na própria CELPE.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Não. Tem, sim.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - A geração não quer

dizer distribuição.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - No ano passado nós

tivemos 1 bilhão e 400 milhões de lucro, o grupo inteiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Um bilhão e 400

milhões de reais de lucro nas empresas da Neoenergia.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Eu vou explicar aqui.

Posso explicar? O que a gente investiu historicamente, somada a aquisição das

ações das 3 concessionárias no leilão de privatização mais a melhoria do sistema,

nós investimos aproximadamente 15 bilhões em valores históricos. Se nós

corrigimos — não estou falando juros —, só pelo IGPM, isso monta a 25 bilhões. O

lucro de 1 bilhão e 400 milhões, que corresponde a uma rentabilidade de quase 6%

sobre o valor investido, foi todo reaplicado. O dividendo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas a rentabilidade da

CELPE, em 2008, foi de 21,1% do seu faturamento de lucro líquido.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Na realidade, o que

houve...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vamos fazer por etapas,

para a gente discutir a CELPE e depois o restante do grupo.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - A ideia é a seguinte: o

que eu faço? Eu pego o que eu investi, corrijo pelo IGPM, não coloco juros, e

comparo o lucro com esse valor. A rentabilidade da CELPE que a gente tem

acumulada nesse período... Me dá um...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pois não.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Esse material eu posso

disponibilizar para os senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu estou aqui, esse

documento é da própria CELPE na Internet, Grupo Neoenergia. A CELPE obteve um

lucro de 466,3 milhões, apresentando um crescimento de 49,7% em relação a 2007,

o que proporcionou uma melhoria na rentabilidade, de margem líquida, de 15,7%

para 21,1% de rentabilidade líquida depois do Imposto de Renda.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - O.k. Posso explicar?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pois não.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Na realidade, é o

seguinte: o que nós aplicamos na CELPE até hoje foi um pouco mais de 4 bilhões.

Isso no valor histórico. Nós compramos por 1 e 700 e investimos nela. Se a gente

considerar o que vai estar sendo feito este ano, 2 bilhões e 100, 2 bilhões e 200,

sem a correção — eu não tenho o valor da correção, porque eu peguei o total —, se

nós não considerarmos a correção, isso dá em torno de 10%.

Mas houve uma mudança fundamental para esse lucro ser diferente. A Lei nº

11.638, publicada no ano passado, exigiu a mudança do regime. Os balanços de

empresa aberta teriam que mudar o tratamento do benefício fiscal que a gente tem

com a ADENE. Então, nós temos um benefício fiscal com a ADENE e somos

obrigados a investir todo esse resultado. Eu não posso tirar esse recurso daqui. Eu

sou obrigado a investir o equivalente ao benefício fiscal. Então, a Lei nº 11.638

alterou isso. Por isso que houve não só na CELPE, mas também na COELBA...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Das distribuidoras do

Grupo Neoenergia, qual é a mais lucrativa, Dr. Marcelo?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - A mais lucrativa é a

COELBA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - A COELBA? Mas em

relação à lucratividade líquida comparada com o capital investido em porcentagem

ou porque ela é maior do que a CELPE ela lucra mais?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Não, eu sempre comparo

com aquilo que eu paguei por ela, mais o que eu investi corrigido pelo IGPM. A mais

lucrativa é a COELBA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) -  É a da Bahia?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - É.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O valor da energia da

Bahia é mais cara do que a de Pernambuco?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - É. Isso sem contar esse

pormenor de que vai ser ajustado ano que vem. Na medida em que você receba o

remanescente da tarifa, a tarifa da CELPE vai cair ano que vem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Esperamos.
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Passo a palavra o Relator, Deputado Alexandre Santos. Em seguida, o

Deputado Marcio Junqueira, pela ordem de inscrição. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Eu agradeço. Dr. Marcelo, sabe

qual é a nossa dificuldade nestas audiências públicas? Esses dados técnicos que

vocês têm e que insistem... O culpado é sempre o Governo, porque tributa; são os

impostos, e fica difícil para nós explicarmos para a população, que paga a conta.

Quem paga a conta está sentado ali, observando o senhor falar do IGPM, dos 240%

do salário mínimo que cresceu para quem está empregado. E quem está

desempregado? E quem não cresceu nenhum real no seu salário mínimo? Como eu

vou dizer para ele: “Olha, se você tem dinheiro, você tem energia. Se você não tem,

você vai ficar sem energia”. Então, vamos responder para aqueles que estão

sentados ali: a CELPE tem prejuízo?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Não, não tem.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Não tem prejuízo. A tarifa da

CELPE é cara ou barata?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Para a grande maioria da

população, eu sei que o valor...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Não. Ela é cara ou é barata, Dr.

Marcelo?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Eu vou dar a tarifa média

das 3 empresas.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Mas eu não quero saber desses

números. Eu quero saber a sua opinião.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Então, está bom. A minha

opinião é que...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - O senhor é um consumidor. Ela

é barata?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - ...ela já está ajustada à

capacidade de pagamento da população, senão eu não teria um índice de

arrecadação de 100%.
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O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Ela está ajustada à capacidade

da população, mas a mesma população... segundo o PROCON, segundo o

Ministério Público, vocês são campeões em reclamação. Então, como é que a

pessoa está pagando uma coisa que não está satisfeito e o senhor afirma que está

satisfeito? Então, está provado pelo PROCON... Eu não sei se a população, o

senhor também diz que não é, mas eu acho que a conta é cara, e muito cara. E é

cara sabe por quê? Eu vou dizer por que a conta é cara, e aqui não é possível que

vão desmentir também.

Eu não considero desmentido o Dr. Antonio Feijó não. Ele vai voltar aqui, ele

vai voltar aqui daqui a pouco e vai falar sobre a questão da delegacia. Quero pedir

para o senhor aguardar para dizer para o  Dr. Humberto que a delegacia não estava

lá, e o senhor disse que a delegacia estava.

Mas o Sr. Feijó também afirmou sobre esta relação Termopernambuco, que

compra por 20 e vende por 120. Como é que é isso? Como é que eu compro uma

coisa e ganho tanto assim? Mas, veja bem: sem este economês, esta tecnicidade

que, para nós, que somos... Eu sou um consumidor. Eu pago a conta de luz e acho

cara. Então, quero que o senhor me explique.

Vocês estão tendo lucros, lucros enormes, e o senhor vem dizer aqui que nós

vamos ter que esperar daqui para o ano que vem para ter uma revisão de 7%, como

se vocês estivessem fazendo algum tipo de favor. O que você estão fazendo é nos

assaltando e querendo que nós aqui saiamos daqui hoje da Assembleia fazendo

uma moção de aplauso, elogiando o que vocês fazem. Não, nós não vamos!

Então, eu quero saber do senhor porque que a Termopernambuco tem essa

disparada de preço.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Eu vou responder a essa

pergunta, mas gostaria só de complementar a outra. No PROCON de agosto, 2009,

PROCON/Recife, nós tivemos 2 reclamações e estamos em 41º lugar para 3

milhões de consumidores.

A outra coisa: eu acho que o senhor tem toda a razão de levantar, porque

todo mundo fala de impostos. É uma constante que os senhores estão tendo em

Brasília, acho que em Rondônia — não sei se falaram a mesma coisa. Eu aqui não

estou fazendo juízo de valor. Eu só estou fazendo uma reflexão. Vamos dizer que
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esse imposto que está aumentando, o ICMS, tem a sua razão de ser, ele paga o

custo da máquina. É muito mais fácil arrecadar pelo sistema elétrico e pagar a

máquina do que o Estado tentar fazer uma... é muito mais fácil, mais eficiente.

A parte da CDE, que é o que está encarecendo também, ela tem a sua razão

de ser. Ela fez uma equalização de benefícios, porque ela fez uma transferência de

renda. E vários programas, notadamente o Luz para Todos, só foram possíveis por

causa dessa conta da CDE. Ou seja, eu não estou querendo aqui... Eu não sei qual

é a solução, eu estou querendo dar um exemplo.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Vocês fazem mais rede com o

nosso dinheiro, com o dinheiro da população, para cobrar da própria população!

Então, o que fica claro, Dr. Marcelo, é que em momento nenhum vocês perdem.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - A conta da CDE,

Deputado...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - O negócio é tirar de nós.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Mas a conta da CDE, os 3

Estados são credores. Eles recebem mais CDE do que pagam CDE. Eu concordo

com o senhor que é difícil a gente explicar este processo de impostos e tudo mais.

Enfim, uma concessão é igual a um condomínio. Se nesse condomínio tem 10

moradores e 1 não paga, os outros 9 vão ter que pagar por ele, porque senão nós

não vamos ter o elevador, a conta d’água, a conta de energia.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Aqui a gente, quando não dá

conta disso, arruma uns policiais, paga, pega o dinheiro e bota para prender. Mas o

senhor não respondeu pra mim a questão da Termopernambuco.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Agora eu vou responder

sobre a Termopernambuco.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Por favor, vamos ser objetivos,

até porque tenho uma última pergunta aqui sobre o Grupo Neoenergia, esta relação

promíscua com a ANEEL. Nós vamos já falar sobre isso. Mas sobre a

Termopernambuco, essa diferença de preço, como o Dr. Humberto afirmou aqui.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Na realidade, a

Termopernambuco é um contrato baseado no programa prioritário de termelétricas,

instituído pela Presidência da República. Na realidade, a Termopernambuco era
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uma subsidiária integral da CELPE. Então, quando começou a sua construção, ela

era uma subsidiária integral. Em 2004, com o novo modelo, nós fomos obrigados a

retirá-la debaixo da CELPE por adequação à nova lei.

O que aconteceu é que a Neoenergia pagou todos os recursos corrigidos,

isso foi aprovado pela ANEEL, com juros, CDI — acho que a correção foi CDI —,

reembolsou a CELPE e teve por obrigação obedecer à lei, teve que criar outra

empresa.

Este contrato entre Termopernambuco e CELPE foi aprovado e era com base

no VN, Valor Normativo, que era definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Ele valia tanto para termelétricas quanto para hidrelétrica.

Só para dar um exemplo. Nós temos uma hidrelétrica na Bahia feita sob esse

regime, que é Itapebi, cuja energia é toda comprada pela COELBA. O preço hoje da

energia hidráulica lá é maior do que o preço da Termopernambuco aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É do mesmo grupo da

COELBA. Novamente a Neoenergia vende para empresa do mesmo grupo.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Não. Mas é o seguinte: na

época, tinha o self dealing realmente, isso estava na regulação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, não é parâmetro

para dizer que é hidráulica e é mais cara ou é mais barata, porque é do mesmo

grupo. Então...

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Mas isso era aprovado

pela ANEEL, Deputado.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Aprovado pela?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Aprovado, eu não tenho

nada... Todo tipo de conduta é aprovada pela ANEEL.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Tudo bem, está bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - As aprovações da

ANEEL é que estão sob suspeita.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - O.k. Vamos para o leilão.

Os leilões que ocorreram a partir do novo modelo de energia nova foram todos, a

maioria, 99%, mais caros do que essa energia que está hoje. A Termopernambuco
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hoje representa para a CELPE e para o consumidor pernambucano um head de não

deixar o preço subir, porque a energia nova está ficando mais cara.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Porque está se

invertendo. Porque antes ela se vendia bem mais caro do que ela comprava. Ela

comprava a 20 e poucos e vendia a 160.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Na realidade, Deputado,

aí você tem as 2 opções. A empresa já pagou 600 reais e recebeu 120. Ou seja, é a

regra. O importante é que a tarifa para a térmica, a tarifa para a concessionária, ela

seja constante durante longo tempo. Se ela não estivesse, a Termopernambuco,

naquele pipoco que deu no preço do petróleo, 140 dólares o barril, certamente a

gente teria uma variação muito grande na tarifa da Termopernambuco.

E mais um dado: o despacho que foi feito pelo ONS com o óleo combustível,

você cobrava no leilão 130, 140 reais a capacidade instalada. Quando você gerava,

pagava combustível. Esse custo ia para 400, 500 reais. Teria afetado muito mais a

tarifa da CELPE. A tarifa da CELPE, por causa da Termopernambuco, no período de

espaço heterodoxo foi que aumentou menos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Passo a palavra ao

Deputado Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - É que vão chegando umas

informações aqui. Mas vocês não estão no prejuízo, não é? O senhor comprou a

600, mas a...

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - No longo prazo, nós

tivemos prejuízo num mês, em janeiro de 2008.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Um mês?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - É. Estou dando um

exemplo mais clássico.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - É um mês. Pergunta à

população qual é o prejuízo da população todo mês!

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Em 1, 2 meses.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Mas, tudo bem. Eu quero

perguntar para o senhor o seguinte: tudo o que o senhor fala aqui, o senhor joga

para a ANEEL. Diz que a ANEEL...
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O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Não.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA -  A ANEEL que regulou: “Ah, isso

é uma determinação da ANEEL. Ah, isso é uma justificativa”... Tudo é ANEEL. O

senhor conhece do Dr. Cláudio Girardi?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Eu vou responder a esta

pergunta, mas eu só queria colocar o seguinte...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Responda, por favor, a

pergunta do Deputado Marcio Junqueira, a que S.Exa. está fazendo agora.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Eu o conheço como

Procurador da ANEEL.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - O senhor conhece ele como

Procurador da ANEEL.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Ele era. Todos os agentes

o conheciam.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Bom, então, para a população e

as pessoas aqui, Deputados, Procuradores, a imprensa...

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Eu não o conhecia

pessoalmente.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Por favor, o senhor já respondeu

e disse que conhece. Então, o senhor não só conhece ele, o senhor conhece e

conhece bem. O senhor conhece muito bem o Dr. Cláudio Girardi. Sabe por que o

senhor conhece bem? Num processo envolvendo uma disputa do grupo que o

senhor representa, o Grupo Neoenergia, e as empresas Braskem e a Columbian, o

Sr. Cláudio Girardi, na condição de Procurador-Geral da ANEEL, emitiu o Parecer

Jurídico nº 211/2007-PF-ANEEL, no dia 10/05/2007, favorável ao Grupo Neoenergia.

O senhor conhece muito bem ele. O senhor conhece tão bem que ele deu

esse parecer favorável para o senhor. E, posteriormente, o grupo que o senhor

representa fez uma triangulação com um escritório de advocacia e contratou esse

mesmo advogado, Dr. Cláudio Girardi, que atuou como Procurador da ANEEL e que

deu esse parecer em favor do Grupo Neoenergia, para defender o grupo na Justiça

e dentro da própria ANEEL. Depois que ele deu o parecer, quando ele representou
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os interesses dentro da ANEEL a favor do seu grupo, ele foi premiado, como nós já

vimos ontem no Maranhão no caso do Sr. Paulo Jerônimo.

Então, eu quero que conste, o Relator não está aqui, mas eu quero,

Presidente, que conste que o Sr. Marcelo, no momento em que o Relator...

oportunamente irá esclarecer de forma específica, até porque o senhor está sob

convocação, qual é essa relação dos senhores. E se é a metodologia aplicada

premiar aqueles que colaboram para tungar, para assaltar a população.

Aqui encerro as minhas perguntas ao Dr. Marcelo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu gostaria também,

aproveitando, de perguntar ao Dr. Marcelo qual e a relação que o Grupo Neoenergia

tem com a empresa AEA.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Nós temos contratos de

assessoria feitos depois, evidentemente, do que tem na legislação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O senhor já está

explicando o que eu vou falar. O senhor já está explicando.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Eu tenho com ela e com

outras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Seja objetivo na

resposta. Tem contratos de consultoria — pronto.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Tenho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, vou lhe

perguntar: o Grupo Neoenergia, quando a ANEEL autoriza um aumento de 30%, ele

recorre à Justiça desse reajuste de 30%? Não.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Quando a ANEEL

autoriza um reajuste de 32%, por exemplo, o Grupo Neoenergia contesta que esse

aumento foi muito e quer reduzir? Porque o Grupo Neoenergia contestou uma

decisão da ANEEL, de que tive oportunidade de participar, em que a ANEEL

determinou que a CELPE baixasse as tarifas de energia elétrica residenciais no

Estado de Pernambuco. E a CELPE entrou com uma ação. Há hoje uma disputa na

Justiça entre o Governo de Pernambuco, a ANEEL contra a CELPE, em que uma

hora o governo ganha, outra hora a CELPE ganha. Hoje a CELPE está ganhando.
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Mas eu quero chegar nesse assunto pelo seguinte: o senhor está informando

que a Abdo, Ellery & Associados — AEA Consultoria tem contratos com a CELPE e

com o Grupo Neoenergia e que, em 8/11/2004, o Diretor-Geral da ANEEL, Dr. José

Maria Abdo, deferiu recurso da CELPE e autorizou, por intermédio de Despacho nº

892, de 2004, o repasse para as tarifas dos valores despendidos com a energia

comprada da Termopernambuco. A CELPE passou a comprar da Termopernambuco

energia 165% mais cara do que a da CHESF, com quem a CELPE tinha contrato.

Este aqui é o Documento 1, que vou tornar público à imprensa e também mostrar ao

senhor.

Documento 2: o recurso da CELPE foi relatado pelo Diretor Eduardo Henrique

Ellery, sócio do Sr. Mário Abdo, que se baseou em parecer emitido pelo Sr. César

Antônio Gonçalves, Superintendente de Regulação da ANEEL.

Em razão do Despacho nº 892, de 2004, a ANEEL determinou que fosse

incluído um reajuste tarifário de 2006 a 2008 no valor de 95 milhões em cada ano,

devidamente reajustado. Ou seja, mais uma vez, o povo de Pernambuco pagando

uma conta que não é devida. Isso fez com que houvesse um reposicionamento

tarifário da CELPE, resultante no reajuste total de 32,54% no ano de 2005. Ou seja,

o Dr. Eduardo Ellery e o Sr. Mário Abdo foram responsáveis por um reajuste de

32%, e hoje a CELPE tem contrato de consultoria com esses 2.

Esse contratos têm que ser investigados pela Polícia Federal, pelo Tribunal

de Contas da União e pelo Ministério Público, porque são, no mínimo, suspeitos, e

mostram aqui, mais uma vez, a prática sem compromisso dessa empresa com o

povo de Pernambuco. Essa é uma questão gravíssima. O senhor está afirmando

que tem contrato com esses senhores, e esses senhores foram responsáveis por um

reajuste de 32,54%.

Então, meus senhores e minhas senhoras, isso mostra que a CELPE e o

Grupo Neoenergia têm praticas que realmente envergonham o povo de

Pernambuco. Práticas como pagamento a policiais e agora práticas com pagamento

também a ex-diretores da ANEEL em contratos, que concederam aumentos

abusivos. Um aumento de 32,54% no ano de 2005 tem de ser investigado, Deputado

Edio Lopes e Deputado Alexandre Santos, pela Polícia Federal, pelo Tribunal de

Contas e pelo Ministério Público. Por que hoje esses cidadãos prestam consultoria



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

69

para a ANEEL? Esses contratos de consultoria também têm de ser detalhados para

ver se esses valores que estão sendo pagos a esses senhores são compatíveis com

as consultorias que eles estão prestando ou se são uma forma de o Grupo

Neoenergia premiar esses senhores pelos serviços prestados.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Eu só queria esclarecer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Não! Não tem a palavra

ainda.

Ou seja, o diretor que assumiu, que assinou; o diretor que relatou e o

superintendente que deu o parecer estavam todos a serviço do Grupo Neoenergia. A

prova disso é que eles hoje têm contratos de consultoria com o Grupo Neoenergia.

Têm porque o Sr. Marcelo já afirmou que tinha contratos. Inclusive, a CPI está

recebendo hoje as informações desses contratos.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Já encaminhou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Exatamente. Solicitaram

um prazo, eu estendi o prazo até hoje, porque não tinha problema nenhum. É um

documento que vai ser público e que nós vamos pedir, Relator, ao Ministério Público

Federal, ao Tribunal de Contas e também à Polícia Federal que investiguem este

reajuste no qual esses senhores foram os relatores e os responsáveis pelo aumento

de 32,54% e hoje prestam assessoria ao Grupo Neoenergia. Isso é uma vergonha

para o povo de Pernambuco e para o Brasil!

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Com a palavra o

Relator.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Já temos solicitada a quebra do

sigilo bancário da empresa e dos delegados. Também solicito, da mesma forma, do

Sr. José Mário Abdo e do Dr. Eduardo Henrique Ellery; dos 2, que eu farei na

próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E toda a diretoria

também do Grupo Neoenergia, que contrata esses senhores para prestarem

consultoria. E essas consultorias também serão investigadas a preço de mercado,

para ver se não estão sendo contratadas... Porque quem está pagando essas

consultorias também é o povo de Pernambuco, porque eles colocam e a ANEEL
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autoriza — vou perguntar na oportunidade — isso nas planilhas de custo também.

Essas consultorias são repassadas ao consumidor nas perdas técnicas ou nas

perdas comerciais.

Então, hoje nós estamos vendo aqui nesta audiência pública as práticas da

CELPE e do Grupo Neoenergia. Práticas que vão de corromper policiais até práticas

que têm que ser investigadas com grandes suspeitas de corrupção também com

ex-diretores da ANEEL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Com a palavra o

Deputado Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Eu queria solicitar também,

nobre Relator, a inclusão do Sr. Cláudio Girardi. E ontem, no Maranhão, nós

também solicitamos do Sr. Paulo Jerônimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E também no Maranhão

foi uma prática cometida pela CEMAR. Um ex-diretor da ANEEL autorizou um

aumento de dezenove vírgula poucos por cento, e hoje esse diretor é do conselho

do grupo da CEMAR.

Então, o que esta CPI está constatando é que exatamente as pessoas que

foram responsáveis pelos maiores ganhos das empresas distribuidoras de energia

elétrica, com autorizações de aumentos abusivos, hoje essas empresas, por

coincidência ou não, são contratadas por essas distribuidoras.

Então, ou essas empresas acham que o povo de Pernambuco e o povo

brasileiro talvez sejam pacíficos demais, ou, então, para não dizer outra palavra,

Deputado Marcio Junqueira, subestimando a inteligência de todos os brasileiros é o

que elas estão fazendo.

Tenho certeza de que esta CPI irá dar uma contribuição muito grande, porque

não iremos admitir esse tipo de abuso, esse tipo de absurdo. Um ex-funcionário

público, diretor da ANEEL, Presidente da ANEEL, um diretor que assina um reajuste

que não é pequeno, um reajuste absurdo, que é responsável por lesar o orçamento

das famílias pernambucanas, hoje ganha um prêmio e está prestando consultoria a

essa empresa do Grupo Neoenergia.

Isso tem que ser levado ao conhecimento de todo o Brasil. Isso tem que ser

levado ao conhecimento das autoridades responsáveis, da Polícia Federal, do
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Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas, porque não podemos admitir. Nós

estamos vendo agora, constatando aqui nesta CPI um caso muito grave, Deputado

Edio Lopes, um caso que tem que ser investigado, porque há vários indícios de

corrupção dos ex-diretores da ANEEL.

Com a palavra o Relator, Deputado Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Obrigado, Sr. Presidente.

Voltando ao nosso depoente, nós já falamos aqui sobre compra de energia, o

nosso relacionamento com a Termopernambuco, acho que já está no mesmo grupo,

mesmo sem ela ter a capacidade financeira para compra, através de uns

procedimentos, nós estamos vendo. Mas queria falar sobre iluminação pública.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Pode ser.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O senhor conhece a expressão

apropriação indébita?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Conheço.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - As Prefeituras municipais, não

poucas, estão a nos fazer pontuações sobre retenção dos valores que são de direito

delas. O senhor poderia falar um pouco sobre isso?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Eu não sei de detalhes

aqui, mas eu posso dizer qual é a política que a gente usa para as 3 empresas. Na

realidade, quando você faz o convênio da iluminação pública...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - A CIP.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  – ...vez por outra — a CIP

— você tem também algumas dívidas dessas Prefeituras para com a empresa de

energia. Então, no próprio convênio — eu posso até encaminhar o convênio padrão

para o senhor — já está autorizado, quando houver algum débito, você fazer essa

compensação. Isso é um convênio que foi homologado, inclusive, acho que... não

sei todos, mas grande parte foi homologado pela Justiça.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Como ela...

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Mas isso é o que eu...

Não tenho detalhe aqui, mas...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O convênio da CIP nós temos

noção, mas como ela realiza a sua gestão desses recursos?
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O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Quem? Nós?

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sim.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Toda vez que a Prefeitura

está com as contas em dia o dinheiro vai para ela. Eu não posso entrar. Eu só posso

entrar na conta no momento em que houver algum débito. E isso é previsto no

convênio. Via de regra, é isso. Eu não tenho detalhe aqui, mas eu posso...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Então, o senhor simplesmente

pega e repassa?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Hã?

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O senhor simplesmente pega o

dinheiro e repassa para as Prefeituras?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Não, isso já está previsto

no convênio. Foi assinado e aprovado...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Estou perguntando ao senhor

sobre o dinheiro da CIP que o senhor arrecada em nome... Eu tenho aqui cartas,

tenho documentos aqui que os senhores fazem retenção. Eu queria dizer ao senhor

que o senhor aqui está prestando contas da sua empresa. Então, estou pedindo

explicações bem... Só queria que o senhor me... Por que a retenção, qual é a causa

da retenção? Porque eles não são malucos de estarem me mandando cartas

dizendo que está retendo.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - A retenção...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O senhor diz que só repassa,

eu estou lhe dando uma chance para o senhor...

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Pelo que eu sei, a

retenção é só nos casos que há dívida. Isso é o que eu sei; ou seja, a política é

essa. Eu não sei se há algum desvio ou não lá embaixo nas companhias. Mas acho

muito difícil que ocorra.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Mas o senhor não preside a

companhia?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Hã?

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O senhor não preside a

companhia?
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O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Eu sou o Presidente do

grupo. Eu não posso saber do detalhe lá da ponta. O que tem é que, via de regra,

nós só fazemos retenção desses recursos para quitar débitos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Essa é a sua declaração?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - É o que eu sei. Mas pode

ser confirmado pelo Presidente da CELPE, o atual.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Raul Henry.

O SR. DEPUTADO RAUL HENRY - Eu gostaria inicialmente de parabenizar o

Deputado Eduardo da Fonte por ter liderado a instalação desta CPI. Este é um

assunto da maior importância para Pernambuco e sobretudo para o Brasil.

Nós sabemos que qualquer nação que queira assegurar a sua soberania,

qualquer nação que queira assegurar sua verdadeira independência, ela precisa ter

autonomia pelo menos em 3 setores: ter autonomia alimentar, tem que ter a

condição de alimentar a sua gente; ela tem que ter autonomia militar, ela tem que ter

a condição de defender o seu território; e ela tem que ter autonomia energética, para

que esse país continue funcionando.

Portanto, este tema é da maior importância para o País. E este tema tem um

momento crucial em que este debate se instalou no Brasil definitivamente, que foi o

momento do apagão de 2001. Um apagão cujo debate é muito controverso no Brasil.

Se formos observar o que aconteceu no Brasil na década de 80 e na década

de 90, vamos entender mais ou menos o porquê desse apagão. O Estado brasileiro

quebrou no início da década de 90 e nunca mais teve a condição de recuperar a sua

capacidade de investimento.

O Brasil, em todos esses anos, não chegou sequer a investir 1% do seu PIB

em infraestrutura, inclusive agora, no Governo Lula, com este crescimento

exponencial da arrecadação do País.

O então Presidente Fernando Henrique Cardoso, diante desse fato, fez a

opção por uma privatização do setor elétrico. Fez essa opção e por ela será julgado

pela história, para o bem ou para o mal. O fato é que o Governo do Presidente

Fernando Henrique terminou já faz 7 anos e o atual Governo do Brasil não fez a

opção por uma estratégia de reestatização do setor elétrico.
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Eu estou dizendo isso porque se encontra aqui neste plenário, a nosso

convite, o Dr. Marcos Franco Moreira — sei que não é este o momento do

depoimento dele, mas quero deixar registrada aqui a pergunta —, que representa

aqui o Governo Federal, que representa aqui o Ministério de Minas e Energia. Quero

perguntar a ele por que o Governo do Presidente Lula, que se diz um governo de

esquerda, manteve a lógica privatizante do setor elétrico.

Quero dirigir-me ao senhor, na condição de Deputado de Oposição ao

Governo do Presidente Lula. Eu sou daqueles que tem lado na política, e entendo

que, em eleição, quem ganha é para governar e quem perde é para fazer oposição.

Tenho a honra de dizer que não participo desse espetáculo degradante do adesivo

no político, que virou moda no Brasil.

Então, quero me dirigir ao senhor na condição de opositor do seu Governo,

mas quero me dirigir respeitosamente, porque entendo que isso é o mínimo que se

pode exigir de uma pessoa na vida pública, quando está se relacionando com um

interlocutor. Então, quero deixar aqui registrada a minha pergunta ao senhor: por

que o Governo do Presidente Lula não mudou a lógica do setor e não adotou uma

política de reestatização do setor elétrico? Esta é a primeira pergunta dirigida ao

senhor que eu quero deixar registrada aqui.

A segunda é uma pergunta ao Presidente Marcelo Corrêa, que se encontra na

tribuna dando seu depoimento. Um dos temas mais recorrentes nesse debate sobre

a CELPE, aqui em Pernambuco, é por que a CELPE passou a comprar energia da

Termopernambuco a um preço de 130 reais, quando comprava a energia da CHESF

a 50 reais? Vai e volta, essa questão volta ao debate sobre a CELPE em

Pernambuco, e já que o senhor se encontra nesta tribuna, eu queria saber do

senhor, qual a justificativa para explicar a aquisição de energia a 130 reais, quando

o senhor tinha energia da CHESF fornecida a 50 reais?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Na época em que foi

decidida a Termopernambuco, não havia essa energia, ela não existia porque

estávamos em racionamento. O preço da energia era 600 reais, não havia previsão

de queda desse preço; o Governo Federal, na época do Presidente Fernando

Henrique Cardoso, criou o PPP, por decreto presidencial, com a obrigação de suprir
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gás pela PETROBRAS, e, volto a dizer, a Termopernambuco, além de entrar no

PPP, era uma obrigação do edital de venda da CELPE. A Termopernambuco...

A necessidade de criar térmica, porque o Nordeste já havia tido um

racionamento em 87, foi prevista em 98 durante o Governo do Dr. Miguel Arraes, e

temos cópias aí do DO daquela época em que havia necessidade de se fazer

investimento em térmica. No ano de 2000, na realidade, eram duas térmicas de 240

cada uma. A CHESF não podia fazer, porque o índice de endividamento do setor

público não permitia. E o que foi feito — eu não estava no grupo naquela época,

mas estudei isso — um acordo, a pedido do Governo Federal e do Governo

Estadual aprovado pela Agência, porque a Agência tem as normas dela e ela só

pode aprovar de acordo com as normas.

Naquela época, foi criada o VN, tanto o VN térmico, quanto o VN hídrico. E o

Brasil precisava investir em sua expansão do parque gerador. Então, foi aí que foi

permitido o self-billing de 30%. Nessa época, não havia essa opção. O que

aconteceu em 2004, senão me engano, foi que, depois do racionamento, a demanda

caiu durante um curto período, e foi feita uma venda de energia velha naquela época

para vencimento em 2012, parece, de 56 reais, mas o contrato da térmica já havia

sido feito, e o contrato da térmica é de 20 anos. Então, a decisão lá atrás da térmica

ainda hoje se mostra a melhor solução.

E, mais uma coisa: a térmica tem todas as condições de dobrar sua

capacidade a um custo muito menor, porque hoje, como a infraestrutura está pronta,

e foi ela que propiciou a infraestrutura básica para o investimento do Porto de

Suape, ela tem capacidade de dobrar energia, porque no Nordeste não temos

recursos hídricos para fazer novas hidrelétricas — e eu, particularmente, prefiro

fazer hidrelétrica, ou seja, o grupo hoje prefere fazer hidrelétrica, não há dúvida

disso: estamos construindo 12. Então, basicamente o preço e a decisão da

Termopernambuco no longo prazo se mostra acertada.

O setor elétrico é como um transatlântico: você não consegue mover-se para

a esquerda ou mover-se para a direita com toda a velocidade. Então, ainda assim, a

energia da CELPE continua sendo, sim, competitiva — e uma prova disso é que a

CITEP, uma empresa da PETROBRAS que está instalada no Porto de Suape, está

fechando o maior contrato de compra de energia do nosso grupo, em torno de 100
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megas. Então, isso é uma prova cabal de que o preço da Termopernambuco, o

preço que é oferecido, e parte da energia da Termopernambuco é consumida

também na Bahia, é um preço competitivo. A decisão se mostra acertada também

no longo prazo.

Deputado, se o senhor me permitir, eu gostaria só de fazer uma reflexão.

Posso fazer? Bom, se falou em termos de relação das empresas com ex-Diretores e

funcionários da Agência. Eu só gostaria de refletir o seguinte: os profissionais dessa

área são profissionais que, às vezes, saem da empresa e vão para a Agência e, da

Agência, passado o período que está de acordo com a lei, o período de quarentena,

são contratados. E não são só os funcionários da ANEEL, são do Banco Central —

temos vários casos disso —, do BNDES, onde o Sr. Luciano Coutinho é o

Presidente, que vão cumprir a quarentena e vão sair...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu não estou

perguntando ao senhor informações de outras empresas, não. Eu perguntei ao

senhor, se o Sr. Abdo...

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Eu confirmei, já.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Confirmou. Então, a

pergunta foi essa, porque eles foram responsáveis pelo aumento de 32,54% na

conta de energia do povo pernambucano. É muita coincidência, porque eu sei que

no mercado de energia há várias pessoas.

Por que esses que foram responsáveis por esses aumentos foram

exatamente os contratados para prestar assessoria ao Grupo Neoenergia? A

pergunta feita foi esta. Então, não queira desvirtuar a resposta nem dar explicações

que não são convincentes e que o povo de Pernambuco não vai admitir, porque

esses contratos que eles prestam para o Grupo Neoenergia vão ser investigados

pelo Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal. O

senhor vai ter oportunidade de dar essas explicações mais adiante. Então, eu

gostaria que o senhor permanecesse no recinto.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - O.k. obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O Deputado Edio Lopes

ainda quer fazer alguns questionamentos?
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O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Eu gostaria de fazer uma última pergunta,

Sr. Presidente, já que aqui há visivelmente... Eu acho que o grande vilão de toda

essa história é a empresa ter a sua termo, rezar para chover bastante, para não

precisa queimar 1 litro de diesel e receber energia hidráulica como se fosse térmica.

A pergunta é: o senhor poderia informar a esta Comissão qual a quantidade

de energia que a Termo vendeu nos últimos 3 anos, e quanto efetivamente a Termo

gerou de energia?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Eu não tenho esse

número aqui, mas eu encaminho à Comissão.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES  - Mas... o.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Peço ao Sr. Marcelo

que permaneça no recinto para que possa prestar mais esclarecimentos a seguir.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de convidar o

Sr. Marcos Franco Moreira, Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e

Energia, que está nos atendendo aqui, representando o Ministério de Minas e

Energia. Tenho certeza da importância e da contribuição que ele irá nos dar.

E, antes que ele comece, eu gostaria já de perguntar também, já que fui o

autor de um pedido de fiscalização de controle na Câmara dos Deputados, na

Comissão de Defesa do Consumidor, onde o Tribunal de Contas da União, através

do Relator, Ministro Benjamin Zymler determinou que a ANEEL mudasse toda a

metodologia de reajuste das tarifas. E a ANEEL recorreu, juntamente com a CELPE,

e hoje ficou de o Ministério criar uma portaria interministerial para que essas regras

fossem inalteradas.

Então, tivemos oportunidade de estar com o Dr. Marcos na semana passada,

e tenho certeza de que o prazo que ele nos deu está, eu acho, por esses dias. E

acho que ele tem também informações a respeito dessa portaria interministerial, que

é tão importante para o povo pernambucano e para o povo brasileiro.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA - Sr. Presidente, meus cumprimentos,

Srs. Deputados, meus cumprimentos, venho aqui, como já estive na reunião lá de

Brasília, dando continuidade a toda nossa vontade de prestar todas as informações
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possíveis aos senhores, e me coloco à disposição, com os meus 35 anos de

experiência do setor, para buscar atender.

Não sei se responderia primeiro a sua pergunta, Sr. Presidente ou a do

Deputado Henry. O senhor fica a vontade.

O SR. DEPUTADO RAUL HENRY - Pela hierarquia, é a do Presidente.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Com relação à portaria

interministerial, o Secretário de Energia, Dr. Josias, na última reunião em Brasília,

apresentou um cronograma em que o processo entrou no Ministério já, se eu não

me engano, no finalzinho de novembro do ano passado e foi tratado tecnicamente

pelo Ministério de forma resumida, quando houve uma interpelação por parte da

Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia com relação a se aquela

determinação do TCU estaria ferindo os contratos de concessão, porque, de uma

forma simples, você determinar: Olha, mudem os contratos, porque a regra está

errada... Ora, você tem um contrato de concessão assinado na época da

privatização, na época do Governo Fernando Henrique, entre as empresas, entre o

capital estrangeiro e a União. E nós tínhamos essa preocupação sobre se isso

estaria ferindo esse contrato, porque é um princípio básico do Governo Lula respeito

aos contratos, está certo?

Bom. Nós passamos por essa fase, todas essas análises, análise jurídica,

chamamos o Ministério da Fazenda e estamos, como o Secretário falou, finalizando

essas conversas com a área do Ministério da Fazenda. Infelizmente, esta semana o

Dr. Josias esteve fora do Brasil, mas eu posso garantir que este assunto... Ontem

mesmo, o Secretário-Executivo já nos acionou a respeito disso, e nós estamos

realmente, vamos dizer assim, dourando essa portaria. Assumimos inclusive o

compromisso de trazer aos senhores a minuta dessa portaria. Assim que eu estiver

em Brasília na segunda-feira eu lhes encaminho, certo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - V.Sa. tem conhecimento

dessa portaria, lógico. Poderia, então, dizer qual o benefício que essa portaria irá

trazer para o povo pernambucano e para o povo brasileiro?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Olha, eu vou dar alguns dados de

forma geral, porque a portaria trata da questão de um termo técnico, que é a CVA,

certo? E o que se buscou na época foi que a CVA, que foi criada a pedido das
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próprias concessionárias, porque na época do racionamento havia uma variação

cambial muito grande que implicaria repasse automático para tarifa dessas

variações cambiais... Então, de certa forma, no início, ela foi criada sob uma ótica

até benéfica para a tarifa.

Bom. O que se verificou ao longo do tempo é que a coisa não funcionou bem

assim, quer dizer, a concessionária arrecada dos consumidores aquele nível de

encargos que está previsto, que é previsto no momento de fixar a tarifa, mas, muitas

vezes, o mercado cresce em relação àquele mercado em que foi feito na ANEEL.

Então, é justamente por essa diferença do mercado, entre o mercado de referência

no momento de calcular a tarifa e o mercado real, em que há uma apropriação, que

a gente diz que nesse momento há quebra na neutralidade da conta CVA, porque

ela foi criada para dar neutralidade a todo mundo, tanto ao consumidor quanto às

concessionários, e é neste momento que há, vamos dizer, um desvio de objetivo.

Os números que a gente estudou dizem alguma coisa da ordem de 3% da

tarifa. Esse é o número que a gente dimensionou, seria da ordem disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Da ordem de 3%?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - De 3% da tarifa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte)- A redução?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - A redução. Então, por exemplo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Em todo o Brasil?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Em todo o Brasil. São números

médios. A gente entende que isso, num setor que arrecada 70 bilhões, é

significativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, essa portaria irá

ser cumprida imediatamente pela ANEEL e pelas distribuidoras e haverá um ganho

para o povo brasileiro de 3% na redução das tarifas?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Esse é o que se pretende a partir da

implantação, de que ela venha a entrar em vigor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Depois de ela assinada

e entrado em vigor, automaticamente, ela... o povo brasileiro terá esse ganho?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Sim, mas ele tem um processo, que é

um processo legal em que o Ministério da Fazenda e o Ministério de Minas emitem a
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portaria, determinando à ANEEL que faça isso; aí, a ANEEL vai fazer uma audiência

pública, que é o procedimento legal que ela tem de fazer, para implementar o que o

Ministério determinou, certo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Perfeito. Então, gostaria

que respondesse as palavras do Deputado Raul Henry.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Bom, Deputado, se eu me recordo, a

sua referência é com relação a se privatizar ou não privatizar, nesse sentido. Bom,

quando a Ministra Dilma assumiu o Ministério de Minas, uma das primeiras

preocupações que teve foi exatamente o que fazer para mudar esse quadro. Ela se

deparou com todos esses problemas com que a CPI hoje está aqui em grande parte

se deparando. E, infelizmente, volto a uma parte do que eu já havia dito ao

Deputado Eduardo da Fonte, quer dizer, o respeito aos contratos de concessão fez

com que não se pudesse mudar a regra. Nós estávamos num momento em que

grande parte das distribuidoras já haviam sido “distribuidadas” no Brasil. Quase a

totalidade. Hoje, no Brasil, só não temos em Minas Gerais, que, assim mesmo, tem

um percentual elevado das ações da CEMIG já vendido, na ordem de 30%, 33%,

não me lembro; nós temos, talvez, Santa Catarina, COPEL e CEEE, no Rio Grande

do Sul. Quase todas as distribuidoras no Brasil já foram privatizadas.

E eu reputo que tarifa... A melhor tarifa que existe é qual? É aquela que é o

ponto de equilíbrio entre o que o capital precisa para remunerar de uma forma justa

e o que é a capacidade que a população tem de pagar. Ora, no meu serviço no

Ministério, eu emito pelo menos uma ou duas notas técnicas por semana para

combater subsídios tarifários que saem do próprio Congresso Nacional. Hoje

existem 50 projetos de lei no Congresso Nacional pedindo subsídio para tarifas, de

todos os segmentos industriais, segmentos de toda forma. Então, a gente pratica

modicidade a cada minuto no Ministério, certo?

Uma das coisas que foi citada aqui e que deriva um pouquinho dessa questão

da modicidade é a questão da tarifa de baixa renda. Nós estamos com um projeto de

lei já aprovado no Senado, o projeto de lei que o Dr. Carlos Zarattini está buscando

aprovar, que vai mudar substancialmente o conceito do que é tarifa social no Brasil,

é um avanço, é uma política nova, entendeu? Porque hoje nós temos uma situação

delicada, uma situação em que a lei que existe hoje concede a tarifa social a casos
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de casas de praia, casas de veraneio, flats em Brasília. Ela está desvirtuada, vamos

dizer assim. Estudos que nos mostraram — estudos da própria ABRADEE —

indicam que na ordem de 3 milhões de beneficiados no Brasil recebem tarifa social

indevidamente. Isso tudo significa o quê? Significa tarifa errada.

Então, Deputado, voltando ainda à questão da privatização, eu penso,

pessoalmente, como diretor da parte estratégica de tarifa, que da prática do

mercado não há como você fugir, a questão não é estatizar ou privatizar. Isso não é

o mais importante, a população não quer saber se a empresa é privada ou é pública,

a população quer saber que tem uma tarifa adequada, justa, uma tarifa não seja

extorsiva. Esse é para mim o momento principal.

O Brasil tinha, no passado, um modelo em que você tinha o que se chamava

de RGG. O que era isso? A RGG... Havia um equilíbrio nacional entre a tarifa, em

que as empresas que tinham um prejuízo recebiam recursos das empresas que

tinham lucro. Ora, se naquele momento as empresas que tinham lucro podiam

praticar tarifas mais baratas — e isso lá no passado —, elas eram obrigadas a

transferir para quem era ineficiente. E o que aconteceu com isso? O que aconteceu

com isso foi um sistema que estava indo para o buraco, assim como o da Argentina

foi. A Argentina defasou totalmente os investimentos dela. Então, o que aconteceu?

O que este Governo fez? Este Governo mexeu exatamente no que já foi citado

várias vezes aqui, um dos pontos do novo modelo, que é da Lei nº 10.848, ele foi na

ferida. O que é o maior componente que pesa na receita das empresas? É a compra

de energia. E, ao identificar que aquela parcela do self-billing — e foi citado aqui o

caso de Pernambuco e outros casos —, se você mexe na ferida, fazendo com que

acabe essa história de você vender energia para o próprio grupo, aquilo foi

implantado. E, hoje, a gente pode dizer que o modelo foi implantado em 2004. Nós

estamos em 2009. Já temos há 5 anos.

Eu tenho alguns gráficos aqui e poderia mostrar o resultado do que o modelo

está trazendo. O modelo trouxe uma inversão da curva. Se não tivesse sido feito

isso, a coisa seria muito pior do que está hoje, muito pior do que está hoje. Então, eu

entendo, Deputado, que não é questão de estatizar, não é questão de privatizar,

porque...Se você, por exemplo, fizesse um raciocínio de que “Ah! Então, vamos

implantar competição para que a tarifa caia”, olha, existe competição na telefonia



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

82

celular. Agora, o preço do minuto do celular de cartão aqui chega a ser de 10 a 20

vezes mais caro do que nos Estados Unidos. Nós, do setor elétrico, como podemos

fazer energia via satélite, para fazermos concorrência aqui dentro da área de

atuação da CELPE, o que teríamos de fazer? Teríamos de ter uma outra empresa

aqui dentro, porque os ativos que estão aqui são da CELPE. Para eu fazer

concorrência, eu tenho de trazer uma outra empresa, porque essa vai botar ativo

aqui dentro. E ao botar ativo aqui dentro, eu vou ter de remunerar esse ativo, ou

seja, é pior para a tarifa, está entendendo? Isso é uma teoria econômica, quer dizer,

ativos novos precisam de amortização. O modelo... Eu costumo dizer o seguinte:

não existe um modelo perfeito no mundo.

Eu acho que o trabalho da CPI está sendo espetacular, muito bacana, é um

trabalho que vai trazer para a sociedade essa transparência, mostrar que não existe

modelo perfeito. Nós já tivemos uma evolução em relação ao modelo anterior, como

eu citei aqui, na época da RGG. O que se faz hoje, o que nós temos hoje é o quê? É

um modelo que esmiuça as empresas. A ANEEL tem esse trabalho, que é um

trabalho incessante. Apesar de todo o contingenciamento que a ANEEL sofre, da

dificuldade que a ANEEL tem de fiscalizar, um trabalho que é difícil, apesar disso

tudo, de todo esse problema que a ANEEL tem, a ANEEL esmiuça ou procura

esmiuçar todos os custos da empresa. E faz o quê? Ela procura pegar esse custo e

comparar com alguma empresa que seja considerada eficiente. Para quê? Para tirar

dessa empresa aquilo que pode trazer como eficiência para a tarifa.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Dr. Marcos, mesmo que essa

empresa não seja eficiente, ela cobra como se fosse. A ANEEL coloca uma empresa

fantasma...

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Uma empresa espelho, referência,

virtual.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS -...nos preços do espelho e

deixa...

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Sim, mas a ANEEL, ao fixar....

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS -...o procedimento.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - A Dra. Joisa está aqui e vai falar.
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - O senhor está defendendo uma

coisa que vai de encontro a toda e qualquer relação de fiscalização. O papel

fundamental da ANEEL era fiscalizar e não dar simplesmente os ganhos a qualquer

custo.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Não, desculpa....

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O senhor representa aqui o

Ministério de Minas e Energia.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Sim, sim.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Eu só queria situar: o senhor

está fazendo tamanha apologia aqui, que até eu quase estou batendo palma para

esse sistema...

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Não, não, espera aí.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - ... que está aí.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Desculpe, Deputado. É só para deixar

claro o que é o modelo hoje. O modelo hoje busca transferir para a tarifa a eficiência

das empresas. É isso.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Por que não vamos cobrar,

então, na hora que se fizer uma fiscalização, na hora que se aportar

tecnologicamente, e dar à população os serviços afins? Porque o que se faz é

autorizar, através da empresa espelho, do lumiar dos mundos, um preço que não é

condizente com os serviços prestados na ponta.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Eu não vou... Gostaria de pedir... A

Dra. Joisa, certamente, deve explorar mais esse tema, para a gente não... não é,

Dra. Joisa?

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - É só para que não se passe a

impressão de que nós viemos aqui dizer que a modelagem da ANEEL, a falta de

fiscalização, a falta de zelo pelo papel dela está sendo uma coisa que nós viemos

aqui aplaudir. Pelo contrário. Se existe uma CPI é pelos atos anormais à sociedade,

que precisa de transparência e precisa de explicação.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Sim.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Ao senhor, como membro do

Ministério de Minas e Energia — e até pela pessoa que, inclusive, foi fazer a palestra
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junto com o senhor lá —, eu tenho o maior respeito. E quero dizer que quero

continuar tendo o maior respeito pelo Ministério de Minas e Energia, o que eu já não

tenho pela ANEEL.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Bom, só complementando, então,

Deputado, o que eu gostaria de dizer é isso: nós temos um modelo... tivemos vários

modelos já no Brasil, hoje nós temos esse modelo e temos de buscar outros. Temos

de avançar. Esta CPI, certamente, vai dar parâmetros para que a gente encontre um

modelo mais evoluído ainda. Nós, hoje, temos o problema da assimetria tarifária, um

problema complicado. Estados em que a renda per capita da população é baixa

pagam as maiores tarifas. Temos vários problemas no setor, como o de como

reduzir a questão dos encargos na conta.

Eu posso garantir a todos os senhores que nós trabalhamos incansavelmente,

todos os dias, seja explicando, inclusive, aos próprios colegas Deputados do

Congresso Nacional, o porquê de não conceder subsídios.

O que eu gostaria de falar era isso.

O SR. DEPUTADO RAUL HENRY - Eu só queria fazer uma ponderação ao

senhor.

A minha pergunta se baseou numa audiência pública, que foi marcada pela

Comissão, na qual estiveram presentes o Dr. Pinguelli Rosa e Dr. Ildo Sauer.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Certo.

O SR. DEPUTADO RAUL HENRY  - E eles não foram econômicos nos

adjetivos. Eles diziam que havia uma traição do PT ao projeto original de

reestatização do setor e que o Governo do Presidente Lula traiu esse ideário e

apenas fez um ajuste no modelo privatizante do Presidente Fernando Henrique

Cardoso.

Certamente, estão nos Anais da CPI as duas conferências, a do Dr. Pinguelli

Rosa e a do Dr. Ildo Sauer.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Certo. Mas eu volto a dizer: há o

respeito aos contratos. Todos nós gostaríamos de mudar muita coisa e vamos ter

uma grande oportunidade agora. Aproxima-se a data de renovação dos contratos de

concessão, evidentemente, cada um numa data, mas se começa agora, em 2015. E

eu entendo que os contratos de concessão têm de ser semelhantes. Então, o que
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acontecer agora no novo contrato de concessão, certamente, vai ter a mesma

filosofia de quando for vencer lá o da CELPE, porque ficaria muito ruim para a União

fazer um contrato de concessão um diferente do outro.

Então, eu entendo — já disse isso, inclusive, dentro do Ministério — que o

mais importante não é saber se vai ser uma nova licitação ou se vai ser renovação.

O mais importante é discutir o teor de um novo contrato, para que a gente pegue a

experiência do que já aconteceu no passado ou vem acontecendo hoje, onde esta

CPI é importante, e fazer uma varredura do passado, para poder botar no papel, no

novo contrato de concessão tudo aquilo que a sociedade pretende alcançar. Que a

gente não saia fora desses desvios que, infelizmente, às vezes, são difíceis de

serem explicados. Eu acho que é dessa forma, não é, Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu gostaria de saber se

o Deputado Raul se dá por satisfeito.

O SR. DEPUTADO RAUL HENRY - Dou-me por satisfeito e quero, inclusive,

agradecer a presença ao Dr. Marcos Franco, porque ele não está aqui na condição

de convocado. Ele está aqui na condição de convidado.

Portanto, eu quero agradecer a gentileza com que o senhor se fez presente

nesta sessão de hoje aqui em Pernambuco.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Foi um prazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de passar a

palavra agora ao Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Acho que o Deputado Aleluia

quer fazer umas perguntas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Dr. Marcos...

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  - ... o senhor disse uma coisa

que é correta: que o Parlamento tem sido pródigo em criar artifícios para aumentar a

tarifa. Mas o Governo também. V.Sa. aqui está representando o Governo.

Eu acabo de receber, por e-mail, o relatório do Deputado João Bacelar, que

relata a MP nº 466, esteve comigo semana passada e disse que o Governo estava

querendo colocar nas costas do consumidor de Pernambuco e do consumidor do

Brasil como um todo o pagamento pela tarifa das linhas de transmissão das usinas
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que vão ser construídas nos países limítrofes na América Latina. Isso não é mais um

aumento de tarifa? O senhor conhece esse assunto? Está aqui. E o Governo foi tão

esperto que não colocou no texto original da medida provisória, mas pediu

abertamente, na reunião da base do Governo, que o Relator colocasse um artigo, 2

ou 3 parágrafos, dizendo que quem vai pagar a conta por essas linhas de

transmissão somos nós, é o consumidor, que já foi embora. É assim que se aumenta

tarifa.

Votei contra a taxa de iluminação pública e vou votar contra isso aqui, porque

isso é mais uma forma de aumentar tarifa. O senhor é capaz de dizer quanto de

tarifa vai aumentar com mais esse ônus colocado nas costas do consumidor

brasileiro e do consumidor de Pernambuco?

Última pergunta. O senhor falou que o Congresso é pródigo em aumentar

tarifa, mas é a segunda vez que o atual Governo aumenta, de forma generosa, a

tarifa de Itaipu, e quem vai pagar também é o consumidor brasileiro. O senhor já

sabe a quanto vai o aumento?

São 3 perguntas para o senhor.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pois não.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - ... só para acrescentar às

perguntas do Deputado Aleluia. Esse fato já acontece no meu Estado de Roraima!

Nós, hoje, pagamos 90 milhões do que foi gasto no Linhão de Guri! Ou seja, o

Governo está institucionalizando esse método. Nós, brasileiros, somos obrigados a

pagar a energia, além da nossa, de outros países. Eu queria só aqui fazer eco às

palavras do Deputado Aleluia.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Eu quero, Presidente, ainda nessa linha,

dizer ao Deputado Aleluia que isso não é inovação do Governo atual, não. No caso

do Linhão de Guri, 90 milhões de dólares, o consumidor do Brasil paga hoje pelo

Linhão lá dentro da Venezuela, mais 1 milhão de dólares a título de conservação da

linha de transmissão lá na Venezuela! Portanto, não é uma inovação. Isso já vem do

Governo passado, essa história de pagar linha de transmissão dentro de outro país.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Eu posso...? Deputado Aleluia, com

relação à MP nº 466, ela foi criada, ela tem sido muito bombardeada, vamos dizer
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assim. Mas o que é que essa medida traz? Temos algumas regiões do Brasil

chamadas regiões isoladas, basicamente Acre, Rondônia e a região de Manaus, em

que cada um aqui, e o povo de Pernambuco tem na conta dele um pedacinho dessa

conta que custa, que é a famosa CCC. Então, o que... O espírito principal dessa

medida foi mudar o mecanismo de controle gasto desses combustíveis nessa região.

Para os senhores terem ideia, essa região amazônica é da ordem de 45% do

território nacional. Lá dentro, há mais de mil usinas térmicas, é um consumo de óleo

absurdo! O controle disso custa caro, é uma coisa muito difícil. O Dr. Rui Altieri, da

ANEEL, está aí, é uma pessoa que sofre com isso. Então, a medida provisória veio

buscar uma forma, uma melhor forma de lidar com isso.

É evidente que, numa passagem de sistema isolado para sistema interligado,

porque estamos às vésperas de interligar Acre e Rondônia e, em outubro de 2011,

interligar Manaus, quando isso acontecer, essa conta CCC, que hoje é da ordem de

3 bilhões, chegando a quase 4 bilhões — 3 e 700 milhões, ordem de grandeza —,

essa conta vai cair da ordem de 60%. Agora, para se chegar a isso, você tem um

período de transição em que há alguns ajustes que têm de ser feitos. Está certo?

Então, a medida provisória realmente tem esse objetivo. Muitos dizem: “Ah, vai

aumentar tarifa”, não sei que e tal. Mas, vejam bem, ela está fazendo... foi o modelo

que foi encontrado que vai aumentá-la durante 1 ou 2 anos para fazer jus aos

acertos de que se precisa para interligar o sistema! E mais, a partir de... Nós

estamos o quê? Hoje, nós estamos em outubro de 2009. Dentro de 2 anos, vamos

estar com Manaus interligado, a conta CCC vai cair 60%! Então, reputo que isso é

um investimento que a gente está fazendo para poder ter...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - (Intervenção fora do

microfone. Inaudível.) ... A minha pergunta foi sobre a emenda que o...

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Pois então. Mas a emenda não é

sobre linhas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - (Intervenção fora do

microfone. Inaudível.)

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Então, desculpe-me, Deputado, eu

não...
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - (Intervenção fora do

microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Repita a pergunta...

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Não entendi a pergunta do senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Para que fique

registrado, é importante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - A minha pergunta não foi

sobre a MP. Já estudei a MP.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Certo, certo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Acho que a MP tem coisas

lógicas porque é um período de transição.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Certo, certo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Agora, o que não é razoável

é que o Governo mande uma medida provisória. Nenhum Deputado apresentou

emenda, nenhum Senador apresentou emenda, e veio o Ministério de Minas e

Energia forçar o Relator a colocar no seu relatório uma coisa que aumenta tarifa!

Qual é a explicação? Por que o Governo não assume? Por que o Governo não

manda uma medida provisória? Depois, o senhor vai dizer que a culpa é do

Congresso! Vou votar contra, já denunciei na imprensa hoje. Se o senhor quiser,

olhe no meu site que lá denunciado está.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Está bem, Deputado. (Risos.)

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Está denunciado desde

ontem, e está na imprensa hoje! É mais uma tungada no consumidor, colocada de

forma absolutamente contrabandeada na medida provisória! A essas coisas o

Congresso tem de estar atento, porque, a cada minuto, aumenta-se o custo do

cidadão.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Sim, com certeza. E isso aí tem de...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - E vocês... O senhor deveria

saber disso, porque quem participou da reunião foi o Dr. Zymler.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - É. Como se trata de uma emenda, eu

não fiquei sabendo.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - O senhor trabalha com ele,

não é?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Sim, sim.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - O Dr. Zymler participou, e,

segundo o Relator, foi pedido do Governo, através da Casa Civil e do Dr. Zymler! Eu

questionei, mas ele colocou no relatório dele. Está aqui no meu e-mail, e a denúncia

ainda está no meu site.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Bem, Deputado, eu vou pedir-lhe

desculpas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E é uma grande

contribuição, Deputado José Carlos Aleluia, que o senhor faz para o Brasil...

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - É.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - ... e nós também não

podemos admitir uma emenda desse tipo colocada às pressas, sem que seja

discutida pelo povo brasileiro e pelo Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pela ordem, Deputado

Cameli.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Eu estava aqui escutando V.Sa.,

que falou da questão da Região Norte, do Acre e do Amazonas. Eu só quero dizer a

V.Sa. que sou Deputado do Estado do Acre, e, na época, sempre me informavam

que, quando o Linhão chegasse a Rio Branco, o custo da energia ia baratear, o

famoso Linhão. Só que a energia não baixou nada, ela fez foi aumentar. E, na

segunda cidade do Estado, que se chama Cruzeiro do Sul e é onde o Linhão

também vai chegar, a promessa hoje é que o Linhão vai baixar, só que não está

baixando nada! Está tudo... no lugar de baixar, está querendo aumentar!

Então, é por isso que, hoje, eu quero fazer essa pergunta e essas colocações;

é que está virando já uma questão nacional! Nós temos de dar realmente uma

resposta... A população quer o quê? Energia barata, está certo?

Era esse o meu questionamento sobre o Linhão, porque, quando se fala em

Linhão, para mim, em termos de baixo custo, não existe baixo custo, existe alto

custo, está certo? Era isso o que eu queria deixar registrado para V.Sa.
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O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Com relação à pergunta do Deputado

Aleluia, eu realmente não conheço, Deputado. Vou pedir-lhe desculpas. Não

conheço a emenda, eu conheço a MP. Eu gostaria de responder-lhe posteriormente

se for possível, se os senhores permitirem. Com relação... Ouviu, Deputado, gostaria

de posteriormente responder porque eu não conheço a emenda. O.k.?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto o Deputado

Aleluia se aceita e se peço que o Ministério mande por escrito para o gabinete do

Deputado José Carlos Aleluia explicando essa emenda.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Comprometo-me, comprometo-me.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Na segunda-feira, peço

que encaminhe, na parte da manhã, as explicações para que haja tempo hábil de

tomarmos os posicionamentos na terça-feira.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Perfeito. Comprometo-me a mandar.

Com relação à questão da ELETROACRE, a ELETROACRE é... o cálculo da

tarifa, ela é feita individualizada. Eu já disse aqui que uma das grandes parcelas pelo

preço da tarifa é a compra de energia. Certo?

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Isso.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Bom, se a ELETROACRE, assim,

vamos dizer, de forma global, comprava energia térmica e agora vai poder comprar

energia hidráulica, a tendência é que, com a interligação, essa energia, em um certo

período de tempo, ela se encontre dentro da média brasileira de contratação de

hidráulicos, certo?

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI  - Mas eu entendo V.Sa. É tanto que

fiz um levantamento através da prestadora de serviços de Cruzeiro do Sul, da região

do Vale do Juruá, no Estado do Acre — que lá são 3 vales: Vale do Acre, Vale do

Juruá, Vale do Purus —, Vale do Juruá, que corresponde a praticamente 30% dos

municípios do Estado, a GUASCO, a prestadora de serviço da ELETROACRE, pediu

um planejamento de mudança, de novos equipamentos, compra de novos

equipamentos. Não existe nenhum planejamento para a compra de novos

equipamentos, como, por exemplo, num fato que tem razão, porque é compra de

combustível, diesel, como funcionam os motores de energia lá. E, aí, fica aquela

esperança de que o Linhão vai chegar lá na região do Juruá e o preço vai baixar. E
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por que não baixou no Rio Branco quando chegou à Capital, quando veio de Porto

Velho? O senhor está me entendendo?

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - É que quando foi feita a interligação

entre Rondônia e Acre, o sistema Acre/Rondônia ainda não estava interligado.

Então, foi por isso. Agora, quando interligar Acre e Rondônia ao sistema brasileiro

todo — está certo? —, onde a matriz energética é da ordem de 70% hidráulica,

vocês certamente vão poder comprar energia nos leilões, vão poder montar a matriz

de compra de energia da ELETROACRE de uma forma muito mais barata do que

existe atualmente.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI  - Não. Vai haver um momento mais

oportuno para nós discutirmos a questão do Acre, até porque o senhor não discutiu

a questão de Pernambuco. Mas eu não estou convencido dessa resposta.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Certo.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI  - Isso nós vamos ter uma outra

oportunidade, até porque a CPI já passou pelo Estado.

O SR. MARCOS FRANCO MOREIRA  - Comprometo-me a esclarecer para o

senhor.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI  - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu gostaria de consultar

se mais algum Deputado gostaria de fazer algum questionamento. (Pausa.)

Não havendo, eu gostaria de agradecer ao Sr. Marcos Franco Moreira a

participação.

E, agora, vou convocar a Dra. Joisa Dutra Saraiva, Diretora-Presidenta da

ANEEL em exercício, para que possa fazer os seus esclarecimentos — Ah! Foi ao

banheiro?

Vou suspender, por 2 minutos...

O SR. VICENTE ROQUE - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) ... Sr.

Presidente, eu estava inscrito e fui convidado. Sou representante de 5 entidades de

defesa do consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O senhor vai ter

oportunidade. O senhor vai ter, o senhor vai ter...

O SR. VICENTE ROQUE - Eu estou inscrito aí.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas a inscrição aqui

não é feita dessa forma. Há uma pauta, e a CPI está cumprindo a pauta. Eu já dei

oportunidade e vou dar oportunidade para que o senhor possa falar. Convidado, o

senhor vai ter oportunidade. Eu o convidei, e o senhor vai ter oportunidade de falar.

Eu peço que o senhor tenha um pouco de paciência.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Boa noite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Boa noite.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Na pessoa do Presidente

desta Comissão, eu gostaria de agradecer a oportunidade, então, de representar a

ANEEL e prestar os esclarecimentos e também agradecer ao Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria que a senhora

falasse mais próximo do microfone, para que todos pudessem escutar.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Está claro agora?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Agora está.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Então, Deputado Eduardo

da Fonte, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade de vir aqui

prestar esclarecimentos a esta Comissão e também agradecer o seu aceite à minha

substituição em relação ao Diretor-Geral, Diretor Nelson Hubner, que se encontra

em missão oficial fora do País. Também cumprimento a pessoa do Relator,

Deputado Alexandre. E coloco... Dado o adiantado e o grande número de pessoas

que já se manifestaram, eu vejo maior razoabilidade em me colocar à disposição dos

senhores, para, já de pronto, responder às perguntas, ao invés de fazer qualquer

tipo de manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Perfeito.

A ANEEL tem conhecimento das práticas cometidas aqui em Pernambuco,

pela CELPE, nessa questão da contratação dos policiais para que prestassem

serviço para a CELPE?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Não, Deputado. Não

temos conhecimento. Eu, pelo menos, na verdade, não tenho conhecimento até o

momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Qual é o

posicionamento da ANEEL em relação a esse assunto?
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A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Tive até oportunidade de

já, no início deste dia de hoje, ao saber desse fato, brevemente, na Procuradoria,

mas, na verdade, a informação que foi dada é que isso seria uma questão do âmbito

de uma política pública de nível estadual. Então, esse eventual convênio é algo que

precisa ser tratado nesse âmbito. E, claro, que, do nosso ponto de vista, cabe avaliar

as práticas da concessionária sob a ótica das atividades que ela presta para

fornecimento de energia elétrica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Comprovando esta

prática, qual é a penalidade que a CELPE vai sofrer em relação à ANEEL?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Veja bem, Deputado: na

verdade, a ANEEL tem 3 grandes áreas de atuação. Para nós, regular é regular do

ponto de vista de regulamentar, elaborar normas — existe um conjunto de

superintendências que trata disso —, mediar e também fiscalizar. Então, nós temos

um conjunto de áreas que são afetas ao tema de fiscalização, elas seguem um

procedimento. E esse procedimento é fundamental, até para não comprometer o rito

da fiscalização, porque comprometido o rito, na verdade, nós poderíamos, até por

questões de forma, ter o nosso ato de fiscalização tornado nulo.

Então, nesse sentido, uma vez detectada uma prática, além de todas aquelas

atividades regulares de fiscalização, detectada uma prática em uma fiscalização

eventual, certamente, se ela estiver infringindo o conjunto de regulamentos, caberá

um termo de notificação, que assim é o rito. E, em resposta ao termo de notificação,

se prevalecer aquela conduta inadequada, é emitido um auto de infração e, para

análise, num primeiro momento, da parte do Superintendente e, num segundo

momento, é que, então, se não acolhida a posição da empresa ou do agente que

está sendo autuado. Só nesse segundo momento é que a análise passa para o

âmbito da Diretoria da ANEEL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Existe outra empresa no

Brasil, outra distribuidora de energia elétrica que utiliza dessas práticas de contratar

policiais para que possam coagir os consumidores?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Não é do meu

conhecimento a existência de outra.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de perguntar

também à senhora quantas ações na Justiça a CELPE tem em litígio com a ANEEL?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Eu, efetivamente, não

tenho esse dado, Deputado. Eu, na verdade, me coloco à sua disposição. É

importante destacar que, reconhecendo a importância desta Comissão e do seu

esforço, enfim, de contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico, através

inclusive de tarifas mais adequadas do ponto de vista da população, a ANEEL criou

um conjunto, criou uma comissão de pessoas extremamente habilitadas para isso. E

elas têm se empenhado muito em responder a todas as demandas desta Comissão,

através de requerimentos. Então, eu creio que qualquer ponto adicional eu terei o

maior prazer, enfim...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu gostaria que nós

pedíssemos auxílio ao Procurador-Geral da ANEEL, que está aqui, para que ele

pudesse nos informar quantos litígios judiciais a CELPE tem com a ANEEL.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - O senhor sabe esse

número?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Não. Exatamente

quantos? Quantos? São vários, são poucos? Eu tenho conhecimento de que a

CELPE não acatou a última revisão tarifária da ANEEL que determinava que

fosse..., que a conta de energia baixasse para os consumidores residenciais em

quatro vírgula poucos por cento. Iniciou-se aí um entrave judicial: ganhou em

primeira instância, a liminar foi derrubada no STJ; depois, houve um recurso e hoje,

se eu não me engano, em primeira instância, saiu a sentença favorável à CELPE.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Uma sentença de mérito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pode elevar o

microfone, por favor, só para que fique registrado?

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES  - Movida pela CELPE...

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Desculpe, Márcio. Márcio

Pina, Procurador-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica.

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES  - Perdão. Movida especificamente pela

CELPE, em face da homologação de um ato contra a ANEEL, temos a ação contra a
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resolução homologatória do segundo ciclo de revisão tarifária, em que foi concedida

uma liminar na Primeira Instância, 9ª Vara Federal de Brasília, para que fosse

obstado o deferimento de um passivo financeiro decidido pela diretoria colegiada.

Essa decisão foi, então, suspensa pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Ministro Gilmar Mendes, num pedido de suspensão de liminar. E, recentemente —

creio eu, eu tenho esse dado aqui preciso, acho que foi no dia 20 de agosto —, foi

proferida a sentença de mérito pela 9ª Vara Federal de Brasília, exatamente no dia

20 de agosto, dando provimento à ação judicial da CELPE em desfavor da ANEEL e

anulando o deferimento do passivo financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Em primeira instância,

não é?

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES DE SOUSA  - Em primeira instância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Agora, eu gostaria de

perguntar se em outros casos houve contestação judicial da CELPE quando a

energia subiu 30%, 32%. A CELPE contestou na Justiça?

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES DE SOUSA  - No primeiro ciclo de revisão

tarifária, Excelência, houve uma ação movida pelo Ministério Público Federal em

litisconsórcio com...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Em defesa do

consumidor?

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES  DE SOUSA - ...em litisconsórcio com o

Ministério Público Estadual, pleiteando a anulação do ato homologatório da ANEEL.

E ali houve já julgado de mérito pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aqui

em Recife, que reconheceu a legalidade do contrato CELPE/Termopernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas a ANEEL, nessa

questão, estava... A CELPE estava pedindo o cumprimento da decisão da ANEEL?

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES  DE SOUSA - Excelência, o Ministério

Público Federal buscava anular a resolução homologatória da ANEEL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Anular a resolução da

ANEEL. E agora o que acontece? É a CELPE que busca anular a decisão da

ANEEL.

O SR. MARCIO PINA MARQUES  DE SOUSA - Perfeito, Excelência.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

96

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É isso que acontece.

Hoje, então, a CELPE tem um litígio com a ANEEL. A ANEEL determinou que as

tarifas de baixa renda tivessem o reajuste negativo de 4%, e a CELPE entrou na

Justiça e conseguiu vencer em primeira instância.

O SR. MARCIO PINA MARQUES  DE SOUSA - É fato, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Para esclarecer a este

Plenário que fica clara a posição da CELPE de só querer tirar vantagens dos

consumidores pernambucanos.

Mas eu gostaria que a Dra. Joisa também informasse a esta Comissão se a

diretoria da ANEEL tem convicção do ato da reunião.

Estive presente na audiência pública em que a ANEEL determinou que

baixassem as tarifas do povo de Pernambuco. Tecnicamente, legalmente a ANEEL

tem toda convicção do ato dessa audiência? Desse ato da ANEEL?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Deputado, as decisões

que são tomadas pela ANEEL são tomadas através de reuniões da diretoria. Na

verdade, eu me lembro perfeitamente bem da sua contribuição, da sua

manifestação, no âmbito da sustentação oral. Todo o processo é instruído por um

relator. Existe sempre um relator, que é sorteado em sorteio público e aleatório,

numa sessão que é transmitida ao vivo pela Internet, na segunda-feira, às 9 horas

da manhã. Esse relator, então, busca apoio em todas as áreas técnicas e também a

análise jurídica feita pela Procuradoria, que é constituída de um conjunto de

Procuradores da AGU. Os processos de revisão tarifária são coordenados por uma

determinada área, mas na verdade envolvem todo um conjunto de áreas. Por

exemplo, a quem compete fazer a análise dos investimentos, validação de base,

olhar as metas.

Então, todos esses aspectos... Existe uma área que coordena. Só após a

instrução desse processo, que é objeto, inclusive, de ampla discussão com o diretor-

relator... E também, no caso, tem uma revisão tarifária de uma audiência pública

com sessão presencial. Só nesse momento, então, é submetida à apreciação do

colegiado, numa terça-feira, às 10 horas da manhã, a posição desse relator. Aí,

então, a partir das manifestações dos seus colegas de colegiado, é tomada uma

decisão.
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Então, é claro que, neste momento, temos uma convicção, o que não significa

que essa decisão não possa ser alterada, porque dessa decisão cabe recurso;

primeiro, no momento... na esfera administrativa. E na verdade...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Porque a CELPE

ultrapassou a esfera administrativa e entrou diretamente na esfera judicial.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Não posso... Não consigo

lhe precisar neste momento, dado que estamos falando de depoimento. Mas não me

lembro de nenhum caso em que da decisão administrativa coube um recurso

diretamente na esfera judicial. Normalmente, em primeiro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E a CELPE ultrapassou

esse recurso administrativo e foi direto para a Justiça, passando por cima, inclusive,

da ANEEL.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Ouso dizer que, na

verdade, se ela recorreu à Justiça, deve ser por não ter tido acolhido o seu pleito no

âmbito da esfera administrativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Isso mostra aqui a

política que a CELPE está tendo com o povo de Pernambuco. Quando a ANEEL dá

uma decisão que beneficia a empresa, ela acata a decisão da ANEEL. Quando a

ANEEL dá uma decisão que beneficia os consumidores de Pernambuco, ela entra

na Justiça e bota seus batalhões de advogados para que consigam liminares e

decisões para que o povo de Pernambuco continue se prejudicando.

Sra. Joisa, eu gostaria que a senhora, então, confirmasse que a ANEEL tem

convicção da decisão que foi tomada. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que

foi adiado um reposicionamento para, se não me engano, 2010, 2011.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - Foi feito um diferimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Exatamente. Por

entender o momento do nosso Estado, das altas tarifas cobradas pela CELPE ao

Estado de Pernambuco, a ANEEL teve bom senso e, realmente, atendeu os

consumidores, prorrogando esse reposicionamento. A CELPE não entendeu e

entrou na Justiça.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - A CELPE pleiteou a

revisão daquela decisão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - A senhora também não

tem conhecimento de outra ação que a CELPE tenha contra a ANEEL?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - Na verdade, eu não

conheço em detalhes, porque são anteriores à minha…

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vamos consultar

novamente o nosso Procurador para ver se…

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES DE SOUSA - Excelência, nós debatemos

em juízo com inúmeras concessionárias, que, naturalmente, questionam os autos de

infração lavrados pela Agência. Não consigo lhe assegurar, mas podemos prestar

essa informação…

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, eu vou, assim,

ser mais objetivo. De autos de infração, não. De reajustes de tarifas.

O SR. MÁRCIO PINA MARQUES DE SOUSA - É a primeira ação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É a primeira ação.

É importante colocar que a CELPE passou 8 anos sendo beneficiada pelas

decisões da ANEEL. Quando, pela primeira vez, a ANEEL toma uma decisão em

favor do povo pernambucano, a CELPE vem, contesta na Justiça, e aí se dá uma

nova batalha judicial, prejudicando o povo pernambucano mais uma vez.

Gostaria de consultar os Deputados…

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Eu gostaria, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Cameli.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Primeiro, eu gostaria de agradecer

a presença da Dra. Joisa aqui. Sei do trabalho que a senhora tem feito perante a

diretoria da ANEEL. Mas não seria a hora de nós nos perguntarmos, de a própria

ANEEL — eu sei que as concessionárias vão lá com vocês, querem poder vender

energia para os Estados —, de a ANEEL buscar algum grupo? Por exemplo: “Vamos

ao Acre. Vamos ver como a ELETROACRE está se comportando perante a

população do meu Estado. Vamos a Roraima”. Quando eu falo ELETROACRE, eu

estou fazendo já um resumo. “Vamos à ELETROACRE, à ELETRONORTE, à

Guasco.” Enfim, como estão se comportando? Para nós vermos, realmente, quem

está errado. Porque eu observo que, no final das contas, me parece que a única

culpada só é a ANEEL. Na realidade, eu também tenho que ter a convicção de que
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eu não posso jogar a culpa só para vocês, porque na hora da procura é muito fácil.

Agora, na hora em que a empresa vai vender energia para nós… É totalmente

diferente. É que eu não estou sabendo me expressar direito nesta minha colocação.

O que eu quero dizer é que seria mais do que justo que a ANEEL colocasse

alguma equipe investigatória sobre essas prestadoras de serviços nos Estados

brasileiros, para ver realmente de quem é a culpa, porque isso facilitaria o nosso

trabalho e facilitaria também a vida de cada cidadão brasileiro. Isso seria uma forma

de eu querer encaminhar, por sugestão, para a senhora, que está representando

aqui o Presidente da ANEEL. Está certo, doutora?

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - Muito obrigada, Deputado,

até pela oportunidade.

Na verdade, na próxima quarta-feira estarei eu presidindo a sessão pública da

revisão tarifária periódica da ELETROACRE, em Rio Branco. Quarta-feira. Na

quinta-feira eu estarei em Porto Velho. Na semana passada, nós estivemos em Boa

Vista e estivemos em Manaus. Foram as 2 sessões de revisão tarifária, porque

essas concessionárias têm revisão tarifária, coincidentemente, neste ano. Para além

disso, existem as áreas de fiscalização. Então, a ANEEL atua. A ANEEL tem apenas

uma sede, em Brasília. Atua nos Estados, através, em alguns deles, de convênios

de descentralização, que é o caso do Estado de Pernambuco, que até já foi citado.

Nós temos aqui um convênio com a agência reguladora, com a ARPE. No

caso, atividades de fiscalização podem ser objeto de delegação. Não pode, por

exemplo, ser objeto de delegação a fiscalização da rede básica. Isso é algo que não

é delegável. Então, a fiscalização de usinas que sejam despachadas pela ONS.

Mas nós temos, sim, um desafio, que é, efetivamente, conseguir melhor

avaliar qual é a verdadeira percepção do consumidor. Esse é um esforço constante

para nós. Esse é um esforço constante.

Então, nós, inclusive, num primeiro momento, fazíamos essas sessões

públicas de revisão tarifária, indo... Necessariamente, cada revisão tarifária envolve

uma audiência pública, que tem uma sessão presencial presidida por um diretor da

ANEEL. Essa é a nossa norma. No caso, nós, recentemente, passamos inclusive a

discutir, no âmbito dessa própria sessão presencial, inclusive as metas de qualidade

que são fiscalizadas para cada área de concessão, que são os indicadores de
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interrupção, duração da interrupção e frequência da interrupção. Mas ainda persiste

a nossa real capacidade de perceber como é que esse consumidor está avaliando

essa qualidade da concessionária, porque, em alguns casos, ele tem uma certa

insatisfação com essa qualidade do seu fornecimento, mas poderia custar muito

mais caro fazer os investimentos para tornar aquela qualidade mais adequada a

esse nível.

Então, quer dizer, nós vivemos esse dilema. Como é que nós vamos,

verdadeiramente, aferir... Qual é a disposição do consumidor a pagar mais por uma

qualidade maior? Esse é um desafio constante. Para além disso, nós temos

consultas públicas que são consultas de fiscalização. As áreas de fiscalização vão

até os Estados. E aí são momentos muito importantes, porque a sociedade se

manifesta, e a população fala do seu desconforto, fala do seu descontentamento.

Eu, por exemplo, quando presido uma sessão pública de revisão tarifária, faço

questão de levar comigo o procurador — obviamente, o procurador sempre

acompanha a nossa Mesa —, o superintendente de tarifas, um superintendente que

é responsável por avaliar os investimentos, porque aquele momento é o momento

em que nós conseguimos perceber como é que aquela sociedade, como a

sociedade local está avaliando aquele serviço que está sendo prestado. Para além

disso, eu faço questão de levar o superintendente de mediação, que é alguém que

pode ajudar, que pode interagir com o consumidor. Às vezes o consumidor não quer

falar no microfone.

Nós temos experiências extremamente bem-sucedidas. Houve a revisão

tarifária da CEMIG, que eu tive a oportunidade e muita satisfação de presidir —

foram 750 contribuições, 115 expositores; processo de uma riqueza enorme. Mas

persiste a nossa dificuldade, quer dizer, a nossa dificuldade de sempre sermos

capazes de perceber. O esforço existe, mas é um esforço contínuo.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Só para concluir, Sr. Presidente. Só

para concluir.

Eu já estou aqui me colocando à disposição. Eu vou estar presente nessa

audiência pública no Estado. Também sou Procurador.

Eu quero fazer essas perguntas para a ELETROACRE e a Guasco, porque

senão parece que a culpada é sempre a ANEEL. Então, quero realmente que eles
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assumam as responsabilidades deles. Está certo? É importante nós ressaltarmos

isso, porque...

Só para os senhores terem uma ideia, tanto na área do Vale do Juruá, como

na área do Estado do Acre falta energia consequentemente, de 3 em 3 horas. É só

para deixar registrado. Eu queria, depois, que a assessoria me passasse o

calendário de horas, que eu irei lá.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Certamente.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Nada mais a perguntar, Sr.

Presidente.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de consultar se

mais algum...

Passo a palavra ao Relator, Deputado Alexandre Santos; em seguida, ao

Deputado Edio Lopes. Não, ao Deputado Edio Lopes e ao Deputado José Carlos

Aleluia também.

Deputado Edio Lopes com a palavra.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Gostaria de perguntar à representante da

ANEEL: na Nota Técnica nº 51/2003-SRE, a ANEEL reconheceu que as perdas não

deveriam constar dos itens da Parcela A. Na revisão tarifária de 2003, a Agência

estabeleceu novas tarifas, que teoricamente tinham como base custos eficientes,

segundo a ANEEL. Os consumidores seriam beneficiados pelas reduções de custos

e pela maior eficiência que as concessionárias obtiveram. E aquela seria a primeira

oportunidade dada ao regulador para estabelecer tarifas justas. Contudo, no

segundo ciclo de revisão tarifária, em 2007, a ANEEL decidiu descumprir o

entendimento anterior e aprovou o termo aditivo, que incluiu definitivamente, a

pedido da ABRADEE, as perdas na Parcela A. Com um agravante: em 2008, a

ANEEL reconheceu que as perdas comerciais repassadas para as tarifas no

primeiro ciclo, em 2003, foram causadas por ineficiência na gestão, diagnóstico

incompleto das causas e inadequado combate por parte das distribuidoras. Por que

a ANEEL mudou de posição nesse ínterim?
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A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Deputado, primeiro, eu só

gostaria de perguntar: o senhor está... Desculpe a minha pergunta, mas o senhor

está se referindo... V.Exa. está se referindo a uma concessionária em particular?

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Não, eu estou me referindo...

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Não, que temos um

processo em sentido amplo.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sim, eu citei a nota técnica. Com base

nessa nota técnica, a ANEEL, lá atrás, determinou que não seria repassada a perda

técnica para a Parcela A. Depois a ANEEL voltou atrás — e aqui há informação de

que foi um pedido da ABRADEE — e voltou a admitir a inclusão dessa perda nessa

Tabela A. Por que houve essa mudança de comportamento da ANEEL nesse

período?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Eu vou lhe falar do

histórico que sei, do histórico que sei, porque, na verdade, são atos que antecedem.

Na verdade, essa alteração ocorrida em 2004 até permitiu o tratamento de

modo mais severo, do ponto de vista da ANEEL. A única discussão que houve no

âmbito daquela audiência pública se referia a uma determinada palavra, que era a

consideração de perdas regulatórias. Mas no que consiste isso? A ANEEL apenas

repassa, no âmbito das compras de energia necessárias ao fornecimento de energia

elétrica, por parte de uma concessionária, aquele valor que equivale ao montante

regulatório de perdas. Isso já ocorria antes. E, com o advento dessa discussão, em

2004, o que se permitiu foi um tratamento mais severo, no sentido de agora

estabelecermos uma trajetória. Ou seja, a concessionária agora, a cada ano, tem,

progressivamente, reconhecido um valor menor de perdas, via de regra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Com prazo para que

essa perda zere, ou não?

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Para que essa perda

chegue a zero ou a quase zero?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Veja bem, perda zero

pode significar muito investimento e uma tarifa mais cara para o consumidor. Então,

nós temos um desafio. Não é isso? Então, qual é aquele volume de investimento...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Porque o consumidor

sempre paga a conta no final. De um jeito ou de outro, o consumidor sempre paga.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Nós não reconhecemos

todo o volume de perdas na área de concessão, na área de atuação de uma

concessionária. Nós apenas consideramos aquilo que pode emergir das condições

socioeconômicas naquela área de atuação, a metodologia que foi estabelecida

através de uma audiência pública — uma audiência pública que levou mais de 1

ano. E também... Não apenas essas condições socioeconômicas, mas também o

esforço de gestão, porque é possível verificar que nós temos concessionárias em

áreas boas e que têm perdas altas. Então, nesse caso, é fraca a gestão de perdas.

E temos outras concessionárias que, na verdade, podem ter um comportamento

distinto. Então, nós temos como nosso objetivo... O nosso regulamento permite isto:

permite glosar e criar um incentivo para que a concessionária, então, faça um

esforço de redução de perdas, que vai significar menor tarifa para o consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto o Deputado

Edio Lopes... S.Exa. se dá por satisfeito.

Passo a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu quero, primeiro, Dra.

Joisa, dizer que o seu depoimento, a forma segura como a senhora fala, me dá uma

certa alegria, porque eu fui o Relator do projeto que criou a ANEEL, no Governo do

Presidente Fernando Henrique Cardoso. E dentro do Governo... Inclusive, o Chefe

da Casa Civil, meu amigo Clóvis Carvalho, entendia que nós não tínhamos

maturidade política para darmos mandato a conselheiros de agências reguladoras.

Nós criamos o Estado regulador.

No começo do Governo, no primeiro mandato do Presidente Lula, com a ideia

que vinha do Rio Grande do Sul, havia pessoas do Governo que queriam derrubar a

ideia do mandato. Afortunadamente, o Supremo Tribunal Federal considerou

constitucional o mandato. E graças a esse mandato houve uma transição

bem-sucedida não só na ANEEL, nas agências reguladoras.

Eu vejo a senhora, jovem senhora, que eu conheci lá, quando estava para

depor, mostrando como é importante buscar pessoas na academia que não estão

contaminadas, sob o ponto de vista positivo ou negativo, com o setor para trazer um
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enfoque novo. E fico satisfeito como alguém que quer ganhar a eleição de 2010 e

que vai governar com pessoas como a senhora.

Eu acho que o Presidente Lula, a quem eu faço oposição muito dura, foi feliz,

de um modo geral, na escolha dos conselheiros das agências. Houve alguns

problemas da ANATEL. Houve menos problema da ANP. E de um modo geral as

agências reguladoras têm uma história. Acho que ainda podem evoluir muito.

Mas eu tenho algumas perguntas a fazer à senhora. Esse preâmbulo é só

para dizer que me sinto satisfeito em ver que o modelo da ANEEL existe. O que falta

é o modelo do consumidor. O consumidor é que não se organizou. Nesse ponto,

nós, Deputados, falhamos. Quando eu fiz a lei, estabeleci a criação do Conselho de

Consumidores, que infelizmente não tem força.

Nós precisamos, nesta Comissão, Sr. Relator, sugerir formas de que haja um

conselho do consumidor; sugerir forma de avaliar o sentimento do consumidor, que

nem sempre se faz na audiência pública. A senhora, que é uma pessoa vinda da

academia, sabe.

A General Motors não reúne os consumidores para saber como anda a

satisfação com o seu carro. Existem métodos científicos, que a ANEEL... Não sei se

está usando, mas precisa usar, para anteceder audiências com empresas

especializadas, que fazem um levantamento da satisfação do consumidor. Não é só

do consumidor que tem desinibição para ir à sessão para falar ou não falar no

microfone, mas para dizer... Muitas vezes o consumidor militante. O importante é ver

o sentimento dos consumidores.

Eu pergunto à senhora de que forma a ANEEL está usando esses métodos

científicos que são usados pelos grandes fabricantes, pela Nestlé, pelos fabricantes

de carro, de motocicleta. Todos eles sabem como anda a satisfação do consumidor.

E quem diz não é o gerente dele. Quem diz é uma empresa de pesquisa, que é

contratada... É uma empresa de pesquisa, que faz a pesquisa. E aí, no dia da

audiência pública, é importante. E é importante também nós estruturamos o

Conselho de Consumidores.

Que ideias a ANEEL pode dar para que nós possamos, através desta CPI,

apresentar como sugestão um projeto de lei que estruture um conselho do

consumidor, que tenha uma visão de longo prazo? Porque, por exemplo, aqui o
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debate é muito interessante — eu observando aqui. Por um lado se fala em perda.

Perda é um problema. O Presidente acabou de dizer que quem paga a perda é o

consumidor.

Agora, eu sou engenheiro eletricista. Eu comecei a fazer uma tese de

mestrado e não terminei. Não coloquei no meu currículo que eu sou mestre, porque

não terminei a tese. Mas a minha tese era exatamente em redução de perdas na

distribuição de energia elétrica — se pode fazer uma redução de perda.

Mas as perdas a que nós estamos nos referindo aqui... A parte técnica,

Presidente, é muito pequena, embora... Você tem que investir na redução de 1%,

2% na parte técnica. O que existe são as perdas comerciais. Essas são muito

grandes. É por isso que grande celeuma dessa sessão foi a forma como se

combate. Mas não há dúvida de que roubar energia é crime, porque não se rouba da

concessionária. O furto não é da concessionária. Aqui, chama-se macaco. O

macaco não é feito contra a concessionária. O macaco é feito contra nós.

Portanto, nós não podemos apoiar o Ministério Público, que se posicionou

muito mal. Achei a exposição do Ministério Público muito pobre, porque não tem a

visão ampla. O Ministério Público tem que defender o interesse do cidadão coletivo,

o interesse difuso e não apenas defender o interesse de quem eventualmente esteja

envolvido ou não. É claro que, se alguém é acusado de ter feito o desvio de energia

de forma injusta, merece ser defendido. E é para isso que tem a Defensoria Pública.

Agora, o interesse coletivo é reduzir as perdas. Reduzindo as perdas, reduz a tarifa.

E evidentemente temos que lutar para que a rentabilidade não seja absurda.

Existem alguns erros que podem ser corrigidos.

Eu acho que a grande preocupação nossa, Presidente, é buscar formas de

reduzir o custo da energia paga pelo cidadão.

Por exemplo, eu acho um absurdo, e a ANEEL não pode fazer nada, que nós

tenhamos aprovado — e eu votei contra — a taxa de iluminação pública de modo

ilimitado. Outro dia vi — se não me falha a memória, foi no seu Estado — uma conta

de energia onde havia 47 reais de taxa de iluminação pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Foi no Acre.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Foi no Acre. Um absurdo!

Então, isso termina onerando todo mundo. Pode até ter taxa de iluminação pública.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

106

Eu não votaria a favor. Mas acho que também o ICMS está exagerado. Não se pode

querer... Quando se tem o valor da conta de energia, põe-se mais 50% de imposto.

Em nenhum produto do Brasil tem isso.

Portanto, eu quero, mais uma vez, parabenizá-la e, por último, pedir que fale

um pouco mais da descentralização. Também foi uma ideia original do meu projeto

da ANEEL, que eu acho que está andando mal.

Na Bahia, por exemplo, o Governo de que eu participava errou ao fazer a

agência reguladora, e não deu autonomia. O Governo de que eu participava, do

Governador Paulo Souto. O atual Governo indicou, evidentemente, todo mundo

quando chegou, e agora teve que negociar com um partido que aderia para tomar

conta da agência reguladora. É claro que a credibilidade dessa agência é zero. Ela

passa a ser um mero instrumento de articulação política e não um instrumento de

representação dos direitos do cidadão.

Mais uma vez... Conheci a senhora. Fico muito alegre não só por ver alguém

da academia — eu também trabalhei na universidade —, mas sobretudo por ver

uma jovem com tanta segurança, como a senhora.

Muito obrigado.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA  - Muito obrigada pelas gentis palavras,

Deputado.

Eu gostaria, então, de endereçar os temas que V.Exa. elenca. Em primeiro

lugar, essa necessidade de melhor entendermos o consumidor.

Existe atualmente na ANEEL, inclusive, uma proposta de uma audiência

pública, que coloca em discussão a forma como nós estabelecemos os Conselhos

de Consumidores.

E é preciso, efetivamente, estabelecermos critérios para que esses Conselhos

de Consumidores consigam verdadeiramente representar o grupo de consumidores

dessa área de concessão particular.

Nós, em vários momentos, percebemos até em audiências públicas... Às

vezes, nessas audiências públicas fica até uma situação embaraçosa. Na verdade,

esse funcionamento dos Conselhos de Consumidores ainda está muito vinculado à

própria concessionária. Então, às vezes, até a própria sociedade se incomoda um
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pouco e não consegue perceber aquele cidadão do Conselho de Consumidores

verdadeiramente representando-a.

Mas esse é um desafio. Nós não estamos simplesmente colocando isso como

algo que não seja de nossa responsabilidade. Efetivamente é a nossa

responsabilidade.

Então, em primeiro lugar, é melhor regulamentarmos o funcionamento dos

Conselhos de Consumidores. É um desafio. Eu sou Relatora, e na verdade fizemos

audiências públicas em 5 Capitais do País para avaliar esse processo.

Também tive a oportunidade de ser diretora ouvidora. E aí, então, só em

relação à segunda pergunta... Quer dizer, como estabelecer critérios adequados que

possam anteceder a realização de uma audiência pública? Não apenas uma

audiência pública, mas até um próprio ato de fiscalização. Eu tive a oportunidade de

ler um relatório do TCU, que permanentemente avalia todos os nossos processos

tarifários, e pude verificar qual era a metodologia que o TCU estabelecia.

Então, o TCU dizia o seguinte: “Anualmente eu avalio os 3 processos

tarifários, escrutino os 3 processos tarifários das maiores concessionárias e também

processos tarifários que envolvem 3 outras concessionárias sorteadas

aleatoriamente”. Então, a cada momento, cada uma das concessionárias tem a

probabilidade ou a certeza efetiva de que terá o seu processo tarifário escrutinado.

Então, a partir daquele momento, com a própria experiência de ouvidoria, o

que nós fizemos foi o seguinte: num primeiro momento, nós tentamos avaliar o

conjunto — no caso de agências com as quais nós mantemos convênios de

descentralização —, o conjunto dos recursos de consumidores; e aí, então, verificar

efetivamente qual é a percepção do consumidor. E também nós temos um telefone,

um tridígito, que é 167, que registra um número na casa de centenas de milhares de

chamadas a cada ano. E essa área de ouvidoria é extremamente importante. Ela é

capaz de perceber adequadamente qual é o sentimento do consumidor.

Então, a partir daquelas manifestações do consumidor e também do conjunto

de decisões que eram efetivamente reformadas e tudo, nós pudemos, naquele

momento, montar uma estratégia de fiscalização mais efetiva. Então, foi feita uma

fiscalização na área de concessão, quer dizer, na atividade da concessionária, e o



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

108

resultado tem sido positivo — ou seja, usar dados que nós mesmos geramos para

instruir um processo, uma atividade de fiscalização.

E agora o nosso desafio é, então, tornar mais efetiva essa própria consulta

pública de fiscalização para que... Esse é um desafio. A nossa área de imprensa

também tem, junto com outras áreas, tentando estabelecer critérios. Ela tem até

mostrado... É nossa área de comunicação. Ela tem mostrado uma preocupação no

sentido de que nós possamos montar consultas de fiscalização que possam nos dar

indicativo de como é que o consumidor percebe aquele serviço. Verdadeiramente, o

nosso desafio hoje é trazermos o consumidor, porque precisa haver equilíbrio. O

trabalho da ANEEL é um trabalho de equilíbrio na sociedade para que esse setor se

desenvolva de modo harmônico.

Então, nesse sentido, nós estamos tentando lidar com esse desafio,

buscando formas de efetivamente conhecer a percepção do consumidor. E, na

mesma direção, a própria descentralização.

Hoje, nós temos 13 Estados, com os quais mantemos convênio de

descentralização. Tenho que concordar. Concordo com V.Exa, quando fala da

necessidade de aperfeiçoamento. Mas, até dado o caráter mais próximo dessa

pergunta — eu até vou me permitir fazer uma digressão —, é possível entender a

verdadeira dificuldade que existe para uma agência reguladora estadual representar

a ANEEL, porque ela está mais próxima da sociedade, do Governo. E essa

autonomia, essa independência pode ser algo que seja difícil de realizar. Então, nós,

inclusive, submetemos recentemente à consideração do próprio Ministério... Porque

nós não fazemos política, mas, uma vez detectada uma necessidade de

aperfeiçoamento, nós podemos encaminhar aos órgãos competentes. E nós temos

uma boa relação com o Ministério. Então, nós encaminhamos inclusive uma

proposta para que nos permita mudar a nossa forma de relacionamento com essas

agências, com as quais mantemos convênio de descentralização. E seria uma

gestão má do nosso convênio, mais sob a ótica de resultados. Hoje é uma ótica

formal, que não está permitindo alcançar todos os desafios colocados para uma

atividade de regulação descentralizada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de passar a

palavra ao Deputado Raul Henry.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Sr. Presidente, se V.Exa. me

permitir... Só 2 intervenções.

Primeiro, o TCU foi falado muitas vezes aqui, inclusive pelos Deputados que

se pronunciaram — todos mostrando a importância do TCU. Lá na Câmara está

para ser votado um projeto — e aí eu divirjo da ANEEL nesse ponto —, que é o

projeto das agências reguladoras. E o Governo, de forma errada, no meu

entendimento, está querendo impedir que o TCU fiscalize as agências reguladoras.

Aliás, o Governo agora implicou com o TCU. Não pode fiscalizar mais obra, não

pode fiscalizar mais nada. O TCU, para fazer uma homenagem ao Prof. Feijó, é o

sentinela silencioso; é a proteção que não pode ser desarmada. Portanto, o TCU é

chato. Aliás, o Ministério Público também é chato. Mas também é sentinela

silencioso. É importante. Eu sou um intransigente defensor do Ministério Público.

Portanto, quero fazer essa observação no que se refere ao TCU, de que a

senhora falou tanto, e dizer que, na questão da consideração que a senhora vai

fazer da escolha do Conselho de Consumidores, as ferramentas disponíveis na área

computacional telefônica, e com o número do consumidor... O Código do

Consumidor pode permitir uma escolha bem mais ampla dos representantes desses

Conselhos de Consumidores, tornar uma coisa mais representativa, e não só dos

militantes consumidores e dos consumidores maioria.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Faltou só eu registrar que

na verdade...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Só uma pergunta. Por que no

Nordeste não se implementa a questão da declaração, ou se implementa pouco a

questão da declaração de consumidor de baixa renda, que no Sudeste tem

avançado mais, para que se estenda dos 80 quilowatts? Por que tanta dificuldade no

Nordeste, e no Sudeste se consegue avançar mais nisso?

Muito obrigado.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Só faltou registrar que, na

verdade, nós temos um prêmio anual. Existe uma empresa contratada através de

uma licitação, a quem cabe, anualmente, fazer uma avaliação da percepção do

consumidor. É o IASC. Ele faz uma avaliação dessa satisfação. Nós temos inclusive
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um Prêmio IASC, que trata da qualidade em diferentes áreas de concessão. Mas

nós também julgamos adequado o aperfeiçoamento dessa metodologia.

Eu vou ficar lhe devendo a questão da declaração, porque, na verdade, não é

do meu conhecimento que a ANEEL tenha estabelecido, através de regulamentos,

um procedimento diferenciado para essa declaração no âmbito nacional. O meu

conhecimento é de que, na verdade, existe um tratamento uniforme. Mas eu me

comprometo a lhe enviar essas...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Na verdade, o tratamento é

uniforme. Eu acho que é uma questão mais de exercício da atividade, da militância

da comunidade. Lá no Sudeste se usa mais, Presidente. Acho que nós devemos

exercitar mais.

O nosso consumidor, por exemplo, raramente procura se enquadrar no Baixa

Renda, porque tem o Bolsa Família. Ele pode se enquadrar no Baixa Renda, porque

tem o Bolsa Família. No Nordeste, é questão de difusão de informação. Cabe aos

Deputados, cabe aos Deputados Estaduais, cabe à imprensa e cabe ao Estado

divulgar essa vantagem aos Municípios — as pessoas não estão usufruindo dela.

Por isso, Presidente, o grande risco do projeto que está sendo votado na

Câmara é que a intenção inicial era acabar com o automático. E o automático é o

que favorece o Norte e o Nordeste, que não sabem exercer a cidadania ou não

estão preparados para isso.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO JUNQUEIRA  - Vou pedir à CELPE para pagar

uns institucionais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de passar a

palavra, agora, ao Deputado Raul Henry.

O SR. DEPUTADO RAUL HENRY - Dra. Joisa, o economista mais influente

do século XX, um economista canadense, mas radicado nos Estados Unidos, John

Kenneth Galbraith, escreveu um livro, no final da década de 90, em que ele fazia

uma interpretação do final do mundo bipolarizado. O Muro de Berlim já havia caído,

a União Soviética já havia sido desmontada. Esse livro tinha como título A sociedade

Justa.
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Ele criava uma expressão nesse livro que dizia o seguinte: “O mundo entrou

agora na era do julgamento prático”. O mundo superou a etapa da Guerra Fria, do

debate a partir dos dogmas e entrou no momento de discutir o que era melhor para

as sociedades. Cada sociedade ia buscar no exemplo de outras o que eram suas

melhores experiências e suas melhores práticas — onde é que está o melhor

sistema previdenciário do mundo; onde é que está o melhor sistema educacional do

mundo; onde está o melhor sistema de saúde pública do mundo —, para que essas

experiências pudessem ensinar os outros e pudessem ser adaptadas à realidade de

cada país.

Infelizmente, essa tentativa de antevisão do mundo futuro não se deu para a

América Latina. O debate aqui na América Latina ainda é um debate extremamente

ideologizado. Ser estatizante é ser de esquerda; ser privatizante é ser de direita. E

não se avalia... E não se discute a eficiência das políticas públicas — se elas

apresentam um resultado ou se elas não apresentam um resultado.

No ano passado, o Primeiro-Ministro da Espanha, Felipe González, escreveu

um texto sobre isso. Dizia o seguinte: “A América Latina não conseguiu entender o

debate do mundo contemporâneo; na América Latina, as políticas públicas são

sempre avaliadas sob o ponto de vista moral e não sob o ponto de vista da eficiência

dos resultados que elas apresentam”.

Estou fazendo essa introdução para lhe fazer a seguinte pergunta: a ANEEL,

naturalmente, pela natureza das suas funções, tem a obrigação de avaliar variáveis

de eficiência.

Portanto, a minha pergunta é a seguinte: o que é mais eficiente, o setor

elétrico quando era totalmente estatizado, ou o setor elétrico no atual modelo, onde

há a convivência de empresas privadas e empresas públicas, e sobretudo nas áreas

onde ele está totalmente privatizado?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Eu aqui tenho a tarefa de

falar pela ANEEL. Então, só com relação ao seu comentário inicial, existe uma

discussão entre as agências, e que, na verdade, ela perpassa até as fronteiras do

País, em que ela coloca a necessidade de que se faça uma avaliação de impacto

regulatório.
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A avaliação de impacto regulatório seria: qual é o efeito da introdução de uma

determinada regra? Porque a regra número um de regulação é: a regra só vale se

ela gera um benefício maior do que o custo.

Então, essa discussão, que inclusive até envolve o próprio projeto de lei das

agências, tenta estabelecer essa metodologia, o que pode ser extremamente difícil,

porque a ANEEL é uma agência com um nível de competência elevado. E mesmo

ela teria uma certa dificuldade de fazer sempre esse tipo de análise. Mas é

extremamente pertinente a sua colocação da desejabilidade de que qualquer medida

seja precedida de uma avaliação. E, nesse sentido, até existem algumas tentativas

no País de fazer uma correta mensuração de uma determinada política pública.

Agora, com relação a determinado nível de participação do capital privado,

gerando maior ou menor benefício para a sociedade, eu não saberia lhe dizer. Nós

temos exemplos no País de concessionárias que são de propriedade do Estado, em

alguns casos, no próprio nível estadual, e que têm boas práticas. Mas nem sempre a

tarifa é uma tarifa adequada. Temos outras concessionárias em que o capital é

inteiramente estatal, com as quais nós temos muitas dificuldades, e que o próprio

consumidor mostra uma grande insatisfação.

Como cidadã... Se existisse a possibilidade de o Governo investir todo o

volume necessário para ofertar energia que essa sociedade demanda, eu creio que

essa questão seria mais fácil. Mas nós temos, dentro da ANEEL, presenciado

exemplos bem-sucedidos de parceria entre o capital público e o capital privado.

Então, a forma não necessariamente explica. Ou seja: se é privado, é boa ou

ruim; ou se é estatal, é boa ou ruim; ou é melhor ou é pior? Temos exemplos

bem-sucedidos em ambos os casos, temos exemplos malsucedidos em ambos

casos, e efetivamente temos exemplos bem-sucedidos de parceria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto o Deputado

Raul Henry...

Passo a palavra ao Deputado Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sra. Joisa Saraiva, é com muito

prazer que vejo uma mulher num posto de comando do Governo, principalmente de

uma agência, e tendo essas habilidades. Então, eu a saúdo aqui, em nome das

mulheres, e digo que é de suma importância nós promovermos mais a inserção da
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mulher, principalmente na gestão pública ou na gestão mesmo do País, que teremos

um país diferenciado.

E dentro dessa sensibilidade que existe a mais do que nós, homens, vimos

aqui que... E eu quero discutir um pouco a empresa CELPE, de Pernambuco, uma

empresa que nós temos todos que parabenizar.

Há 5 anos, uma empresa que tinha 12 milhões de lucro... Uma empresa, de 5

anos para agora, tem 460 milhões de lucro. Uma empresa que consegue uma

façanha dessa... Nós temos que estar vendo que as suas atividades cresceram,

como também, eu acho, a quem ela presta serviços.

Eu, aqui, queria dizer da minha alegria de ver aqui várias ações que foram

feitas, efetivamente feitas, e o desembolso feito para atender o cidadão, atender o

produtor, que produz nossa riqueza, nossos valores para exportação, para consumo

interno. É esse país que nós estamos querendo.

Estamos vendo aqui, a partir de 2004 para cá, que o grande problema que

nós tivemos no preço de energia foi em 2003...

A senhora participou ou tem lembrança da portaria que agregou as perdas

técnicas e as perdas financeiras ao consumidor? E por que foi determinado isso?

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - Não participei, Deputado.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Estou voltando aqui à nossa

cidade de Pernambuco.

Nós tivemos uma ação aqui da Promotoria de Justiça contra a CELPE. A

ANEEL entrou no feito. Por que ela fez isso, já que, quando a ANEEL entra, é algum

interesse... E já que não era um interesse, vamos dizer, contra a ANEEL, era sobre

o consumidor, por que a ANEEL ... A senhora tem conhecimento também ou...

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - Posso falar em termos

gerais.

Existe no nosso processo decisório sempre a presença da Procuradoria, a

quem cabe fazer posicionamento jurídico. E, a partir do momento da decisão, a

posição da Procuradoria é de defender a decisão que foi tomada. Então, ouso dizer

que, na verdade, se houve um posicionamento da parte da Procuradoria, deve ser

porque, na verdade, houve uma contestação de uma decisão que teria sido tomada

pela diretoria.
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O sistema de energia no País é

muito amplo. Cada vez mais nós começamos a discutir, mais nos aprofundamos nos

relatórios que nos chegam, cada vez mais nós sabemos que temos que ter pessoas

habilitadas, condições. E na formatação, nosso José Carlos Aleluia, nosso

companheiro aqui... Foi ele que concebeu a ANEEL. Uma das regras que se

encontra lá bem... chama-se fiscalização.

Com o que nós temos nos deparado é que, além de a ANEEL não ter um

processo proativo, quando ela vai, já vai com os estudos que lhe são remetidos pela

distribuidora, pelos setores para ela fazer a sua avaliação. A senhora, como

Diretora-Geral da ANEEL, não acha que a ANEEL peca, principalmente por não ter

uma agência permanente de consulta, de pesquisa, para que vocês possam ser

mais informados?

Nós estamos debatendo aqui. Se formos à Bahia, o grito é o mesmo. Aqui no

Rio de Janeiro, qualquer pesquisa.. Ou sem pesquisa, só no ouvir... Há uma repulsa

ao processo concebido hoje. E eu digo o seguinte: nós estamos indo às

distribuidoras, mas elas são responsáveis por 26% da conta. Nós temos que ir na

geradora, na transmissão, nos impostos. Nós temos que acabar com esse ioiô dos

impostos nos Estados. Nós estamos bem conscientes de que, principalmente em

relação a esse setor, temos que dar um corte linear para que possamos ao menos

oferecer e ter uma demanda com competitividade.

A senhora não acha que nós estamos, dentro da relação de Congresso que

vocês têm, pecando muito? Porque nós, Deputados Federais da Comissão, não

temos condição de fazer uma análise profunda ou razoável das contas que se faz

para chegar ao consumidor e cobrar dele. Falo isso dos técnicos do TCU, que estão

hoje se preparando e se formando mais ainda, se especializando, além de

especialistas que são, para poder entender aquelas fórmulas concebidas.

Eu também queria ouvir da senhora um pensamento técnico, porque eu acho

que da tecnicidade à realidade há uma distância muito grande. E o que nós temos?

O modelo da empresa faz com que exista um custo muito grande nas contas. E nós

não estamos vendo como aplicar um modelo. Ou melhor, nós não estamos vendo a

Agência fazer nada para que o modelo seja... para que possamos chegar a essa

modelagem, para que possamos cobrar um diferencial neste momento.
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Para não avançar muito, pergunto: a senhora se sente confortável quando

toma uma decisão sem as devidas cautelas e as normas que deveriam conduzir a

ANEEL? Eu digo porque não existe cumprimento das regras da criação da ANEEL

— na fiscalização somente — e na transparência, que ninguém consegue ter,

principalmente a ANEEL, para explicar para esta Comissão.

Eu lhe agradeço muito a presença. Quero dizer que é de suma importância

que a ANEEL tenha um bom relacionamento conosco para que nós possamos

trabalhar para desenvolver uma agência que foi criada para nortear o processo

futuro do Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Muito obrigada, até pela

oportunidade de prestar esclarecimentos. A sua pergunta é bastante abrangente.

Então, num primeiro momento, com relação à atividade de fiscalização,

V.Exa. aponta a desejabilidade de percepção por parte da sociedade de que

verdadeiramente existam ações de fiscalização no âmbito da distribuição da

transmissão e da geração.

Como eu reportei, os nossos convênios de descentralização envolvem

determinados limites para a atividade de fiscalização, que, em alguns casos, nós

mesmos temos que fazer. Então, é não delegável, por exemplo, a fiscalização da

rede básica. Mas, por exemplo, na transmissão, nós emitimos um regulamento no

ano passado, ou talvez há 2 anos, e gerou um pagamento ou um desconto por

qualidade da disponibilidade do equipamento de transmissão. E os resultados que

nós temos percebido são resultados extremamente positivos na maior

disponibilidade dos equipamentos de transmissão por parte desses concessionários.

Temos resultados positivos também no caso da geração. Temos um desafio, porque

na verdade são muitos os agentes no âmbito da geração, mais de mil na

transmissão, mais de 60 na distribuição, 63, fora os permissionários. É claro que o

nosso corpo técnico tem uma capacidade limitada, e constantemente está buscando

maior número de pessoal para poder realizar essas atividades. Mas a sociedade

brasileira tem um volume limitado de recursos. Então, temos nós um contingente de

pessoas, e dizemos sempre a esses fiscais, que são extremamente qualificados,

que os recursos são os que existem e trata-se, então, de estabelecer uma
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metodologia que permita, com esses recursos, alcançar uma fiscalização mais

efetiva.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Só para interromper... Mas

quem fica com recurso da ANEEL, que tem bastante, é a Fazenda, não é?

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - É, existe um determinado

nível de contingenciamento. Existe. Mas, enfim... Existe um determinado nível de

contingenciamento, mas todos os cidadãos operam com recursos limitados. Nós

estamos falando aqui de consumidores que falam da sua dificuldade de pagar a sua

própria conta. Então, também a ANEEL tem essa dificuldade.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Mas a ANEEL tem, através de

multas, seus recursos, que são desviados, porque a finalidade não seria essa, para

déficit primário. Não vou mais... A função precípua da ANEEL, que deveria ser,

vamos dizer assim, modelo, já que o modelo da empresa... Eu acho que o que

deveria ser modelo é desviado em detrimento das funções que vocês deveriam

exercer.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - A receita da ANEEL

provém da taxa de fiscalização do serviço de eletricidade, que é 0,035% da fatura.

Na verdade, anualmente, fazemos uso de cerca de metade desses recursos. Com

relação ao comentário de V.Exa....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Um instante, por favor.

Eu gostaria de convidar para fazer parte da Mesa a Dra. Liliane, porque a CPI

está preparando o termo de compromisso entre a CPI, o Ministério Público, ANEEL,

CELPE, e eu gostaria que o Ministério Público desse uma lida nesse documento

para que possa também se posicionar.

Dra. Joisa, pode continuar.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Foi também destacada

aqui a questão dos impostos. O que a ANEEL faz é, sempre respeitando a

autonomia das esferas administrativas, entender que, em alguns casos, uma

determinada legislação tributária, às vezes até em âmbito estadual, pode acarretar

aumento de impostos.

Então, eu já tive oportunidade de, num Estado da Federação, ter que

reconhecer um determinado custo, e o que fizemos foi procurar o Estado e verificar
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se ele realmente tinha percepção de que aquele aumento, da forma como estava

configurado, poderia gerar um aumento na fatura de energia elétrica do consumidor.

E foi até uma tratativa bastante feliz, mas sempre respeitando a escolha da

sociedade com relação a um determinado volume de impostos.

V.Exa. também destacou a questão do TCU e da dificuldade que mesmo o

corpo técnico do TCU, que de fato é extremamente qualificado, encontra para

exercer a atividade de fiscalização na ANEEL.

Nesse ponto, eu até vou ter que talvez discordar do Deputado Aleluia, quando

falou da questão do posicionamento da ANEEL com relação a um eventual projeto

de lei que trate da relação com o TCU. A visão da ANEEL — é difícil eu falar de

visão da ANEEL, porque visão da ANEEL só existirá na decisão de terça-feira da

diretoria colegiada — sempre foi no sentido de que essa fiscalização não deve se

ater ao mérito de uma determinada questão. Por exemplo, em alguns casos, a forma

de cálculo é contestada num procedimento, é algo que passou por um procedimento

de audiência pública, que levou ao estabelecimento de uma resolução normativa.

Nesse sentido, o TCU tem equiparação com qualquer outro representante da

sociedade, porque a nossa audiência pública é absolutamente aberta.

Então, ele pode contribuir nesse momento, mas, uma vez tomada a decisão e

se não houver ilegalidade, com relação ao mérito, nós temos uma certa divergência.

Mas, com relação à competência de fiscalizar as nossas atividades, ou seja, como

implementamos as regras e os regulamentos estabelecidos, nesse ponto, não temos

nenhuma questão. Aliás, eles nos ajudam, eles efetivamente são competentes, são

bem formados, eles entendem os nossos processos. Eles até nos dão um certo

conforto com a sua atividade, porque significa uma possibilidade de escrutínio das

nossas decisões.

Então, respeitando as competências, uma clareza na atribuição de

competências é algo extremamente saudável ao funcionamento das agências.

Nesse sentido, até posso falar a V.Exa. da dificuldade. Entendo que é uma

dificuldade, porque não sou originária do setor elétrico. Entender o setor elétrico é

algo difícil, mas é um esforço constante da ANEEL regulamentar, no sentido de

permitir a adequada implementação das políticas que são estabelecidas e

consignadas em lei nos contratos de concessão.
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Dra. Joisa, eu queria agradecê-

la aqui pelas suas respostas e dizer por que as decisões da ANEEL não são mais

rápidas. Eu vou voltar lá com essa constatação que o TCU teve em 2007, que vai

dar, pelo que se ouviu aqui do Ministério de Minas e Energia, um abatimento nas

contas em 3%. Anos e anos se colocou uma fórmula inadequada que tirou das

pessoas esse valor.

Estamos há 3 anos para formatar essa posição. Eu acho que isso deveria ser

uma revisão permanente, e, constatado, deveria ser imediato, porque isso, na

decisão do aumento... Eles vão lá e daqui a pouco a gente é surpreendido. Quando

é constatada uma diminuição, nós temos que formatar, brigar, agilizar e ficar

esperando o bem querer do momento apropriado. Se não fossem algumas, diria,

posições para que isso acontecesse, certamente o povo, a vida inteira, iria pagar 3%

em cima de 3, 3, 3. A senhora sabe o que é isso no final: estaríamos pagando

milhões e milhões de valores, sendo embolsados não sei por qual dessas empresas

desses setores, mas por uma decisão errônea da ANEEL, e que para ela reformular

isso leva tanto tempo.

Acho que temos que agilizar mais essa agência; temos que estar participando

efetivamente de um processo mais rápido, para dar o que a sociedade lá fora...

Porque talvez a ANEEL não tenha compreendido que lá fora mudou. E se essas

empresas não compreenderem também que o papel hoje de empresas mudou, elas

serão extirpadas do processo que elas estão.

Então, era a colocação que eu queria fazer para senhora, já que a senhora é

responsável geral, para que fôssemos mais rápidos, fôssemos... Mais

responsabilidade naquele que está lá na ponta, que às vezes com quem está em

discussão não sabe a agonia de chegar no final do mês e ter suas contas acertadas.

Era esse o meu pedido final.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - Acolho o seu pedido. Na

verdade, até o próprio Diretor-Geral Nelson Hubner tem destacado que lá chegou,

que em alguns casos são tantas as questões que às vezes até por um momento se

descuida do radar, e aí, então, isso pode significar uma postergação. Eu mesma tive

oportunidade de recentemente relatar uma resolução que durou 3 anos. Foram 3

anos de audiência pública, foram centenas de contribuições. Em alguns casos, a
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morosidade é que se deve à complexidade, mas, em alguns casos, ela efetivamente,

por mais complexa que seja, não pode tardar.

Nesse caso que é reportado, que é a questão da neutralidade da parcela A,

na verdade, a ANEEL percebeu em 2007 que a aplicação de uma determinada

metodologia que constava do contrato também em conseqüência de uma portaria

interministerial estava causando essa não-neutralidade da parcela A. Quer dizer,

num primeiro momento, nós tentamos investigar todas as possibilidades de nós

mesmos conseguirmos equacionar esse problema. E a nossa análise não foi bem-

sucedida, no sentido de que, na verdade, dependíamos de uma portaria

interministerial. Então, num primeiro momento, até depois, até em função de

comunicações da própria agência, o TCU percebeu, e num primeiro momento nos

determinou que revisássemos todos os processos tarifários, e depois percebeu que

na verdade não tínhamos essa competência.

Então, na análise do nosso processo, tomamos a decisão de recomendar ao

Ministério que fosse emitida uma portaria interministerial, encaminhamos ao

Ministério de Minas e Energia essa proposta, para que fosse, então, no âmbito do

Ministério, objeto de uma articulação com o Ministério da Fazenda, dado que a

portaria envolvia mais de uma Casa. Entendemos a dificuldade que o próprio

Ministério tem tido, porque na verdade temos interagido sempre que chamados, até

para enriquecer a discussão.

Efetivamente hoje, nós gostaríamos — essa é a nossa posição, essa é a

decisão que tomamos, é a decisão da Diretoria, então, essa é uma decisão tomada

— que essa portaria fosse emitida. Mas é claro que a competência não é nossa

nesse momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Passo a palavra agora

ao Deputado Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Sr. Presidente, eu só quero aqui

deixar claro que estamos no Pernambuco, então, vou ater-me às questões aqui de

Pernambuco.

Respeito o trabalho da ANEEL, apesar de ver muitas deficiências. Acho que

temos que, por exemplo, saber aqui da ANEEL: a CELPE, segundo o Ministério

Público, hoje aqui afirmou que falsificava laudos afirmando que os mesmos eram do
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IPEM. Isso foi dito aqui pelo Ministério Público. Eu quero saber qual a posição da

ANEEL em relação a essa declaração.

Uma outra situação é importante para as pessoas começarem a entender:

para calcular o valor das perdas não técnicas a serem repassadas para as tarifas, a

ANEEL utiliza Nota Técnica nº 342/2008, SRE. A ANEEL usa os indicadores de

mortalidade de percentual de pessoas de baixa renda de números de domicílios —

vou repetir: o percentual de pessoas, índice de mortalidade, percentual de pessoas

de baixa renda, de número de domicílios — subnormais e de número de ligações de

água e estabelece uma relação entre esses indicadores e o índice de perdas não

técnicas.

Pasmem os senhores que a ANEEL cogitou utilizar índice baseado no número

de aparelhos de ar condicionado nas favelas para justificar o índice de perdas não

técnicas. Pior, na Nota Técnica nº 342/2008, utiliza como indicador de criminalidade

o número de óbitos por agressão disponibilizado no Sistema Nacional de

Mortalidade, o SIM (DATASUS), que coleta aproximadamente 40 variáveis das

declarações de óbito. E quando se trata de óbitos violentos, o índice agrega os

números relativos a acidente, suicídio e homicídio.

A ANEEL acredita realmente que exista uma relação direta entre os crimes de

homicídio e o furto de energia elétrica? A senhora não acha que o estudo elaborado

pela ANEEL passa um ar preconceituoso ao identificar a população de baixa renda

com a criminalidade? Será que todo pobre é ladrão?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA - Não

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Qual é a sua opinião em relação

entre o suicídio e as mortes por acidente com o furto de energia elétrica? Por que

que a ANEEL simplesmente não elimina esse absurdo de incluir as perdas não

técnicas na tarifa?

Por fim, ainda lembrando dos depoimentos que foram dados aqui pela CELPE

— é uma pena que o tempo... e às vezes a gente se atém a questões didáticas.

Mas, por exemplo, os contratos de concessão possuem uma cláusula que obriga as

distribuidoras a comprarem energia pelo menor preço disponível no mercado. A

energia comprada pela CELPE junto à TERMOPE custou, em 2008, 133 reais por

megawatt/hora. Já o preço da energia contratada nos leilões é de 97 reais o
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megawatt/hora. Ou seja, a energia que a CELPE compra custa 37% mais caro do

que a energia adquirida nos leilões do ambiente regulado. A CELPE e a TERMOPE

não pertencem ao mesmo dono, o grupo Neoenergia? E por que a ANEEL não limita

o valor da energia comprada pela CELPE da TERMOPE ao preço que a CELPE

paga nos seus contratos com outros fornecedores?

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Deputado, por partes. A

metodologia que estabelece a forma como a ANEEL calcula perdas foi objeto de

uma audiência pública, como eu falei, bastante debatida, há mais de um ano. E o

que nós temos a dizer é que um dos fatores que ajuda a estimar perdas não

técnicas envolve condições socioeconômicas. Como tratamos condições

socioeconômicas? E isso, veja bem, não significa dizer que o consumidor numa

condição socioeconômica mais desfavorecida tenha uma maior probabilidade de se

deparar ou de causar uma irregularidade. De modo algum. São técnicas

econométricas. Eu entendo que isso é um avanço, foi um processo discutido. Cada

uma dessas variáveis só foi ali incluída depois de um escrutínio muito adequado.

Isso são dados da PNAD, do IBGE, uma Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios. Essa metodologia foi amplamente discutida.

Com relação à possibilidade de eventualmente a ANEEL simplesmente

eliminar as perdas, não encontraríamos respaldo nos regulamentos, no contrato de

concessão, e também acabaríamos por gerar um reconhecimento futuro de um

grande nível de investimentos, porque o que a concessionária faria? A

concessionária investiria enormes recursos, e o nosso critério de investimento

prudente não nos permitiria dizer que aquilo era um investimento não prudente. O

que aconteceria? A base de ativos da concessionária crescia enormemente e sobre

ela incidiria um retorno que causaria um aumento das tarifas eventualmente maior.

Então, a nossa metodologia consiste em estabelecer uma trajetória a partir de

diversos elementos. Esse é o ponto.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Sim, mas lá atrás, quando nós...

Aqui foi dito também, por exemplo, que a CELPE sofreu, o Governo do Estado

sofreu pressões para a privatização, e não se usou nenhum tipo de metodologia

para se defender o patrimônio da população, que hoje sofre com essas fórmulas

mirabolantes que vocês, ao longo do tempo, vão adquirindo. Na verdade, o que
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existe, volto a repetir... A senhora está ouvindo porque é a senhora que está aqui

hoje e até quero complementar se a senhora não se incomoda quando a gente aqui

coloca, quando a senhora viu aqui, em vários momentos, funcionários, pessoas que

ocuparam cargos na ANEEL, com essa relação promíscua com as distribuidoras.

Então, eu chamo a atenção e insisto com a senhora: que a senhora pondere

na afirmação, lógico que embasada tecnicamente. Mas, nesses depoimentos aqui, já

ficou demonstrado que nem sempre o que é legal, o que é técnico é moral — nem

sempre, e aqui ficou provado isso. Como o caso — eu queria que a senhora me

respondesse — do Ministério Público, que afirmou aqui que a CELPE falsificava

laudos. Mais um agravante: nós tivemos aqui hoje uma concessionária, uma

distribuidora acusada de pagar policiais para coagir a população. Tivemos aqui a

informação de que essa concessionária falsifica laudos. Eu me questiono. A senhora

representa a Agência Nacional que regulamenta, que fiscaliza, como foi dito aqui

pelo nobre Relator, Deputado Alexandre Santos  — fiscaliza. Nós estamos aqui

numa CPI. A senhora, não, a senhora representa esse órgão e a senhora ouviu

também — não fui só eu que ouvi, a senhora ouviu também.

Então, qual é a posição da ANEEL em relação a esses — nós vamos apurar,

junto, espero, inclusive — fatos que foram relatados hoje aqui.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Em primeiro momento,

como a ANEEL mantém um convênio de descentralização com a agência reguladora

de Pernambuco, a primeira ação, certamente, nesse caso, compete a ARPE verificar

se existe uma irregularidade no procedimento de detecção de irregularidade. Essa

detecção envolve um termo de ocorrência e é preciso comprovar. Se, na verdade, o

consumidor estiver sendo cobrado de algo que é indevido, ou seja, estiver sendo

falsamente detectada uma irregularidade, certamente estamos diante de um

procedimento que merece um tratamento, uma atitude de fiscalização, que tem um

rito próprio. Começa na ARPE, no caso, no Estado de Pernambuco, e, depois,

então, é remetido à ANEEL. Agora, certamente, se aqui foi relatado algo que merece

uma avaliação, a ANEEL tomará uma atitude.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO JUNQUEIRA  - Já nos alegra ouvir isso de uma

funcionária da ANEEL; já nos alegra.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto se mais algum

Parlamentar gostaria de fazer uso da palavra?

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Não, Sr. Presidente. Estou

satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vou pedir à Dra. Joisa

que permaneça no recinto.

vou convidar agora o Presidente do Fórum de Entidades dos Consumidores, o

Sr. Vicente Roque de Araújo, que foi convidado por esta CPI para fazer a sua

explanação.

O SR. VICENTE ROQUE DE ARAÚJO  - Sr. Presidente, Srs. Deputados

Estaduais e Federais, eu quero, inicialmente, prestar os votos de boas vindas aos

Parlamentares de outros Estados que aqui estão presentes.

Eu queria, Sr. Presidente, inicialmente, dizer que adiei outros compromissos

para estar aqui nesta audiência, porque, diferente do que a imprensa normalmente

passa para a sociedade. Uma parte da imprensa me parece que não tem o cuidado

quando se refere ao Parlamento, para não confundir, eventualmente, o que é o

Parlamentar, em determinado momento, e o que significa a instituição, que é muito

importante, me parece até mais eficiente em defesa dos interesses coletivos.

Então, eu costumo dizer que não conheço quase nenhum segmento da

sociedade que seja melhor do que o Parlamento brasileiro. Isso é uma constatação.

Quero, com isso, deixar bem claro o meu respeito e a crença no Parlamento

brasileiro. E, por essa razão, eu vim, esperei pacientemente. Aqui estou

representando as entidades de defesa do consumidor. Quero fazer uma saudação

especial aos senhores Deputados visitantes, especialmente ao Deputado Aleluia,

dizendo que as entidades de defesa dos consumidores de Pernambuco estão entre

as melhores do Brasil. Nós temos entidades no nosso fórum que já foram

convidadas para 4 países para mostrar a experiência. Quase todo esse trabalho aqui

é pioneiro, de grande relevância, essas discussões que estamos abrindo. Aqui, nós

assistimos à figura, como o Dr. Feijó, que dá exemplo de cidadania, de compostura

cívica.

Dito isso, eu queria também, antes, dizer do respeito, da consideração que eu

tenho pelo Ministério Público, aqui atuando na defesa do consumidor — a Dra.
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Liliane e o Dr. Maviael, que têm prestado relevantes serviços. Nós somos

testemunha, porque o nosso movimento, Deputado, existe há 10 anos. Somos um

grupo que nos reunimos semanalmente para tratar dos assuntos da relação de

consumo e do meio ambiente — porque me parece que quase toda a relação de

consumo deságua no meio ambiente —, e acompanhamos dentro do limite do

cidadão que tem que trabalhar e cumprir suas obrigações todas e ainda ter que

suprir parte da deficiência do Estado.

Eu queria fazer esse comentário sem falar nos gestores, porque me parece

que confunde. O Estado brasileiro tem um débito impagável com a sociedade civil no

que diz respeito a sua organização. Aqui, em Pernambuco, é o berço da luta da

resistência pelo equilíbrio da relação de consumo. Eu posso garantir que nós temos

as relações no final dos anos 40 para o começo dos anos 50, que, pela época, até

são mais avançadas do que o Código do Consumidor, que é um bom Código. Agora,

em relação a outros países, à Comunidade Europeia, nós estamos seguramente 70

anos atrasados na aplicação da legislação.

Então, eu queria fazer um comentário sobre a ANEEL. Parece-me que a

ANEEL — parece-me, não; é constatação —, ela pratica constantemente violência

contra a economia popular e a Constituição brasileira. Ela começa pela arrecadação

que faz na conta de luz, na conta de energia elétrica, que ela comete. E me parece

que não é por acaso, é proposital: não esclarece para o consumidor que está

retirando do seu bolso um volume muito grande, que é aquela historinha de ficar

entre os encargos setoriais, aqueles 4%.

Eu gostaria, Sr. Presidente, que ficasse registrado o nosso protesto, e que a

Câmara dos Deputados não permitisse mais que a ANEEL arrecadasse dinheiro do

consumidor — porque aqui em Pernambuco chega a mais de 6 milhões por ano —

de maneira sorrateira. Que a ANEEL dissesse claramente que está tirando do bolso

do consumidor esse volume absurdo e brutal; que ela respeitasse a Constituição.

Acho que seus dirigentes têm que ser punidos, porque não defender a economia

popular é improbidade administrativa por omissão. Por exemplo, nós já reclamamos

nas outras audiências públicas, e de maneira desrespeitosa a ANEEL nunca

respondeu às entidades de defesa do consumidor. Por exemplo, por que a ANEEL...

Ela tem o dever de...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu peço que a ANEEL

anote as perguntas para que possa responder.

O SR. VICENTE ROQUE DE ARAÚJO - ... pedir aos PROCONs — isso já foi

requerido aqui em audiência pública e nunca obtivemos uma resposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas aqui nós estamos

em uma CPI não estamos numa audiência pública.

O SR. VICENTE ROQUE DE ARAÚJO  - Certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, deve ser

respondido.

O SR. VICENTE ROQUE DE ARAÚJO  - Então, veja: que a CPI tome

conhecimento dessa violência que a ANEEL comete contra o consumidor. E mais

ainda: ela viola a Constituição, porque o direito de informação é uma garantia

constitucional. Por exemplo, nós já reivindicamos que a ANEEL fizesse convênio

com os PROCONs para que toda a reclamação que chegasse contra a CELPE fosse

direito para a ANEEL, para constar nos seus arquivos, para efeito, inclusive, de

renovação de concessão. E ela não faz porque certamente existe algum outro

interesse em não fazê-lo. Então, se você chegar e olhar a ficha da CELPE, é melhor

do que de qualquer um outro cidadão, porque lá não tem queixa. O cidadão comum

não sabe que pode procurar a ANEEL, que está sediada lá em Brasília, porque a

ARPE  aqui...

Eu quero também deixar registrado que a delegada da ANEEL, aqui, que é a

ARPE, recebeu um documento, em janeiro de 2007, e nunca deu resposta, nunca se

reuniu com as entidades da sociedade civil. Veja: na Política de Defesa do

Consumidor, o Estado brasileiro, através dos PROCONs e de outros órgãos, tem o

dever de motivar a sociedade civil para se organizar pela luta do equilíbrio da

relação de consumo. Nunca houve um único caso em Pernambuco, do município

nem do Estado, de motivar a criação de entidades. As que existem, existem bem,

porque aqui é o berço de todas as lutas, de todas as resistências. A gente sente

claramente que o Estado funciona querendo matar por inanição essas entidades,

que não têm fins lucrativos e jogam de maneira extraordinária, lutando pela

cidadania e colocando Pernambuco na sua posição histórica, que é de resistência e

de combatividade.
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Então, nós precisamos começar. E eu só acredito mais ou menos naquele

símbolo que se adota na Justiça: que ela deve ter a balança, mas tem que ter a

espada. Eu não acredito que os desonestos, aqueles que não têm nenhum

compromisso de respeitar a coisa pública, que, se pedindo por favor, eles vão deixar

de violar o direito do consumidor e do cidadão.

Então, nós queremos começar um amplo debate, mostrando que o cidadão

brasileiro deve exigir do Estado o mesmo carinho e a mesma atenção que o Imposto

de Renda trata o consumidor brasileiro, trata o cidadão. Então, esse tratamento que

o Imposto de Renda dá ao cidadão brasileiro é que o cidadão tem que exigir: que ele

dê o mesmo tratamento ao infrator da relação de consumo.

Então, não é uma brincadeira a gente saber que existe uma agência que tira,

no mínimo, hoje, de Pernambuco, muito mais de 6 milhões por ano, e o consumidor

não tem o direito de saber sequer essa taxa que está saindo de sua conta. É aquela

história: o perigo do silêncio dos bons. Deixar que o povo que o povo que não tem

informação seja saqueado. Isso chega a ser uma atitude odienta.

Qual é o critério para se escolher os dirigentes da ANEEL? Isso tem que ficar

bem claro. Será que essa direção tem legitimidade? Mais ainda: nós não

conhecemos, que a doutora e os representantes da ANEEL digam qual foi o

processo em que a CELPE foi punida pela ANEEL em processo administrativo. A

gente tenta acompanhar. Nunca saiu uma punição à ANEEL.

Então tem que rebaixar, Srs. Deputados, em nome da dignidade, do cidadão

brasileiro e do Parlamento brasileiro. A Câmara dos Deputados não pode continuar

permitindo esse saque à economia popular. Por quê? A primeira coisa, providência

que se tem que tomar é se a ANEEL tira 2% da conta do consumidor baixa para

0,5%, que já é muito, baixa para 0,5% que já é muito. Quem paga a conta é que

deve saber quanto quer pagar e quanto pode pagar. Então, não podem esses

elefantes brancos estar aí. Aqui, a ARPE nunca se reuniu porque sabe que a

sociedade civil, que já tem essa organização de defesa do consumidor, tem

informação e tem conhecimento de causa, e eles não querem se reunir com as

entidades porque sabem que vão ter dificuldade de explicar onde anda o dinheiro

que estão levando. Mas o consumidor não é indefeso. Nós sabemos que devemos

usar toda a relação. Quer ver um exemplo, Deputado, que pode melhorar muito? Se
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começar um movimento, de qualquer segmento, qualquer órgão de Defesa do

Consumidor pode fazer isso, ou qualquer setor, qualquer autoridade. Por exemplo: é

só tirar os cães de caça que a CELPE prepara, por exemplo, e paga comissões

elevadas para quem corta a luz do cidadão. Dra. Liliane, isso aqui todo mundo sabe

que isso é ilegal.

Eu preciso, Presidente, dizer que o senhor está apontando para uma

caminhada interessante, que é a manutenção da combatividade do Parlamentar

pernambucano. Ainda bem que o senhor tomou essa iniciativa. E o que nos trouxe

aqui foi a crença no que o senhor está apontando, na seriedade do que o senhor

está iniciando a fazer.

Eu queria também exaltar o comportamento, viva (ininteligível), viva o

Deputado Márcio Junqueira, também pelas suas colocações aqui precisas em

relação a tudo isso, e todos os Parlamentares que estão aqui jogando. Agora, eu

queria lembrar ao Deputado Aleluia que essas observações que o senhor estava

conversando e não observou, eu apontei aqui pelo menos 4 violências à

Constituição praticadas pela ANEEL. Não é brincadeira, é uma ameaça ao Estado

de direito qualquer órgão ou seja quem for violar a Constituição e ficar impune. A

partir de agora, Deputado da Fonte, é preciso imediatamente que a ANEEL coloque

na continha dizendo qual é a porcentagem que ela está levando do consumidor. E

também é preciso explicar exatamente como está sendo aplicado esse dinheiro.

Fica também a observação de que parte desse dinheiro arrecadado deve

voltar para os órgãos de Defesa do Consumidor. Aliás, o órgão de Defesa do

Consumidor não precisa, é autossustentável. O problema aqui, Deputado, é que, em

Pernambuco, não tem um único fiscal. Se a CELPE pegasse semanalmente, durante

2 vezes, 3,5 milhões de multas, como a legislação permite e os PROCONs têm

poder para isso, eu duvido, porque, ao insensível... Porque não se pode chamar de

empresário quem não respeita a dignidade do cidadão, do consumidor, não se pode

chamar de empresário quem viola o pacto social que está aí posto. Nós temos que

tratar, olhar o que é que diz o Código Penal sobre a questão de quem se reúne para

enganar, para ludibriar e saquear o dinheiro público. Então, tem que se tratar com

todo o rigor e tem legislação para isso. Então, nós precisamos de fazer esse ponto

de observação. E o outro é criar mais código de barras. As contas têm que ter mais
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de 1 código de barras, porque se eu não quiser pagar a taxa da ANEEL, eu não

pago. Se não está havendo serviço, então, eu vou pagar a minha conta e não quero

pagar essas taxas.

Então, nós esperamos, Deputado, que não seja necessário as entidades irem

para a rua para tomar esse tipo de providência para impedir esses abusos e pedir

que a CPI ajude a sociedade civil, abra, favoreça a discussão com o Ministério

Público, para a sociedade tomar conhecimento de que o corte de luz é ilegal. Isso,

para nós, historicamente é triste. A empresa que está aqui praticando esse ato,

como fez em delegacia, é querer colocar Pernambuco na situação de Uganda, Sri

Lanka ou coisa parecida. Esse comportamento, esse procedimento, historicamente,

quem estava gerindo o poder vai ter que explicar, essa humilhação que impôs a

Pernambuco de dar guarida a esse tipo de brutalidade, esse saque à economia

popular.

Então, eu quero dizer, Deputado, finalmente, mais uma vez: me congratulo

com todos os que aqui estão, e muitos me passaram a crença de que estão

empenhados realmente nessa luta.

Lamento, Dra. Joisa, ter que dizer que não é uma opinião minha, isso é

constatação e não dá mais para suportar uma agência que custa tão caro à

população continuar violando o Código do Consumidor, violando a Constituição e

sendo cúmplice, também, das violências praticadas contra o consumidor. Então, me

parece que não há nada que justifique a existência de uma agência reguladora

desse modo. Uma agência reguladora tinha que adotar uma política de Estado,

porque aqueles governantes, aqueles gestores públicos que ainda acham que

devem indicar quem vai fiscalizar as suas administrações têm o dever moral,

também de defender o direito do Poder Executivo, escolher os juízes e os

promotores. A lógica é a mesma. Temos que adotar uma política de Estado, porque

defender o interesse do consumidor não é a vontade, não é o livre-arbítrio do gestor

público. Ele é obrigado a defender o consumidor, a economia popular. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Muito obrigado, Dr.

Vicente Roque, pelo seu pronunciamento — eu agradeço.

Eu gostaria agora de convocar o Sr. Luiz Antônio Ciarlini, Presidente da

Companhia Energética de Pernambuco — CELPE.
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Faço uma referência aqui ao Engenheiro Joaquim Job, Vice-Presidente do

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Pernambuco, que está

presente acompanhando. Vamos dar a ele oportunidade também de falar em

seguida.

Dr. Luiz Antônio Ciarlini, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor tem

conhecimento das práticas que foram aqui referidas em relação à contratação de

policiais para que façam coação aos consumidores da CELPE?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Deputado, eu tenho conhecimento de um

convênio assinado com o Governo de Estado no ano de 2001, que ficou em vigor

até 2007, em que havia um convênio de cooperação técnica para que fossem

repassadas as condições necessárias para que o Estado pudesse auxiliar a CELPE

no combate à...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Não. Eu perguntei se

tem conhecimento da ação do Ministério Público falando desse assunto?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não. Da ação, especificamente, eu tomei

conhecimento pela imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Os acionistas da CELPE

têm esse conhecimento?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Eu tomei conhecimento pela imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pela reportagem dessa

semana.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Nós não fomos citados. Eu não tenho

conhecimento da ação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, não tem o senhor

conhecimento da ação nem os acionistas da sua empresa, que o senhor aqui

representa?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O senhor tem

conhecimento da contratação da AEA pela CELPE e pelo Grupo Neoenergia para

prestar serviços à empresa?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Tenho, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Quantos contratos são?
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O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Ah! Essa informação, eu não tenho. Na

verdade, o processo de revisão tarifária embute um extra de pessoas trabalhadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - O senhor tem

conhecimento, de que aconteceu, na questão da termelétrica, da Companhia

Energética do Ceará, caso semelhante a de Pernambuco, onde o Sr. José Maria

Abdo negou o pedido da empresa do Ceará, que é semelhante ao pedido da

CELPE? No entanto, o pedido da CELPE foi acatado e houve o reajuste dado pelo

Sr. José Maria Abdo para o Sr. Eduardo Henrique Ellery. O senhor tem

conhecimento disso?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não. Eu não conheço detalhes sobre esse

assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É importante que todos

aqui saibam dessa questão. Porque é, no mínimo, estranho que haja um

questionamento semelhante pela empresa no Ceará negado por esses 2

consultores, hoje da CELPE, quando eram presidentes e diretores da ANEEL, para o

Estado do Ceará. No entanto, para a empresa de Pernambuco, a CELPE, à que ele

presta consultoria hoje, eles acataram e foram responsáveis por um aumento de

32,54%, Deputado Marcio Junqueira. É lastimável a conduta dessa empresa em

contratar pessoas que são, no mínimo, suspeitas, que não deveriam estar prestando

esses serviços hoje para a CELPE, se a CELPE tivesse responsabilidade com a

tradição e com a história. Porque se eles já beneficiaram a CELPE num aumento de

32,54%, não se justifica hoje que eles estejam prestando consultoria para a

empresa.

É lamentável chegar às 8h43min e escutar aqui das entidades de defesa do

consumidor, representadas aqui pelos senhores que usaram a tribuna, questões

absurdas, em que o povo de Pernambuco jamais teve o direito de se pronunciar, em

que o povo de Pernambuco não tem meios para vencer esse exército de advogados

hoje, que a CELPE tem —acredito que não pratiquem a mesma prática que eles

praticaram em outros segmentos, mas que é lastimável.

Quero dizer que o consumidor de Pernambuco está tendo hoje a

oportunidade de se pronunciar aqui. A partir de hoje, com certeza, será marcado um

novo momento na relação dos consumidores de Pernambuco com essa empresa
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distribuidora de energia elétrica, que é a CELPE. Eu não acredito que, a partir de

hoje, a CELPE irá ter os mesmos procedimentos que teve nos últimos anos.

Então, o senhor, como Presidente da empresa hoje, recém-empossado, tem

um desafio muito grande: de mudar a imagem dessa empresa com os consumidores

de Pernambuco; de mudar a política de gestão da empresa, e está, em primeiro

lugar, a lucratividade e o empobrecimento do povo pernambucano. Porque esses

lucros de quase meio bilhão de reais, esse lucro é fruto de muito sacrifício do povo

pernambucano, esse lucro é fruto de muito sacrifício de pais e mães de famílias de

Pernambuco, que, muitas vezes, deixam de alimentar seus filhos, de educar melhor

os seus filhos, para que tenham que pagar as altas tarifas de energia elétrica hoje

cobradas no Estado de Pernambuco pela CELPE.

Então, o senhor merece explicações, o senhor tem que dar ao povo de

Pernambuco muitas explicações. O povo merece explicações. Não podemos admitir

essas questões aqui levantadas, em que a CELPE contrata, de uma forma que vai

ser investigada, Deputado Edio Lopes, pelo Ministério Público Federal, que realiza

um grande trabalho no Estado de Pernambuco. Vemos cheques que são emitidos

pela CELPE em nome da própria CELPE, para que tenha que pagar por esses

serviços.

Então, Deputado Edio Lopes, a CELPE não pode continuar com essa conduta

aqui no Estado de Pernambuco. Vocês têm que admitir que essa política da

empresa tem que ser revista, porque o povo de Pernambuco não aguenta mais

sofrer tanto com essas tarifas de energia elétrica.

Então, irei passar a palavra agora aos outros Deputados, para que possam

também fazer os questionamentos ao senhor, para que, depois, também eu possa

fazer os questionamentos do povo de Pernambuco, que estão aqui por escrito. Não

vou conseguir fazer todos, mas vou fazer alguns; e os outros, a CPI irá encaminhar

para a CELPE para que a CELPE responda.

Também quero saber do Consultor da Câmara aqui se já está pronto o termo

de compromisso que esta CPI vai propor aqui à CELPE: Deputado Raul Henry,

Deputado Aleluia, Deputado Chamariz, Deputado Edio Lopes, Deputado Alexandre

Santos, Deputado Ciro Nogueira, Deputado Marcio Junqueira, Deputado Cleiton

Collins. Ontem, assinamos termo de compromisso junto com o Ministério Público
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Federal, o povo do Maranhão e a CEMAR. A empresa lá se comprometeu a fazer

um ajuste de conduta, que, eu tenho certeza, irá beneficiar os consumidores do

Maranhão e o povo brasileiro.

Antes de ter em minhas mãos, para que eu possa fazer a leitura, para que

seja público esse pleito da CPI, eu vou passar a palavra ao Deputado Edio Lopes;

em seguida, ao Deputado Marcio Junqueira — abre mão, Deputado Edio Lopes? —,

para que possa fazer os questionamentos ao Presidente da CELPE.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Presidente Luiz Antônio Ciarlini,

não serão muitos os questionamentos, tendo em vista que, de fato, não existe

disposição da CELPE de responder. Só que, antes de terminar esta audiência, eu

quero ouvir, volto a insistir, o Dr. Feijó — pessoa que é muito querida também pelo

Aleluia —,  para que o senhor esclareça essa questão dessa delegacia. Mas daqui a

pouco.

Eu quero saber do Dr. Luiz: a CELPE declara ter perdas técnicas de 8,1%.

Quando se compara as perdas técnicas da CELPE com as de Estados com

dimensão territorial maior, observa-se uma coisa interessante. Eu vou citar os nomes

das empresas e as perdas técnicas: a CELPE alega ter uma perda — gostaria que a

ANEEL tivesse bem atenta, tendo em vista que essas perdas acabam sendo

repassadas para o consumidor pernambucano — de 8,10%; a COELBA, querido

Deputado Aleluia, lá da Bahia, 9,76%; a COSERN, Rio Grande do Norte, 8,18%; a

COELCE, 7,73%; a ELETROPAULO, 4,9%, e a Light, 5,61%.

Como é que a CELPE explica que Estados bem maiores que Pernambuco

têm perdas técnicas iguais ou menores e distribuidoras com mercado parecido com

o da CELPE: adensado e territorialmente pequeno? Têm perdas técnicas muito

menores, como é o caso da Light e da ELETROPAULO. Como é que o senhor

explica? Será que isso não vem a ser essa maquiagem, que hoje nós tivemos aqui,

referências? Veja bem, não fui eu quem disse. Eu ouvi, assim como o senhor ouviu.

Aqui disseram que usam índices, além de laudos fraudulentos, policiais, e disseram

também que se maquiam essas perdas. Então, eu pergunto ao senhor: como é que

se explica essa diferença em relação aos outros Estados?

Eu não sei se a CELPE adota o mesmo critério — e já vou encerrar.
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Nós tivemos notícia de um software — aí seria importante o Deputado Aleluia

se ater a esta pergunta, porque ele deve conhecer —, desenvolvido pelas

distribuidoras, que formata esses índices, esses valores, essa fórmula, que o

Tribunal de Contas está fazendo curso avançado para tentar entender. Eu pergunto:

a CELPE também desenvolveu esse sofware, assim como no Maranhão? Se não

desenvolveu, o senhor não precisa nem responder, se vocês não usarem esse

procedimento da informática. Se existe esse software, existe algum procedimento,

alguma condição de fiscalização desse software? Porque nós, no Maranhão, já

detectamos que não existe. Nem o INMETRO nem a própria ANEEL têm condições

de fiscalizar esse advento da informática. Infelizmente, no Maranhão está sendo

usado de forma nefasta contra a população.

Então, seriam essas as minhas perguntas, Presidente.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Deputado, as perdas técnicas de todas as

empresas no Brasil, certamente, são calculadas através de softwares. Todas elas,

não só a da CELPE. Então, na verdade, você tem uma perda global, que essa é fácil

de definir.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Mas esse software, quer dizer

que a CELPE também...?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não. A CELPE nunca desenvolveu

software.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Ela usa um outro software?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Utiliza um software...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Que as outras distribuidoras

também utilizam?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  -...da USP, um software da USP, que tem a

contribuição das empresas para ser desenvolvido, e é utilizado em várias empresas.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Ou seja, como no Maranhão,

vocês utilizam um software. Como a CEMAR.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Todas as...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - O.k. Isso eu já entendi.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Pois não.
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O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - E esse software é fiscalizado.

Tem como a ANEEL, o INMETRO... nós temos dispositivos para entender como

esse software funciona?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não há nenhuma dificuldade, Deputado. O

software existe, ele é facilmente auditado, se ele for observado.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Já foi auditado alguma vez na

CELPE?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não. O processo de revisão, a empresa

encaminha todas as informações relativas aos seus ativos e à sua rede. Toda a

topologia da rede é informada pela ANEEL.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, por favor, ele lhe

perguntou se já foi auditada. É essa a pergunta.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Nunca foi auditado. Queria que

se registrasse, no encaminhamento à Agência Nacional, da necessidade que temos.

Aí, a importância desta CPI. Fica aqui demonstrado a fragilidade do sistema. E o

Presidente da CELPE até se aborrece quando a gente insiste em perguntar. Mas o

senhor tem de entender que quem tem de estar aborrido somos nós, consumidores,

que estamos cansados de pagar uma tarifa absurda. Então, não vamos nos

aborrecer. Vamos manter a calma, a tranquilidade, temos tempo aqui bastante. Da

mesma forma que o senhor está aqui desde...Nós estamos vindo do Maranhão.

Quer dizer, então, que o software da CELPE — eu vou-me ater à CELPE

aqui, porque eu estou em Pernambuco — nunca foi auditado?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - E é esse software que

desenvolve o relatório que vocês remetem à ANEEL para justificar as perdas

técnicas? É isso?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Além disso, Deputado, vão diversas outras

informações, que dão condição à ANEEL de avaliar as informações das perdas

técnicas. Não necessariamente as informações que a CELPE informa são as que

são definidas no final do processo de revisão. Toda topologia da rede é informada

de maneira que é possível se fazer uma avaliação desses números.
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 O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - O Deputado Edio, acho, quer

nos auxiliar aqui. Eu gostaria da sua participação, se o Presidente e o Relator

permitirem, tendo em vista que ele tem muito a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Lógico.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Por favor, Deputado Edio.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - É uma questão que lá no Maranhão não

ficou bem esclarecida. Eu acho que a oportunidade aqui, como diria um ex-Ministro

da República, é imperdível, não poderíamos perdê-la.

Quem produz esse software? E, por último, se é possível o técnico do senhor

manipular esse software ou se esse software vem em condições em que não é

possível a manipulação dele na sua empresa.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Esse software é desenvolvido pela USP,

de São Paulo. Na verdade, o que ele recebe é só entrada de dados; não há acesso

ao software propriamente dito.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES  - Não é possível manipular?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Eu queria só acrescentar aqui

que conste no relatório que, por mais... Nós vivemos num mundo de coincidências.

É coincidência os ex-diretores, procuradores da ANEEL que, num determinado

momento, concedem aumento, dão notas técnicas. Mas é coincidência. O mercado

da energia é uma coisa restrita, tem muita coincidência. O mundo é de

coincidências.

E, por mais uma coincidência, Sr. Relator, no Maranhão foi solicitada uma

nota, um levantamento sobre as questões das perdas e da revisão das contas. A

CEMAR solicitou. E sabe quem foi que produziu a nota e fez essa... A USP. A

mesma USP que produz o software. A mesma USP que, ontem, ficou claro...

Inclusive o Ministério Público, na pessoa da Dra. Lítia Cavalcanti, Promotora de

Justiça — ela mesma  — questiona essa nota técnica da USP. Então, seria

importante...

Eu vejo que nós vamos entrando agora num universo amplo, que é o universo

da informática, da virtualidade. Talvez agora, com alguns megabytes, nós possamos
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chegar ao fundo da caixa-preta dessa fórmula esdrúxula que criaram para cobrar a

conta da população brasileira.

Acho que o Deputado Aleluia quer falar.

Deputado Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu quero pedir licença aos

senhores e a todos porque eu tenho um avião para voltar para Salvador.

Quero saudar vocês pelo trabalho e...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Quero aqui, em nome dos

democratas, agradecer a presença do Deputado Aleluia que, com certeza,

abrilhantou aqui a nossa reunião, não é, Presidente Eduardo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Sem dúvida alguma,

Deputado Marcio Junqueira, o Deputado Aleluia, que é um profundo conhecedor do

sistema energético do nosso País, contribuiu muito com os trabalhos da CPI no dia

de hoje.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu queria fazer uma

referência à conversa que tive com a Procuradora da República, que teve a

gentileza de vir me esclarecer a forma como ela está tratando a questão das perdas,

o que me fez inclusive refletir quanto à correta posição do Ministério Público Federal,

em Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Muito obrigado,

Deputado Aleluia, pelo seu gesto.

E, com certeza, o Ministério Público do Estado de Pernambuco vem ajudando

muito os consumidores do Estado de Pernambuco nessa luta desigual contra essa

empresa distribuidora de energia elétrica.

Volto a palavra ao Sr. Ciarlini.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - A palavra não estava comigo, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Marcio.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Nós temos aqui, e as

informações vão chegando, o mundo virtual tem essa característica.

Segundo o jornal O Imparcial, do dia 7/11/2008... Para ficar mais esclarecido,

o que diz a nota técnica da USP, que desenvolve o software usado pelas

distribuidoras: “Os problemas principais foram: displays apagados (42,37%), fraude
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no medidor e decorrente a exposição de sol e chuva e medidores com defeito,

cadastro defasado, variação de consumo, erros de registros, informação de

contagem”, fora outros problemas.

Vejam bem que, em nenhum momento, a USP admite que pode ter sido uma

falha do software. Não estamos aqui a afirmar que existe, mas é questionável a

partir de agora, pois, além da coincidência de a mesma universidade que

desenvolve o software ser escolhida para emitir uma nota sobre o erro nas perdas,

convida-se — não vou dizer raposa, não seria o termo — quem fabrica para

fiscalizar.

Então, eu queria que constasse isso nos autos e já me dou por satisfeito, não

quero me alongar, a não ser que tenha algum outro tipo de caminho virtual que

desconheçamos. Nós estamos no mundo da informática, agora. Então, a qualquer

momento, estamos passíveis a surpresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Peço que seja

encaminhado o termo de compromisso ao Ministério Público, para que ele dê o “de

acordo” e também ao dirigente, ao Presidente da CELPE, para que ele também

possa fazer a leitura. E também permitir-lhe que, se quiser consultar os demais que

aqui o estão acompanhando.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Posso me dirigir até lá, Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pode.

"Termo de compromisso.

No dia 2 de outubro do ano de 2009, na cidade de

Recife, Pernambuco, na Assembleia Legislativa do Estado

de Pernambuco, foi celebrado o presente termo de

compromisso entre a CPI das Tarifas de Energia Elétrica,

a Companhia Energética de Pernambuco — CELPE, o

Grupo Neoenergia, a Agência Nacional de Energia

Elétrica — ANEEL, o Ministério Público do Estado de

Pernambuco e o PROCON/Pernambuco, no qual a

CELPE se compromete:

1. A desistir do Mandado de Segurança nº

2009.34.00.014231-9, impetrado em desfavor da ANEEL
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na 9ª Vara Federal da Secção Judiciária do Distrito

Federal, destinado a anular a deliberação da diretoria da

ANEEL que estabeleceu as tarifas em 22/04/09.

2. A promover a revisão das faturas de energia

elétrica de todos os consumidores do Estado de

Pernambuco que tiveram oscilação igual ou superior a

10% nos últimos 12 meses, bem como a encaminhar para

aferição de órgão metrológico os medidores suspeitos de

adulteração.

A CELPE se compromete a informar aos

consumidores das possibilidades previstas no Item 2 nas

faturas do mês de novembro de 2009.

O cumprimento do presente termo de compromisso será

fiscalizado pela ANEEL, pelo Ministério Público,

Defensoria Pública, pelo PROCON/Pernambuco e

PROCON/Recife.

Em caso de descumprimento, fica a CELPE sujeita

ao pagamento de multa diária no valor de 100 mil reais,

que será destinado ao Fundo Estadual do Consumidor,

nos termos da Lei nº  7.347, de 1985.

O presente termo de compromisso constitui-se no

compromisso formal do signatário de reconhecer,

concordar e acatar, em caráter irrevogável, irretratável,

incondicional.

E, por ser justo e de boa fé, subscrevem em 6 vias

de igual teor e valor jurídico.

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar

a formação dos valores das tarifas de energia elétrica do

Brasil.”

Então, eu consulto o Presidente da CELPE e do Grupo Neoenergia... Se

houver necessidade de tempo para que eles examinem o documento...

Pergunto ao Ministério Público se o documento está de acordo. (Pausa.)
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Está de acordo o Ministério Público.

Então, vamos aguardar por 5 minutos, para que a CELPE se pronuncie em

relação ao acordo.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Sr. Presidente, nesse ínterim,

desculpe a minha insistência, mas se eu pudesse ouvir de novo o Dr. Feijó sobre a

questão da delegacia, até porque nós estamos esperando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Convido o Dr. Feijó para

que faça uso da palavra, atendendo ao pedido do Deputado Marcio Junqueira.

O SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente...

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - O senhores, quando eu citei isso

aqui e fui indagado, devido à surpresa que se deu, devem se lembrar e deve estar

marcado e registrado que eu me virei para o auditório todo e fiz a pergunta se não

era verdade, e se alguém que estava aqui não sabia daquilo que dissesse; e

ninguém disse.

Evidentemente, eu jamais acreditaria que iam botar lá, em alguma sala da

CELPE, uma etiquetazinha dizendo delegacia de tal e qual. Mas eu, pessoalmente,

não posso garantir que as coisas estavam, porque eu não vi, mas é público e notório

a existência dessa ação policial dentro da CELPE. A imprensa falava aqui, a

Comissão aqui; a CPI da CELPE da Assembléia Legislativa discutiu isso aqui

abertamente, não foi considerada novidade e eu acredito que esse convênio que

aparece aqui é a prova mais clara de que havia a interação entre uma ação policial e

a CELPE e que, naturalmente, isso deveria acontecer circulando profissionais

policiais dentro dos escritórios da CELPE sem que necessariamente tivesse lá a

plaquinha delegacia policial etc. e tal.

É isso o que eu posso dizer aos senhores. Se o senhor me pergunta: o

senhor prova que tinha lá uma delegacia? Eu não tenho condições de provar e terei

que procurar a imprensa. É público e notório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas já consta na ação

do Ministério Público essas questões, inclusive com cheques nominais à própria

CELPE sacados na boca do caixa.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO - Então, se pode inferir

perfeitamente.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E vamos saber na

quebra de sigilo bancário da CELPE quem foi que sacou esses cheques e aí vamos

encontrar a prova concreta de quem foi que sacou e fez os pagamentos.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO FEIJÓ DE MELO  - Exato. Agora, já que o Deputado

Marcio me colocou aqui na exposição, eu vou aproveitar e informar para ele que fez

observações muito importantes sobre as perdas.

Eu vou detalhar um pouquinho o caso da perda específica. O Deputado

Eduardo da Fonte falou sempre no caso da AEA em que os tais aprovaram 32

vírgula alguma coisa E digo que, a rigor, eles não aprovaram 32 vírgula tanto, o

aumento foi de 34,11. Esses 32,54 decorreram justamente de uma questão das

perdas. Quando da audiência pública, as perdas vieram com 26,97. Um absurdo

inadmissível.

Bom, a ARPE, na ocasião, que era conveniada com a ANEEL para

representá-la aqui, interferiu e, com o conhecimento de que aquilo era demais,

provou, através de um estudo, que a história das perdas da CELPE era muito

diferente, e sugeriu outro número.

A ANEEL aceitou e, por isso, o aumento proposto de 34,11, quando as perdas

caíam de 27 e tanto para 22, se eu não me engano, caiu para esses 32 e tanto.

Esse diferencial era justamente as perdas. Só que isso foi aprovado pela ANEEL

provisoriamente. Um ano depois, no reajuste de 2006 — e eu consulto inclusive a

ANEEL, que está aqui presente, para corroborar o que eu estou dizendo —, a

ANEEL anulou a decisão. Anulou tacitamente, porque aprovou uma nova definitiva

em que dizia que as perdas não eram mais aquelas, eram 26,97; aceitou as perdas

originais e retornou o aumento de 32,54 para 34,11. Consulto a ANEEL que está

aqui presente, para dizer se eu estou mentindo.

Na realidade, na revisão de 2005, a nota técnica apresentada expunha a tal

trajetória de perdas que devia seguir. Está lá. Só que, no aumento do ano seguinte,

essa trajetória não foi obedecida e, ao contrário, o aumento que tinha sido em 2005,

a perda de 26,97, passou para 27,2, se eu não me engano. A ANEEL, que está aqui

presente, tem a liberdade de dizer se eu errei um décimo desses números, ou se

isso é verdade. As perdas, portanto... E o aumento, Deputado, quando falar
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novamente na AEA, não foi 32,4, foi 34,11, porque foi cobrado inclusive

retroativamente.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Eu acho que o seu

posicionamento é extremamente esclarecedor e eu me dou por satisfeito.

E eu notei aqui, Presidente, antes de o senhor tornar à Presidência da

sessão, que a CELPE tem dúvida de assinar algo que o Ministério Público concorda,

que a ANEEL concorda, que a CPI concorda, demonstrando que a CELPE nunca

quer perder ou deixar de ganhar. Perder é uma coisa, às vezes só vai deixar de

ganhar mais. Isso demonstra talvez, Sr. Relator, o descompromisso que essa

companhia tem com o povo deste Estado. Isso é muito triste de se ver. Nós, que

vivemos na vida pública e que sabemos, é muito triste ver uma companhia — como

aqui o Sr. Feijó relatou a história da CELPE —, que tem ao longo desses anos

obtido ganhos absurdos, ganhos incalculáveis, agora, quando a CPI coloca para que

tão somente faça como foi feito no Maranhão, a CEMAR, num gesto grande, num

gesto de reconhecimento, como foi feito em Roraima, como vamos fazer acontecer

no Acre, aqui em Pernambuco... Talvez seja por isso, Deputado Edio, que a CPI da

conta de luz nasceu aqui em Pernambuco. A verdade é essa. O Brasil deve à CPI da

conta de luz ao Estado de Pernambuco, porque foi a preocupação deste jovem aqui,

Deputado Eduardo da Fonte, que hoje preside esta sessão, pela forma escabrosa,

achacante que o povo de Pernambuco era tratado, que levou essa cruzada para

Brasília e hoje é uma realidade.

Então, eu quero agradecer não só ao Deputado Eduardo da Fonte, como

também ao povo pernambucano que no seu sofrimento está ajudando a minimizar o

sofrimento do povo brasileiro.

E eu faço um apelo à CELPE, que já ganhou tantos milhões de dólares às

custas desse povo sofrido: faça um gesto, assine o termo e vamos cuidar da vida,

vamos dar uma boa notícia ao povo de Pernambuco, para que não saiamos daqui

dizendo que a CELPE realmente não quer nada mais além do que tirar de quem não

tem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Passo a palavra agora

ao Deputado Pastor Cleiton Collins.
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O SR. PASTOR CLEITON COLLINS  - Sr. Presidente, Deputado Eduardo da

Fonte, em nome de quem eu quero parabenizar toda a Mesa, senhoras e senhores

que estão aqui, já estamos numa hora avançada em um tema tão especial, um tema

tão específico, um tema tão importante para Pernambuco. Fizemos parte da CPI que

também teve essa mesma batalha local e ecoou, chegou até Brasília. Brasília hoje

também tenta de alguma forma traduzir o gemido do brasileiro que, de alguma

forma, tem sofrido pelas questões econômicas do nosso País. Parabenizo a

Comissão pelo trabalho e espero que produza um resultado positivo. E o que

pudemos dar de informação em termos locais nós passamos para esta CPI.

Representando aqui o povo pernambucano, eu queria também ecoar o grito e

o gemido de um pernambucano, aproveitando que a direção da CELPE está

presente também neste momento. Talvez milhares de consumidores queriam ter

uma oportunidade e de alguma forma recorreram no foro, exageraram, talvez até

ultrapassaram os seus limites e as suas emoções, os seus sentimentos e as suas

necessidades. Que autoridade esse povo tem que procurar? Onde eles têm que

chegar para dar esse grito, para que haja a disposição de uma mudança? Nós

sabemos da questão do povo pernambucano, do nosso povo, em termos de

condições financeiras, da classe menos favorecida na hora de pagar a conta de

energia elétrica. Foi bom esse debate.

Entendemos que, quando existe o roubo de energia elétrica, Deputado, que

se está roubando a população, e de alguma forma a população também precisa

contribuir em termos de fiscalizar e o Estado tem que fiscalizar.

Quando o Deputado Aleluia falou na questão de que as perdas é o povo

quem paga, o Estado precisa também assumir o compromisso de reprimir o roubo e

o crime.

Quero fazer um apelo, em nome de todos os pernambucanos, à direção da

CELPE, ao Presidente da CELPE que compareceu com toda a sua equipe aqui,

para que assine este termo. De que maneira vocês podem contribuir para que se

mude essa situação, abaixe essa tarifa, para que o pernambucano possa acordar

com mais tranquilidade? A quem vamos recorrer, ao Iberdrola? Conseguir juntar

todos os acionistas da CELPE fica difícil, mas gostaria que o Presidente e todos os

que estão representando a CELPE pudessem fazer esse apelo aqui, em nome dos
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pernambucanos, no sentido de que assinem esse acordo. Inicialmente, eu creio que

já é um passo importante para o Estado de Pernambuco, através da CPI do

Planalto.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pois não, Deputado

Edio Lopes.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Só uma informação, porque nós já

buscamos entender tudo o que se cobra de uma conta de luz, de todas as maneiras,

e sempre nos surpreendemos. Fora denunciado aqui ou fora informado aqui por um

líder comunitário que a ANEEL recebe algo ao redor de 4% da conta de luz em

Pernambuco e, julga-se, no País, gostaria de saber da ANEEL se isso é procedente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Antes de passar a

palavra à Dra. Joisa, vou fazer a leitura de uma pergunta de um dos participantes

desta audiência, o Sr. Edimauro dos Santos, Loteamento Nova Tiúma, em São

Lourenço da Mata, líder comunitário: "Onde está os Direitos Humanos? O

consumidor é acusado de ladrão e a CELPE manda a polícia para prender a gente,

e quem manda e quem prende a CELPE que rouba o consumidor?"

Essa pergunta foi feita pelo Sr. Edimauro dos Santos, de Nova Tiúma. É uma

boa pergunta, porque a CELPE tem os poderes de comprar a polícia. Aqui, eu

gostaria de fazer uma referência porque 99,9% dos policiais do Estado de

Pernambuco são homens e mulheres de bem, são pouquíssimos os que se

corrompem. Consta aqui neste material da audiência pública da CELPE, aqui do

Ministério Público, que a CELPE manda prender, paga os policiais para que

prendam os pais e mães de família de Pernambuco. Essa pergunta do Sr. Edimauro

dos Santos é muito pertinente, porque se a CELPE manda prender o consumidor

quem é que prende a CELPE?

Dra. Joisa, vamos responder em breve essa pergunta.

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Com relação ao valor que

é objeto da arrecadação para o custeio das atividades da ANEEL, ele foi

estabelecido por lei, a Lei nº 9.427; também tem um decreto, ele não é 7,5%. A

ANEEL tem um orçamento, que é aprovado anualmente, e tem uma prestação de
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contas, que é encaminhada ao TCU, ao Ministério de Minas e Energia e ao

Congresso anualmente, mas podemos encaminhar a esta Comissão também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de passar a

palavra ao Relator, Deputado Alexandre Santos, e em seguida ao Deputado Ciro

Nogueira, para que depois o Presidente da CELPE e o Presidente do Grupo

Neoenergia possam responder se vão assinar ou não o termo de compromisso com

esta CPI e com o povo pernambucano.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, eu queria ter o

prazer de ouvir o nosso companheiro, este que nos prestigia muito, nos orgulha e

está conosco, Deputado Ciro Nogueira, que representa tão bem o Piauí.

O SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus

companheiros de CPI, população de Pernambuco, só essas audiências públicas

podem dar uma real dimensão do nosso trabalho.

Como disse o Deputado Marcio Junqueira, o País e Pernambuco devem esta

CPI ao trabalho de V.Exa., Presidente, um trabalho antes solitário. Acompanhei

desde o início o seu trabalho, e depois a própria Câmara dos Deputados se

incorporou a essa luta por um sistema elétrico mais racional no nosso País. Os

nossos desafios, desafios desta CPI, serão enormes. Esta responsabilidade é muito

maior na pessoa do Relator de investigar o passado, mas de propor soluções para o

futuro.

Temos que repensar, no meu ponto de vista, o papel da ANEEL — pena o

Deputado Aleluia ter ido embora, ele que foi o Relator da criação da ANEEL —,como

ela tem se comportado ao longo do tempo. São questões... Eu sofro no meu Estado,

que tem a pior concessionária do País, que é a CEPISA. Lá a situação é pior do que

em Pernambuco, porque, além de pagarmos uma das energias mais caras do País,

temos a pior concessionária. E a ANEEL, ao analisar a concessão de reajuste,

parece, pelo menos no ponto de vista do meu Estado, não tem levado em conta o

péssimo serviço que aquela concessionária tem oferecido ao povo do Estado do

Piauí.

Temos que repensar essa questão da quarentena. É uma situação difícil para

nós, legisladores, vermos essa questão, porque a pessoa para ser membro da

ANEEL, lógico, tem que ter notório saber, tem que ter relação, não pode ser uma
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pessoa que desconheça o setor, e as pessoas que conhecem o setor trabalham

justamente no setor. Mas é uma situação que temos que enfrentar, uma situação

muito parecida até com o Banco Central. Mas lá tem uma quarentena muito mais

efetiva, mais longa, que a que é enfrentada na ANEEL, porque é uma relação, não

posso dizer promíscua, mas uma relação conflituosa. Há a acusação e esta CPI tem

que esclarecer se houve realmente, e eu não gosto de acusar, dizer se as pessoas

são culpadas. Mas a CPI irá, no seu relatório, pedir o indiciamento, se nós

considerarmos essas pessoas culpadas de terem se beneficiado depois de

trabalharem na empresa, ou então o contrário, terem trabalhado na empresa e

depois ido trabalhar na ANEEL. São situações para as quais temos de fazer uma

proposta bem equilibrada para o País e para o Congresso Nacional.

Pena o representante do Governo não estar mais presente, mas são

situações que temos que acompanhar o Governo. Isso aqui não é uma luta de

governo e de oposição. Acho que os grandes culpados são o Governo e a Oposição,

porque esta situação começou no Governo de Fernando Henrique, mas não foi

corrigida no atual Governo. Então, são situações aqui, e eu, que já estou há muito

tempo no Congresso Nacional, até me coloco como um dos culpados por não ter

visto esta questão e não ter procurado corrigir isso.

O representante do Governo diz que longe de temos um sistema perfeito; no

meu ponto de vista, um dos piores sistemas do mundo, porque, ao invés de termos

um sistema elétrico que possa servir de ganho, de benefício para as nossas

empresas, nós estamos penalizando. Dói muito, às vezes, em todos os trabalhos da

CPI, a comparação: Olha, o Brasil não tem o sistema elétrico, o setor elétrico mais

caro, a Dinamarca, outros países... É uma situação até criminosa nos comparar com

países que têm uma matriz energética como a nuclear. Nós temos que nos

comparar com países que têm a mesma matriz energética, como é o caso da China.

A China tem um terço do seu valor da nossa energia.

Então, nós estamos perdendo competitividade com esses países. Nós temos

um poder aquisitivo maior do que o da China, mas temos um poder aquisitivo muito

menor do que o do Canadá, por exemplo, que tem uma energia que nós temos hoje,

que é um valor metade da nossa.
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São situações, Sr. Presidente, que nós temos que enfrentar nesta CPI. Acho

que aqui essas relações, como a que ocorre hoje, dos consumidores de

Pernambuco com a CELPE, nós temos que fortalecer os consumidores de

Pernambuco. Criar conselhos, fortalecer seu poder dentro da ANEEL, para que eles

tenham o poder até de veto em algumas situações.

Esta CPI tem um papel fundamental para o futuro do País, para diminuir o

custo deste País, e eu acho que a nossa responsabilidade é enorme. É uma CPI que

de início muitas pessoas tentaram contestar, de forma pequena, desleal, mas que

vai produzir muito para o futuro do nosso País, Sr. Presidente.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Agradeço ao Deputado

Ciro Nogueira, e peço ao Sr. Luiz Antônio Ciarlini  que tome posição na tribuna para

responder.

Antes, Dr. Luiz Antônio Ciarlini, uma simples pergunta. Quero perguntar se a

CELPE vai querer mudar sua relação com os consumidores de Pernambuco e fazer

um gesto inicial assinando esse termo de compromisso com a CPI ou não.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Sr. Presidente, em relação ao item 2,

quando nós estamos falando aqui da revisão das faturas de energia dos

consumidores do Estado, que tiveram oscilação igual ou superior a 10%, como

técnico, e até como consumidor, não é juízo de valor, mas esses 10% me parece

que dão um corte em alguma situação, até numa variação normal de consumo. Mas

nós não temos nenhuma objeção. Se isso traz mais transparência para os serviços

prestados pela empresa e contribui com os trabalhos da CPI, nós concordamos.

O que nós propomos em relação ao item 2 é que ele seja colocado da mesma

forma como foi colocado para a CEMAR. O senhor fez a leitura no início, nós

registramos, assim, o formato e me parece que seria razoável ter aqui na CELPE as

mesmas condições que foram colocadas para a CEMAR, e é essa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - No caso da CEMAR, foi

acordado com o Ministério Público lá do Maranhão. E esses termos foram acordados

com o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Então, nós não podemos

interferir também no trabalho do Ministério Público. Essas contribuições, eu acho

que são importantes para a transparência de todos os processos.
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O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Bom, na verdade, nós fazemos essa

proposta e pediria ao Ministério Público que analisasse a proposta de ter os termos

nas mesmas condições no Maranhão.

Em relação ao item um, Deputado, desistir do mandado de segurança, eu sou

um diretor estatutário da empresa. A empresa tem... Eu tenho responsabilidades em

relação a...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas quem determinou

que a empresa entrassem na Justiça?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Existem questões ligadas à CVM e que me

embutem uma responsabilidade que podem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Não, eu gostaria que o

senhor fosse objetivo na resposta. Quem foi que assinou, autorizando que a CELPE

entrasse na Justiça?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Eu sou diretor da empresa desde o dia 1º

de setembro. Eu não conheço exatamente o formato de como foi feito, de como a

ação foi ajuizada. Mas o que eu coloco é que isso embutiria em mim uma

responsabilidade, inclusive com a possibilidade de uma queixa-crime, de responder

a uma queixa-crime. Nós temos acionistas minoritários, temos questões ligadas à

CVM.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu não tenho dúvida de

que não só o senhor, como Presidente da CELPE, mas também o Dr. Marcelo, como

Presidente do Grupo Neoenergia, correm o risco de responder a uma queixa-crime,

mas por outras questões, como essa da AEA, que nós vamos pedir a quebra dos

sigilos bancário e telefônico, como também essa questão que diz respeito à

contratação ilegal de policiais. Aí eu não tenho a menor dúvida de que correm riscos.

Inclusive, é importante que os acionistas da empresa tenham conhecimento desses

procedimentos.

Pode continuar.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - A minha observação, Deputado, é

exclusivamente em relação à proposta do termo de compromisso. Então, essas

responsabilidades me impedem de atender ao item 1, no formato que ele está aqui.

Então, isso me colocaria em risco de ter uma queixa-crime, eu tenho
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responsabilidades com a Lei das S/As, com a CVM, e a nossa proposta é

efetivamente assinar o termo de compromisso e que ele seja nas condições em que

ele foi colocado para a CEMAR.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Obrigado, Dr. Ciarlini,

eu volto a lhe chamar.

Gostaria que o Sr. Marcelo assomasse à tribuna, para que também diga em

público a sua posição como Presidente do Grupo Neoenergia.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Deputado, a posição é a

mesma colocada pelo Presidente da CELPE. Nós não podemos assinar esse item 1,

em função das Leis das S/As. E, como dirigente estatutário, mesmo que

indiretamente — eu não sou dirigente diretamente da companhia —, eu não posso,

perante a Lei das S/As, abrir mão do direito que a companhia e seus acionistas têm,

um direito consagrado na Justiça. Portanto, nós não podemos assinar isso, sob o

ponto de vista legal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu gostaria de

suspender a presente reunião por alguns minutos e convocar os Deputados

Federais, integrantes desta Comissão, para uma reunião secreta aqui atrás. Convido

também a representante do Ministério Público para que faça parte da reunião, aqui

atrás do plenário.

Está suspensa a presente reunião, por alguns minutos.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vamos reabrir a

presente reunião.

Estamos aguardando que o Consultor da Câmara chegue com o documento,

mas antes gostaria de perguntar, mais uma vez, ao Presidente da CELPE da

disposição da empresa de assinar o documento que foi sugerido. (Pausa.)

Peço que seja liberado o áudio da tribuna. Está funcionando. Obrigado.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Deputado, volto a colocar os detalhes que

informamos anteriormente, a nossa dificuldade de assumir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Essa dificuldade pode

ser superada.
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O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Existe uma questão pessoal, Deputado.

Vou ficar sujeito à uma ação criminal e eu não teria condição de assumir essa

responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Por parte de quem, a

ação criminal?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - A empresa tem sócios minoritários. O

Grupo Neoenergia detém 85% das ações do grupo. Então, estou exposto à Lei das

S/As e à CVM.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Isso que o senhor está

afirmando nesta CPI sob juramento condiz com a verdade? O senhor não pode

assinar porque corre o risco de sofrer uma ação criminal no ato da assinatura do

documento?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Claro Deputado, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, iremos fazer uma

nova sugestão, que foi consenso entre os Parlamentares e também do Ministério

Público do Estado de Pernambuco.

Fizemos uma redação do item 2, que vou passar para a Diretoria da CELPE

analisar o documento, e vou também fazer a entrega de uma via ao advogado. Farei

também a leitura para que se torne público, para que todos tenham conhecimento

antes da assinatura.

E quanto ao item 1, vai ser sugerido aqui um documento da CPI em que o

senhor, por não ter a autonomia de assinar este documento, se compromete em

levar na próxima reunião dos acionistas, já externando o voto do senhor e o voto dos

demais presentes que façam parte da reunião dos acionistas, onde irão submeter

aos demais acionistas a retirada da ação contra a ANEEL. E a reunião dos

acionistas é uma reunião pública, devo imaginar, e que iremos ter o conhecimento

dos procedimentos que os senhores irão adotar nessa reunião.

Então, resumindo, a proposta desta CPI é que os senhores, diante do povo de

Pernambuco, do Ministério Público do Estado de Pernambuco e desta CPI, que aqui

está, irão se comprometer a submeter à totalidade dos acionistas na próxima

audiência, mas já informando o voto do senhor –– creio, aqui, do Dr. Marcelo e se

houver mais algum presente que participe da reunião da Diretoria ––,
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comprometendo-se em votar pela retirada da ação, para que seja feito de forma

correta e de forma transparente.

Isso, com certeza, irá mostrar ao povo de Pernambuco que a CELPE, a partir

do dia 2 de outubro de 2009, terá novos procedimentos com os consumidores do

Estado de Pernambuco.

Então, irei fazer a leitura do item...

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Deputado, pediria licença só para

acompanhar a leitura lá, junto...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pois não.

Vou consultar também esse novo documento no qual se comprometem a

levar à apreciação da Diretoria, dos acionistas, dos detentores do controle acionário

da CELPE.

“Termo de compromisso.

No dia 2 de outubro de 2009, na cidade de Recife,

Pernambuco, na Assembléia Legislativa do Estado de

Pernambuco, foi celebrado o presente termo de

compromisso entre a CPI das Tarifas da Energia Elétrica,

a Companhia Energética de Pernambuco — CELPE, o

Grupo Neoenergia, o Ministério Público do Estado de

Pernambuco e o PROCON, no qual a CELPE se

compromete:

1. a promover a revisão das faturas de energia

elétrica de todos os consumidores do Estado de

Pernambuco que tiveram oscilação igual ou superior a

10% nos último 12 meses, bem como encaminhar para a

aferição de órgão metrológico os medidores suspeitos de

adulteração;

1.1  a CELPE se compromete a informar os

consumidores da possibilidade prevista no item 2 nas

faturas do mês de novembro de 2009;

1.2  a comprovação da revisão realizada será

encaminhada aos órgãos de proteção do consumidor no



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

151

prazo de 30 dias corridos. O cumprimento do presente

termo de compromisso será fiscalizado pela ANEEL, pelo

Ministério Público, Defensoria Pública e pelo PROCON de

Pernambuco, PROCON de Recife. 

A ANEEL encaminhará relatório de fiscalização

acerca do cumprimento das obrigações acima avençadas,

no prazo de 90 dias, a contar do fim do prazo previsto no

item 1.2

O Diretor-Presidente do Grupo Neoenergia e o

Presidente CELPE se comprometem a consultar o

Conselho de Acionistas da CELPE sobre a desistência do

Mandado de Segurança nº 2009.340001.4231-9, que

corre na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito

Federal, com a manifestação favorável da Diretoria da

CELPE e do Grupo Neoenergia.

Em caso de descumprimento, fica a CELPE sujeita

ao pagamento de multas diárias no valor de 100 mil reais,

que serão destinadas ao Fundo Estadual do Consumidor,

nos termos da Lei nº 7.347, de 1985. 

O presente termo de compromisso constitui-se no

compromisso formal do signatário de reconhecer,

concordar e acatar, em caráter irrevogável, irretratável,

incondicional. E, por ser justo e de boa-fé, subscreve em

6 vias de igual teor e valor jurídico.

Pela CPI: Deputado Eduardo da Fonte, Presidente

da CPI; Deputado Alexandre Santos, Relator; Deputado

Ciro Nogueira; Deputado Marcio Junqueira; Deputado

Edio Lopes; Deputado Raul Henry; Deputado José Carlos

Aleluia; Deputado Gladson Cameli; e Antônio Carlos

Chamariz.”

Peço que seja retirada a do Deputado José Carlos Aleluia, porque já não se

encontra mais presente.
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(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Ele não está presente.

Então vamos pedir para retirar.

E pela CELPE e Neoenergia: o Sr. Luiz Antônio Ciarlini, Presidente da

CELPE; o Sr. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, Diretor-Presidente do Grupo

Neoenergia.

Pelo Ministério Público: o Sr. Maviael de Souza Silva, Promotor de Justiça do

Consumidor do Estado de Pernambuco; e a Sra. Liliane da Fonseca Lima Rocha,

Promotora de Justiça da Defesa da Cidadania.

Pelo PROCON, o Sr. José Cavalcanti de Rangel Moreira, Coordenador-Geral

do PROCON.

Testemunha o Sr. Márcio Pina Marques, Procurador-Geral da ANEEL.

Também consulto se o PROCON está presente. (Pausa.) Não está. Então,

vamos retirar a assinatura do PROCON e do Deputado José Carlos Aleluia. 

Consulto se algum Parlamentar gostaria de fazer uso da palavra, para que o

Sr. Presidente da...

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA  - Também a do Dr. Maviael,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Ah, também retirar a do

Sr. Maviael de Souza Silva, Promotor de Justiça do Consumidor do Estado de

Pernambuco, porque não se encontra presente. A Sra. Liliane da Fonseca Lima

Rocha, Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania, representa aqui o Ministério

Público do Estado de Pernambuco.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Eles ainda estão chegando. Eu poderia

fazer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto...Pode, lógico.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Deputado, em relação ao item 1, como eu

havia abordado anteriormente, certamente isso aqui irá demandar um volume muito

grande de trabalho e vai atingir um volume de contas muito grande.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É o mínimo que a

CELPE pode fazer é trabalhar, para que seja justa com o povo de Pernambuco.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

153

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - A nossa proposta inicial era que fossem 6

meses, como foi feito no Maranhão, mas em princípio nós vamos acatar os 12

meses. O que nós colocamos aqui é que na verdade não seria possível executar

esse serviço em 30 dias. Então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - E quanto tempo seria

necessário?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Noventa dias, pelo menos, para que a

gente pudesse fazer essa avaliação em todo esse volume de contas. Eu estou

tomando uma decisão aqui inclusive sem ver lá esse volume, e teria que ser pelo

menos 90 dias, para a gente ter segurança de que vai conseguir fazer, e fazer com

qualidade. Eu acho que esse é o principal objetivo.

Com relação aos itens seguintes, no final da primeira página, em relação à

consulta ao Conselho de Acionistas em relação à multa, nós nos reunimos, nós

conversamos sobre isso e a nossa compreensão é de que é uma ação que está num

estágio já avançado na Justiça. E a nossa posição é de aguardar a posição da

Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas é bom que fique

claro que essa ação que estamos discutimos aqui é contra a ANEEL, que se faz

presente, e que o que a ANEEL decidiu nessa revisão tarifária foi postergar o que os

senhores têm de receber no ano de 2009, para o ano, se não me engano, de 2010,

2011, ou que seja feito depois.

Então, é uma questão de bom senso que os senhores têm que ter e de

mostrar, no mínimo, ao povo pernambucano que os senhores querem mudar a

relação dessa empresa com os consumidores. Disso, nós não abriremos mão,

porque o que estamos pedindo não é que o senhor assine, para que corra o risco de

ter uma ação penal. Ação penal, o senhor corre já o risco de ter, mas por outros

motivos.

Mas o compromisso de submeter à reunião de acionistas é o mínimo que os

senhores podem fazer na noite de hoje, em respeito ao povo de Pernambuco.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Eu volto a repetir, Deputado: nós fizemos

essa avaliação e essa é a posição que eu trago aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Essa é a decisão...
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O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - É, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - ...tomada já?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - ...de que não abrem

mão?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - É. A nossa proposta é que o termo seja

em 12 meses, com os 90 dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Sobre os 90 dias, eu

vou consultar os Deputados. Eu acho que também dar oportunidade de todos se

manifestarem.

Os Senhores veem algum problema em estender o prazo de 90 dias?

(Pausa.) Todos concordam? A senhora, do Ministério Público, concorda?

Então, esse primeiro item está acordado, está superado.

O item que o senhor não aceita é o que diz que o Diretor-Presidente do Grupo

Neoenergia e o Presidente da CELPE se comprometem a consultar o Conselho de

Acionistas da CELPE sobre a desistência do Mandado de Segurança nº

2009.340001.4231-9, que corre na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito

Federal, com a manifestação favorável da diretoria da CELPE e do Grupo

Neoenergia. É lastimável.

Tem certeza desse posicionamento? Gostaria que o Sr. Marcelo viesse aqui

dizer ao povo de Pernambuco a sua opinião, para chamá-lo em seguida novamente.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu

só queria ilustrar que essa ação que corre não é contra a ANEEL; é contra o povo de

Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Também.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - É contra o povo de Pernambuco,

tendo em vista, e que fique claro, que o que a CELPE quer é um reajuste, é mais um

reajuste.

O que o Sr. Marcelo hoje afirma — e já está em alguns sites pernambucanos,

Prefeito Severino; ele anunciou aqui que haverá uma redução de 7%, no ano que

vem, não sabe bem ao certo — é para inglês ver, porque ao mesmo tempo em que
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ele anuncia essa redução ele não quer sequer consultar o Conselho para abrir mão

da ação que já lhe dá novamente o mesmo reajuste.

Então, ele quer fazer de conta. Ele quer dar com essa mão e tomar com essa

outra. Essa é a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, Sr. Marcelo,

gostaria que o senhor explicasse o seu posicionamento aos presentes.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - A decisão está tomada.

Nós não podemos assinar esse documento, com essa obrigação, porque ela

contraria o princípio das Leis das S.As. A companhia já tem um direito consagrado

em Primeira Instância, na Justiça, e também por orientação do nosso advogado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vamos passar a palavra

ao Relator, Deputado Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Eu quero, Sr. Deputado

Eduardo da Fonte, perguntar ao depoente se ele tem conhecimento do inciso I do

art. 76 do Decreto nº 41.019, de 1957, com força de decreto-lei, que regulamenta o

serviço de energia elétrica, que diz o seguinte: "Não serão permitidos intermediários

entre concessionário da produção e o concessionário da distribuição".

O senhor tem ciência disso?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Não.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Eu só queria neste momento,

Sr. Presidente, agradecer a participação dele aí, e, da minha parte, solicitar à

Diretora-Geral, em exercício, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que nos

tecesse também alguns comentários, enquanto nós estamos analisando aqui.

Agradeceria muito, da minha parte, não sei se há outros Deputados que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vamos aguardar os

questionamentos que V.Exa. fará a ela, para que possamos nos reunir de novo,

junto com o Ministério Público, para tomarmos essa decisão.

Então, o senhor está aqui falando e afirmando, sob juramento, que sob as

Leis da CVM não pode assinar esse documento?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Não posso assinar esse

documento, isso.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pelas leis que regem a

CVM?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Sim. É lei de mercado, ou

seja, a obrigação, segundo... Posso até consultar o advogado, mas a obrigação do

administrador, tendo um direito líquido e certo que a sociedade tenha, uma vez que

ela é registrada na CVM como acionista minoritário... se obriga a defendê-la em

qualquer caso. Eu não sei...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Tire uma dúvida: de

quanto em quanto tempo os acionistas da CELPE se reúnem?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  -  Em assembléia, uma vez

por trimestre, via Conselho Fiscal, para aprovar o ITR; e na AGO, para aprovar as

contas do ano. No mais, é o Conselho da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Quando será a próxima

reunião do Conselho da CELPE?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - O Conselho da CELPE, a

próxima reunião é daqui a 3 meses.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Daqui a 3 meses. Seria

quando o senhor...

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  -  É trimestral.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Teve recentemente.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - É.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Seria quando o senhor

iria submeter esse termo?

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - É, eu acho que... Não

tenho a data, porque às vezes altera por causa da...  Tem uma reunião agora, mas

não está na pauta isso. Tá? Tem uma reunião agora, dia 30 de...  Acho que é dia 30,

não me lembro que dia é. Dia 30... não, dia 8. Sete ou 8 de outubro, tem um reunião,

mas não está pauta esse item. Esse item só pode ir na pauta do Conselho depois

que passa pelo Conselho Fiscal.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA  - Pela ordem, Sr. Presidente.

Eu insisto com o Sr. Marcelo e com o Presidente da CELPE que esse termo

diz o seguinte. Eu vou ler, para que as pessoas fiquem com isso claro na cabeça: "O



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Tarifas de Energia Elétrica
Número: 1672/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 02/10/2009

157

Diretor-Presidente do Grupo Neoenergia e o Presidente da CELPE se comprometem

a consultar o Conselho de Acionistas". A fazer uma consulta: olha, nós estivermos lá

na CPI e vimos lá o interesse, vimos lá a manifestação popular, ouvimos, a ANEEL

que estava presente; e eles fizeram um pedido, para saber se a gente que já ganhou

tanto podia desistir daquela ação, que dá aquele aumento para nós, e que a ANEEL

foi contra; se vocês concordam.

Aqui não está dizendo que o senhor está se obrigando a desistir da ação.

Aqui está dizendo que na próxima reunião o senhor fará uma consulta ao Conselho

de Acionistas.

Quer dizer, nós aqui — eu vou me colocar agora como um cidadão

pernambucano — nós não temos o direito...  Os senhores não podem ter para com

essa população a dignidade, a benevolência para com um povo que tem dado tanto

lucro aos senhores, ao senhor, que está aí, o senhor que consegue manter sua

família, manter seus luxos, graças a esse povo? E esse povo, Dr. Marcelo, não

merece do senhor uma consulta. Só uma consulta. É só isso.

Aqui não está dizendo que é para ele assinar, desistindo da ação. Aqui está

dizendo que irá se reunir e consultar o Conselho de Acionistas. É só isso que diz

aqui.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Sr. Presidente,  pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pela ordem, Deputado

Gladson Cameli.

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Dr. Marcelo, nós estamos tentando

colaborar com esta CPI, estamos aqui há mais de 5 horas, estamos cansados,

estamos vindo de outros Estados. É como o Deputado Marcio Junqueira reafirmou...

E tenha a certeza de que nós, de nenhuma forma, vamos sair desta CPI

desmoralizados, não. Até porque nós usaremos nossos outros métodos que temos

no Congresso Nacional. Está certo?

E quando estou falando isso para V.Sa. eu estou me dirigindo ao senhor e

aos demais que foram citados aqui. Então, quero pedir ao senhor, à sua equipe a

complacência e o respeito pelo povo brasileiro. Facilitem o nosso trabalho, até

porque não estamos acusando ninguém; nós estamos pedindo que os senhores

levem ao Conselho, como está dizendo o primeiro parágrafo aí.
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Então, quero pedir mais uma vez a todos complacência. É isso que nós

estamos pedindo.

E, Deputado Eduardo da Fonte, nós estamos fazendo nosso trabalho. Se não

der resultado aqui, nós agiremos no Congresso Nacional, e cobrar posicionamento

das autoridades competentes. Esse é nosso dever e nossa determinação.

É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Obrigado, Deputado

Gladson Cameli.

Consulto se mais algum Deputado gostaria de fazer uso da palavra. (Pausa.)

Então, quero perguntar mais uma vez ao Presidente do Grupo Neoenergia e

ao Presidente da CELPE se eles não querem se comprometer com o povo de

Pernambuco, de levar para a reunião dos acionistas para que seja decidido isso na

reunião dos acionistas.

É realmente impressionante a falta de compromisso que essa empresa tem

com o Estado de Pernambuco, a falta de compromisso que essa empresa tem com

os pais e mães de família desse Estado.

É impressionante, como fica constatado nesta CPI, que o único compromisso

que a CELPE tem com o povo de Pernambuco é o de lesá-los, todos os meses, com

altas tarifas de energia elétrica, com abusos, chegando a fortes indícios de

corromperem policiais, o que não condiz com a maioria dos policiais do Estado de

Pernambuco, e fortes indícios também de beneficiarem ex-diretores na ANEEL, que

beneficiaram a CELPE quando tinham o mandato de diretores da ANEEL. É

lastimável. Que fique hoje aqui registrado na Assembleia Legislativa do Estado de

Pernambuco a falta de compromisso da CELPE com o povo pernambucano.

Então, irei perguntar pela última vez se os senhores vão assinar o termo de

compromisso na forma como está.

O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Por orientação do

advogado não podemos assinar a parte que toca à desistência da ação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Quem é o advogado?

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Só um minuto. Mas não é dispensa

de ação, é para levar a análise ao Conselho.
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O SR. MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA  - Não, eu estou falando

que esse ponto não posso assinar por orientação do advogado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Juridicamente, o senhor

pode explicar por que não pode ser assinado? Por favor, Dr. Marcelo, eu queria que

ele explicasse para que...

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - O Sr. Marcelo ele não é sócio

da empresa. Ele é diretor contratado estatutário. Ele responde pelos sócios

majoritários e minoritários por todos os seus atos. Caso ele assine esse documento

nos termos em que ele está lavrado, ele responderá civilmente e mesmo

administrativamente por todos os atos praticados. Esse ato, na verdade, sem antes

consultar previamente todos os acionistas, ele não pode (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Por favor, desculpe, eu

gostaria que o senhor se identificasse.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - O meu nome é Guilherme

Valdetaro Mathias, advogado do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Sr. Guilherme, mas o

que estamos pedindo aqui, eu acho que o senhor deve ter oportunidade de ter lido, é

que ele submeta...

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Não só. O final do parágrafo

exige ainda que ele submeta de acordo com a manifestação positiva, com o voto

positivo, enquanto que o Dr. Marcelo não (ininteligível) eles não possuem voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) Então, eu vou fazer uma

retificação... Eu vou aqui fazer um... Eles não votam?

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Eles não possuem voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, se eles não

votam, eu concordo que eles retirem — e vou consultar os demais Deputados — a

sua opinião em relação a isso. Mas que fique constando nesse documento que eles

irão submeter ao Conselho. Já que eles não votam, eles não precisam da opinião

dele.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  -  Eles não têm voto. Eu preciso

conversar com eles...

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ - Pela ordem, Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Chamariz.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ - Como é que pode? Ele

é o proprietário e não vota?

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Ele não é o proprietário.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ - Ele disse que era dele.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Não, não, não. Ele não é o

proprietário. O proprietário da Neoenergia é, na verdade, a PREVI, o Banco do Brasil

e a Iberdrola.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Chamariz,

estamos discutindo aqui uma questão, que eu acho, de fácil solução. Se eles não

votam no Conselho, então, não precisam externar a sua posição favorável. Então,

podemos retificar. Eu consulto aqui o Ministério Público para que tire, já que eles

não votam — e aqui o Dr. Guilherme afirmou que eles não votam. Só que eles

precisam submeter ao Conselho de Acionista na reunião. E podemos fazer a

retificação na redação, e saímos desse impasse, já que temos o bom senso de

acatar o pedido do Presidente, Dr. Ciarlini, para que se estenda para 90 dias.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Marcio

Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - É uma pena que não esteja aqui

agora a diretora que representa a ANEEL, Dra. Joisa.  Essa é a forma que a CELPE

trata o consumidor pernambucano, o consumidor brasileiro. É para essa companhia

que a ANEEL presta serviços benevolentes quando concede aumentos. É muito

importante que hoje funcionários da ANEEL estejam vivenciando aqui a forma

descomprometida com que essa companhia atua no mercado pernambucano. Eu

queria que ficasse registrado, para que a ANEEL se pronuncie se concorda com

esse radicalismo, com a falta de discussão, a falta de benevolência com um povo

tão explorado como é o povo de Pernambuco  em  relação às tarifas de energia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Sem dúvida, Deputado

Marcio Junqueira, é lastimável. É incompreensível que uma empresa que lucra tanto

e que desrespeita o consumidor pernambucano não tenha o bom senso de iniciar

uma trajetória diferente da que já desempenhou até hoje com o Estado de
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Pernambuco, que possa mostrar ao povo pernambucano que terá uma conduta

diferente da que teve anteriormente e que faça um gesto com o povo

pernambucano, porque o empobrecimento do povo de Pernambuco é o

empobrecimento da CELPE também. Ela deveria ter um compromisso com esse

Estado e querer que o ele cresça e se desenvolva e que o seu povo prospere, e não

essa política de empobrecimento do povo pernambucano que ela vem

desempenhando nos últimos 8 anos.

Gostaria que a CELPE se pronunciasse porque, se eles não votam, não têm

por que externar o seu posicionamento. Então, é só submeter. Que leve o

documento à reunião do Conselho. Eles não votam, não tem problema, não vão se

comprometer por votar “sim” ou “não”. E nem estamos pedindo aqui que os

acionistas votem “sim” ou “não”. Submetam. Se eles tiverem bom senso, eles vão

votar de acordo com o povo de Pernambuco. Se eles não tiverem, tudo bem. Vai ser

mais uma prova de que, lá na frente, não acataram, e pronto.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, V.Exa. me

permite antes? São necessárias as cautelas que os advogados e os diretores têm

que ter, até mesmo porque eles respondem pelo ativo, pelo passivo e tudo da

companhia. Mas seria, de qualquer jeito, a posição de clamor que existe na

sociedade de Pernambuco que esta CPI está a sentir, a ver e, presentemente aqui,

a constatar.

E nada melhor do que a PREVI, a Fundação Banco do Brasil — não sei, acho

que são esses os interlocutores maiores da empresa, que nós também vamos fazer

por lá alguma interlocução... Acho que vêm até a se aliar, e se antever os

investimentos que eles fizeram aqui para ter um novo relacionamento com esse

Estado, para que essa companhia possa traçar metas diferenciadas do que até

então estamos vendo.

O que podemos constatar — acho que é importante as pessoas entenderem

que a sociedade é outra — é que uma empresa que se predispõe a ter uma

concessão pública também tem que pensar como um gestora público. Acho que os

senhores acionistas da empresa, que têm a responsabilidade maior de fazer os

encaminhamentos de sua gestão, certamente estarão sensibilizados vendo que os

seus dirigentes não estão simplesmente mandando relatórios, mas também estão
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preocupados com o clamor que existe no Estado de Pernambuco, em face das altas

contas dos consumidores.

Portanto, era uma colocação, sabendo que eles estão também dentro de uma

linha de proteção até das pessoas que representam a empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Dr. Guilherme.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Infelizmente, nobre Deputado,

a posição da empresa se mantém. Ela se mantém por um motivo muito simples:

porque essa consulta ao Conselho é absolutamente inócua, uma vez que o próprio

Conselho...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Respeite esta Comissão

e não venha dizer que é inócua. Respeite esta Comissão. Não estou pedindo a sua

opinião, se ela é inócua ou não é. Diga só se... restrinja-se a dizer que não vai

assinar e pronto.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  -  A empresa não assinará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pronto. É isso que eu

quero saber.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Eu poderia explicar os motivos

caso V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Mas dizendo que é

inócua, não. Respeite esta Comissão.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Então, obedeço, servilmente,

a posição de V.Exa., e a empresa não assinará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Está bem. Então, pode

se retirar. Mostre a prepotência e a arrogância da CELPE. Com certeza, o senhor

deve receber honorários enormes, e quem paga é o povo de Pernambuco. Então,

respeite o povo de Pernambuco.

O SR. GUILHERME VALDETARO MATHIAS  - Respeito, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Respeite. (Palmas.)

O SR. VICENTE ROQUE DE ARAÚJO  - Nunca vi, na história de

Pernambuco, uma Comissão Parlamentar de Inquérito se ajoelhar para advogados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Ninguém está-se

ajoelhando a ninguém aqui. E esse senhor, realmente vamos pedir também para
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saber quanto de honorário ele recebe — e quem paga esses honorários é o povo

pernambucano — para ser prepotente e arrogante. Tenha humildade. Humildade

não faz mal a ninguém, não, Dr. Guilherme. Respeite o povo de Pernambuco.

Respeite o pai e a mãe de família. Tenha respeito.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, eu acho que nós

nos estendemos bastante. Eu queria aqui convidar, se V.Exa. permitir, a Dra. Joisa,

que poderá só me afirmar algumas posições, porque o meu relatório é em cima de

afirmativas feitas aqui.

Depois do que ouvi aqui, eu certamente vou pedir a intervenção do Governo

para cassar a concessão, de uma maneira ou de outra, dentro dos meios possíveis e

das ações necessárias, da CELPE de Pernambuco. Porque uma concessão pública

não é propriedade de ninguém. Ela é do povo brasileiro e, no caso, do povo de

Pernambuco.

Eu iniciaria, Dra. Joisa, perguntando à senhora — pedindo desculpa pelo

tempo, pelo avanço que tivemos aqui: a empresa CELPE é uma concessão pública

por determinado tempo em um processo de concessão?

 A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Sim. Existe uma duração.

Toda concessão tem um prazo.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Então estamos falando de

alguma coisa  pública, que está sendo gerida...

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Concessão de serviço

público, distribuição de energia elétrica.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - ... por uma empresa que tem

que prestar serviços à sociedade, ao Parlamento brasileiro e, acima de tudo, à

agência que regula e fiscaliza?

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Correto.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Eu vou imediatamente pedir

uma intervenção na CELPE através da ANEEL, para que fiscalize todos os

procedimentos junto com o TCU, junto com o Ministério Público Federal, para que

nós possamos ter certeza dos procedimentos que ela vem fazendo até agora.
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O inciso I do art. 76 do Decreto-Lei nº 41.019/57, que regulamenta os serviços

de energia — “Não será permitido intermediário entre o concessionário de produção

e o concessionário de distribuição” —, ainda está em vigor?

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - V.Exa. poderia repetir o

artigo, por favor? “Não será permitido..."

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - “Não será permitido

intermediário entre o concessionário de produção e o concessionário de

distribuição.”

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Esse é o Código de

Águas. E, na verdade, o modelo em vigor é estabelecido pela Lei nº 10.848. Então,

teríamos que, na verdade, verificar se não existe nenhum tipo de incompatibilidade.

Atualmente, o que não pode é um distribuidor de energia elétrica exercer atividades

de geração ou transmissão. Então, existe, para concessionários com mercado maior

do que 500 gigawatts/hora/ano, a obrigação de desverticalizar o serviço de

distribuição. Ou seja, existe uma empresa separada.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Muito obrigado. Eu queria dizer

aqui... A senhora é do Rio de Janeiro?

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Sou.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Nós estamos hoje muito

contentes...

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Eu ia fazer esse

comentário.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - ... porque certamente, em 2016,

as Olimpíadas serão no Brasil, na América Latina, no Rio de Janeiro. Eu queria

agradecer muito a sua participação.

A SRA. JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Muito obrigada.

Parabéns...

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Antes que a senhora se retire,

com a devida vênia do Relator e do Presidente, eu fiz um comentário. A senhora não

estava aqui — a senhora tinha se ausentado da sala por um breve momento —, e eu

quero repeti-lo. A senhora está assistindo aqui, como representante da ANEEL...

A SRA. JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA  - Certamente.
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - ...ao radicalismo, como é

comandada uma concessão pública por escritórios de advogados, que, na verdade,

fomentam esta situação porque serão eles que estarão ganhando com as demandas

judiciais. O senhor não engana ninguém, Dr. Guilherme. Essa orientação dos

senhores advogados é boa para os senhores, para os seus escritórios, porque os

senhores estão acostumados a tirar do povo, do  povo. Mas eu quero que conste na

ata que nós registramos aqui, perante a representante da ANEEL, órgão que

fiscaliza, que regulariza, que acompanha o posicionamento — e a senhora tem a

cópia — um termo. Um termo que tentamos firmar, volto a repetir, em que tão

somente propusemos a consulta ao Conselho, não foi mais a desistência, porque a

interpretação passada pelo representante jurídico da companhia não condiz com a

verdade.

O senhor aqui, quando afirma que poderão responder civil e

administrativamente por fazer uma consulta, por perguntar... Porque se o senhor

tinha alguma dúvida no parágrafo, que o senhor tivesse tido a decência de mostrar e

dizer onde poderia se adequar. Agora, afirmar taxativamente que não assina?

Vejam bem, senhoras e senhores representantes da ANEEL, onde chegamos.

Algo, um patrimônio — uma pena que o Dr. Feijó não está mais aqui —, um

patrimônio construído pelo povo brasileiro, pelo povo pernambucano hoje deixa de

ser gerido pelo órgão responsável, pela Câmara dos Deputados, que fiscaliza, e

passa a ser mandado por um escritório de advocacia. Algo público, algo construído

com dinheiro do povo, mantido com o dinheiro do povo passa a servir a advogados;

advogados que irão faturar com as demandas judiciais que eles mesmos promovem

neste dia triste — e discordo do Deputado Alexandre. Infelizmente, a posição desse

escritório de advocacia entristece a nós aqui.

Portanto, era este o meu registro: que a senhora observe, não só como

dirigente da ANEEL, mas como cidadã, como brasileira, como contribuinte, como

pagadora de impostos, e veja o patrimônio público do povo pernambucano se

transformar em meio de vida para escritório de advogados.

O SR. DEPUTADO RAUL HENRY - Sr. Presidente, eu queria a palavra pela

ordem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Deputado Raul Henry.
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O SR. DEPUTADO RAUL HENRY - O teor emocional está muito elevado aqui

na reunião. Mas o que a gente percebe é que já passam das 22h30 e que,

objetivamente, esta reunião chegou ao fim.

Cada um conhece sua responsabilidade nisso. A empresa sabe das suas

responsabilidades e das consequências dos seus atos. A ANEEL a mesma coisa.

Nós que constituímos esta CPI a mesma coisa. Então, eu acho que daqui por diante

esta reunião passa a ser improdutiva. Há uma parte do acordo proposto que foi

aceita, a outra que não foi aceita.

O que proponho é que assinemos a parte que foi aceita e que, a partir de

agora, cada um assuma a responsabilidade por seus atos. Mas que não

prolonguemos mais esta reunião porque é visível o estado de cansaço de todos,

inclusive da assessoria que está aqui e que vai se deslocar para Brasília hoje à

noite.

Então, esta discussão, a partir de agora, ela realmente é uma catarse. As

pessoas todas estão expressando suas emoções, mas ela não tem mais rendimento

objetivo. Acho que chegamos a um ponto final, e era esse encaminhamento que eu

queria propor a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de agradecer à

Dra. Joisa e chamar novamente o Presidente da CELPE, Sr. Ciarlini, para fazer uso

da palavra, porque quem lhe falou que não assinasse foi o advogado. Acho que ele

é o presidente da empresa. Quem é o presidente não é o advogado. Pelo menos o

que consta do acordo de acionistas, que eles tanto falam, é que o advogado é uma

coisa, e o presidente é ele, que tem que responder; quem responde pela decisão de

não assinar também é ele. Se ele quiser sugerir alguma alteração aqui, que o faça

em público, pois iremos submeter ao público esse item. Já que ele não vota nem o

Sr. Marcelo também não vota no Conselho, deixar de levar essa questão para ser

discutida é uma questão muito pequena e que infelizmente...

Vamos agora escutar o Sr. Ciarlini para que ele possa se expressar. O som

novamente.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Sim. Pois não, Deputado. Esta realmente é

a posição que nós assumimos em consenso, os dirigentes do grupo estão aqui

presentes em conjunto com os advogados.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Então, não vão nem

levar para o Conselho analisar? É só levar o documento para o Conselho analisar.

Não estamos pedindo que o Conselho decida, estamos pedindo que o Conselho

analise. Essa é a posição de todos aí que fazem parte — e o Dr. Marcelo também

ratifica —, ou seja, nem levar para que seja submetido ao Conselho? A CELPE não

vai fazer isso?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Deputado, por favor, eu gostaria de

chamar atenção para mais um ponto que tem aqui e que comentei antes, mas que,

com a discussão mais acalorada em relação a esse item, passou desapercebida.

Tem mais um ponto aqui que registra uma multa na parte final do parágrafo, e

a nossa proposta é que seja uma situação semelhante à situação que ocorreu com a

CEMAR. Nós estaríamos sujeitos à avaliação do Ministério Público e não haveria

necessidade de constar essa multa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Não, isso aí não

podemos aceitar porque a questão da CEMAR foi discutida com o Ministério Público

do Maranhão e aqui estamos discutindo com o Ministério Público de Pernambuco.

Se a CELPE tem a boa intenção de pelo menos cumprir esse acordo, não tem

por que se opor a pagar qualquer tipo de multa.

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - O Ministério Público terá meios,

certamente, de cobrar da empresa a responsabilidade dos envolvidos. A nossa

sugestão é que seja retirado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Consulto se o Ministério

Público abre mão de tirar a multa ou não. Tem que existir uma multa ou uma

penalidade para a CELPE, porque se não existir uma penalidade não faz sentido o

documento.

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA  - A CELPE já fez acordo com

o Ministério Público e sabe da necessidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Eu acho que isso aí, Dr.

Ciarlini... o mínimo que a CELPE pode fazer é se submeter a isso. É o mínimo,

mesmo porque não é uma multa tão expressiva para o tamanho da CELPE. Isso aí

está a cargo do Ministério Público decidir. Se o senhor está bem-intencionado, se o

senhor está bem intencionado, não tem por que se opor à multa.
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O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Eu pediria que o senhor aguardasse um

instante porque nosso advogado está...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Só para efeito de gravação e de

confirmação minha, Dr. Luiz Antônio Ciarlini, tivemos aqui afirmações do ex-

presidente — que o senhor acabou de assumir — de que ele tinha recibo os

pagamentos das pessoas que faziam, vamos dizer assim, o trabalho em nome do

Governo de Pernambuco, da Polícia naquele convênio que os senhores firmaram.

Os pagamentos eram feitos e ele tem os recibos. O senhor tem ciência disso como

atual presidente?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Não senhor, Deputado. Não tenho como

responder. Na verdade, é como lhe informei anteriormente: eu tomei conhecimento

dessa ocorrência a partir das informações na imprensa. Esse convênio não existe

mais desde 2007.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sim, mas o senhor não teve

ciência, já que é uma coisa que tem uma ação pública? O senhor responde pela

empresa. Só para mim...

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - É verdade.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - ...só para eu poder... Eu venho

catalogando as coisas. Como o senhor é quem responde pela empresa hoje, isso

estou lhe perguntando para...

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Perfeitamente. A CELPE não foi citada.

Nós não recebemos a ação. Na verdade, tomei conhecimento do teor pela leitura do

Deputado.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O.k. O senhor poderia remeter

para a CPI os documentos que o senhor tem de recibos desses procedimentos, por

favor? O senhor poderia fazer essa gentileza?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI  - Pois não.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vamos aguardar que a

D. Liliane... por favor...
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A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA  - A CELPE está discutindo a

possibilidade de reduzir um pouco o valor da multa. Gostaria logo de saber dos Srs.

Deputados se concordam com um pouco da redução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Qual o valor da redução

das multas que eles estão pretendendo?

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA - Eles queriam... A proposta

foi até minha, porque eles queriam um valor irrisório e a gente não ia firmar o termo,

porque não sentido. A minha proposta foi de 60 mil por dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Se partiu da senhora, eu

acredito que todos nós acatamos.

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA  - Mas eu acho que essa

discussão é até... essa é inócua, porque a CELPE não vai descobrir. A ANEEL vai

fiscalizar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - É lógico, não tenha

dúvida.

A SRA. LILIANE DA FONSECA LIMA ROCHA  - Dado ao adiantado da hora,

eu apelo para que a CELPE resolva essa situação logo, porque todos nós temos já

compromissos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - (Pausa.)

O senhor, Dr. Ciarlini, não vai participar da alteração? São os advogados que

resolvem tudo na CELPE, mesmo?

O SR. LUIZ ANTÔNIO CIARLINI - Pois não. O senhor me dê licença que eu

vou até lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pois não, está dada a

licença.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Quero dizer ao meu querido

colega Raul que nós não estamos cansados, não. E olhe que a gente está vindo do

Maranhão, já.

Se tem uma coisa que não me cansa, vou falar por mim, é observar para

poder denunciar o que estão fazendo com o patrimônio público deste País. O senhor

pode ficar despreocupado. Nós temos um avião aí gentilmente cedido pela FAB; nós

vamos poder dormir 3 horas e meia dentro... Já está providenciada alimentação.
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Queremos agradecer inclusive a atuação do Deputado Gladson Cameli que,

gentilmente, já providenciou a comissaria. Então, o senhor fique tranquilo. A

assessoria tem essa aparência mesmo. Nós chegamos muito tarde do Maranhão,

mas nós não estamos cansados. Cansados estamos, sim, de ver a atuação nefasta

dessa companhia em relação ao seu Estado. Isso nos cansa.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Enquanto os advogados vão resolvendo...

Só para as pessoas aqui do Pernambuco saberem como é feita a conta de luz

nossa de cada dia, há um fato interessante narrado a esta CPI pelo Sr. Ildo Sauer de

que, dentro dessa ótica de que tem que se pagar quem não gera energia e pagar

caro por conta de um sistema, de uma pseudossegurança do sistema, nós

chegamos ao absurdo de comprar energia de uma companhia espanhola que

prometeu construir uma termo na Argentina e, passado muito tempo pagando aquela

energia, que nunca foi gerada, descobriu-se... A ANEEL, sempre atenta, depois de

muito tempo descobriu que nem sequer a termo havia sido construída lá na

Argentina. Então, é dessa forma que o consumidor brasileiro é tratado.

A cada dia, a cada momento nos chegam informações que o cidadão de

senso comum é incapaz de assimilar, é incapaz de acreditar que técnicos que

teriam, em tese, o dever e a obrigação de defender a sociedade, de defender o

Estado brasileiro, permitam tais afrontas à inteligência do cidadão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Quero agradecer ao

Deputado Edio Lopes de convidar aqui o Vereador da cidade do Recife, Estéfano

Menudo, para que faça uso da tribuna também desta Casa, nesta audiência tão

importante, ele que é um grande defensor da comunidade da Mustardinha, do Bongi

e da cidade do Recife.

O SR. ESTÉFANO MENUDO - Sr. Presidente, Deputado Eduardo da Fonte, o

qual eu cumprimento a bancada, senhoras e senhores, neste momento, eu me dirijo

ao Sr. Presidente da CELPE, a essa pessoa que vem realizando, dentro da cidade

de Recife, principalmente aqui, no Estado de Pernambuco, um verdadeiro terror. Um

verdadeiro terror. Essa é a palavra. É bom que se saiba que hoje, como Vereador da

cidade do Recife... Mas, há 2 anos atrás, nada mais, nada menos, eu era presidente

de uma associação de moradores de bairros de uma comunidade muito pobre,

chamada comunidade da Mustardinha. E, nas suas operações, numa delas, vocês
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queriam também me levar preso. Mesmo eu sendo policial, comissário de polícia,

vocês queriam me levar preso, de uma forma que até hoje eu não consigo entender.

Eu me questiono, me pergunto como é que vocês conseguiram esse convênio com a

SDS. Como é que vocês utilizavam de uma forma totalmente absurda no trabalho

que vocês realizavam naquela época? Lembro como se fosse hoje.

A delegacia, na verdade, Deputado, não era dentro da CELPE, mas era em

frente à CELPE, na Rua Velha. Naqueles momentos, se encontravam 3 peritos

criminais todos os dias. Três peritos criminais, 4 policiais da Delegacia de Crimes

contra a Administração Pública e mais 4 funcionários, mais 4 funcionários da

CELPE. Saíam em 2 carros, em 2 carros e iam fazer visitas, visitas nas

comunidades, com o argumento de dizer que era uma denúncia de macaco. Uma

denúncia, e você poder invadir a casa de um pai de família sem nem um mandado

judicial? Foi o que vocês fizeram. Entraram em diversas e diversas casas. E tem

mais uma coisa: dentro do carro de vocês, era acompanhado uma marreta, e essa

marreta vocês quebravam a parede. Quebravam a parede das pessoas para

encontrar macaco. E, por diversas vezes também, vocês também destelhavam. E

não queriam saber se tinha criança, não queriam saber se tinha idoso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Vereador Menudo, não

tinham ordem judicial para fazer isso?

O SR. ESTÉFANO MENUDO - Não tinha ordem judicial nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Relator Alexandre

Santos, é bom que isso conste no relatório desta CPI. E que esta CPI peça

imediatamente as providências ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao

Tribunal de Contas da União.

O SR. ESTÉFANO BARBOSA (Menudo) - Lembro, sim, Deputado. Eu estava

numa diligência policial, no Município de Caruaru. E eu, como presidente... A gente

tinha, naquele momento, lá na comunidade da Mustardinha, um curso de

alfabetização. Esse curso de alfabetização... Nós estávamos dando diplomas a

pessoas da terceira idade que tinham concluído. Em um sábado, vocês foram lá...

Nós devíamos... Realmente, nós devíamos 2 prestações, 2 contas, e vocês cortaram

a associação de moradores. E ficamos sem energia. O meu vice-presidente na

época foi pedir que o menino colocasse a energia. Tudo bem, não é correto. O que
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aconteceu? Como, uma hora depois, a equipe de vocês passou... Estiveram lá,

retornaram lá, na associação, com mais de 12 policiais e por pouco não prenderam

o meu vice-presidente, porque ele não se encontrava, mas deixaram uma intimação.

Eu compareci na delegacia com essa intimação, e o delegado disse a mim, na

minha cara: “Se você estivesse lá, você estaria preso, porque eu daria ordem de

prisão a você. E você, com certeza, estaria no COTEL”. Estaria num presídio?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Como é o nome desse

delegado? Você se recorda?

O SR. ESTÉFANO MENUDO - Eu me lembro... Se não me engano, parece

que o nome é Dr. Gustavo. Não tenho muita certeza do nome dele. É dessa forma

que se procede? E com esses absurdos que a CELPE vinha fazendo aqui, em

Pernambuco. Gente, é bom fazer uma reflexão dentro de tudo isso que a CELPE

fez, porque é de deixar todos nós numa situação delicada, muito delicada. Gostaria

de sugerir, Deputado: faça uma vistoria. Coloque, de 2 anos atrás, o quantitativo de

pai de família que foi para o presídio por causa dessa CELPE. A CELPE fazia,

determinava. A CELPE determinava, e a polícia tinha que fazer. Veja quantas

pessoas foram presas, para o COTEL, por causa de vocês. Veja. Quantos pais de

família vocês botaram no COTEL? Vocês têm ideia? Vocês deveriam ter ideia,

porque isso foi uma vergonha que vocês fizeram com o nosso Estado. Obrigado, Sr.

Presidente. Não quero falar mais, não, porque eu me emociono, sabe? Eu me

emociono com o terror que essa empresa fez aqui, em Pernambuco. Obrigado.

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Quero parabenizar a

coragem e a determinação deste grande homem e deste grande Vereador da cidade

do Recife, Estéfano Menudo, pelas suas palavras de coragem: reafirmou aqui, nesta

CPI, todas as práticas cometidas pela CELPE, onde... Com certeza, irão ser muito

úteis, Vereador Menudo, as suas palavras para esta CPI, para que possamos

investigar esses pagamentos, esses cheques que saem nominais à própria CELPE e

são sacados na boca do caixa, para que façam esses pagamentos a esses policiais

que envergonham a polícia do Estado de Pernambuco. Aqui eu faço um testemunho:

99,9% dos policiais do Estado de Pernambuco são homens e mulheres de bem, que
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honram a farda e honram os seus distintivos. Essa pequena parte é que envergonha

a todos os pernambucanos.

Creio que a nossa Procuradora do Ministério Público está redigindo a redação

final, onde ela deve ter tido um entendimento... Para que possamos ler essa redação

aqui e possamos todos assinar esse termo de compromisso. Vamos aguardar um

pouco.

Consulto algum Parlamentar sobre se gostaria de fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, não só para

dizer da minha alegria de ver nosso Severino Cavalcanti aqui, esse que sempre foi

um companheiro, um amigo no Congresso Nacional, nas suas lutas pelo povo de

Pernambuco.

Mais uma vez, Sr. Presidente, dizer que esse enfrentamento que V.Exa. está

fazendo hoje aqui... Nós compreendemos a sua razão, a sua razão de luta, a sua

abnegação para o que está havendo, que a população não possa sequer ter o direito

de reclamar, o direito de ser atendida no seu clamor. Que nós possamos dar o

encaminhamento para que, junto com a ANEEL, junto com os órgãos das agências

dos Estados, eles possam ter um novo procedimento, na defesa intransigente da

população brasileira, principalmente deste Estado.

Estamos vendo aqui as dificuldades nas relações. Eu quero aqui, como

empresário que sou, ver que esse setor precisa ser modificado. Eu tenho aqui a

noção exata dos procedimentos dos grupos econômicos que tomaram conta de

alguns setores vitais para a sociedade brasileira, que, em vez de prestar serviços

públicos, estão a fazer o serviço da agiotagem permanente. Não se pode permitir

que só perca para os bancos, hoje, em lucro, o sistema elétrico de energia. Há

alguma coisa errada no ar, há uma falta de explicação — aí, eu volto à nossa

ANEEL aqui —, que precisa ser enfrentada e colocada na mesa. Nós não podemos

ficar servindo a esses grupos que vêm aqui.

Eu vejo até a PREVI, que é dona da maioria dessas... Com suas

participações, servindo-se do dinheiro dos funcionários para isso também. Nós

temos que fazer a inversão disso aí. Temos de ter cuidado que o que se coloca seja

remunerado, mas não sirva para amealhar a desgraça da população, em

detrimento... A lucros fabulosos e a qualquer custo. A qualquer custo, nós vamos
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gritar pela sociedade. E estaremos aqui ao seu lado, Presidente, ao lado do povo de

Pernambuco e ao lado do povo brasileiro.

Parabéns pela sua luta e muito obrigado por nos convidar a fazer parte desta

CPI, que está a nos ensinar que há muito ainda que ver nos serviços que o Governo,

através do Estado, presta, e presta mal, ao povo brasileiro.

Portanto, é minha posição aqui como Relator. Certamente, vamos tomar

várias atitudes seja no campo do nosso mandato, seja no campo da representação

que nós temos, seja até na representação pessoal das amizades que eu tenho.

Certamente, algumas pessoas que são envolvidas nesse setor talvez não saibam o

mal que estão fazendo na representação de uma concessão pública.

Portanto, vamos ficar aqui agora só aguardando.

É uma alegria, Severino, vê-lo novamente sorrindo e dizendo para o seu povo

que nós estamos aqui junto com você e junto com Eduardo da Fonte lutando pelo

povo do seu Estado e do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de registrar

também aqui a presença de José Maurício Cavalcanti, que é o Secretário do

Ministério da Agricultura no Estado de Pernambuco e nos honra com sua presença.

Tivemos aqui a presença de vários municípios do Estado de Pernambuco:

João Alfredo, muito bem representado aqui, com vários integrantes; Bom Jardim;

vários municípios do Estado de Pernambuco.

Agradeço ao Prefeito Severino Cavalcanti a sua presença aqui, que

engrandece bastante este debate tão importante para o povo de João Alfredo e para

o povo de Pernambuco.

Vou suspender a presente reunião até que o Ministério Público e os

advogados terminem de preparar o documento, para que possamos fazer a leitura

do documento e fazer as assinaturas.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Está reaberta a

presente reunião.

A Dra. Liliane, que aqui representa o Ministério Público Estadual, é que vai

dar a palavra final sobre o termo de compromisso. (Pausa.)
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Deputado Marcio, já retornaram

o seu microfone.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Foi restabelecido o meu direito

de falar, aqui infelizmente cerceado por um colega. (Pausa prolongada.)

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - As querelas jurídicas sempre...

(Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria que os

Parlamentares se levantassem aqui, para que a gente pudesse, junto com o

Ministério Público, fazer os últimos ajustes, para aí sim redigir e para que seja

preparado o documento definitivamente. (Pausa prolongada.)

O SR. DEPUTADO GLADSON CAMELI - Deputado Ciro Nogueira, o Sr.

Presidente lhe convoca para uma reunião para a finalização do contrato.

(Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Está reaberta a

presente reunião, em que iremos fazer a leitura do documento que foi consentido

pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, pelos Deputados desta CPI e

também de acordo com a CELPE.

Peço ao Deputado Marcio Junqueira que me entregue uma cópia do

documento para que eu possa fazer a leitura e para que, antes de o assinarmos,

todos que aqui estão tenham conhecimento do Termo de Compromisso que está

sendo assinado:

“Termo de Compromisso.

No dia 2 de outubro do ano de dois mil e nove, na

cidade de Recife — Pernambuco, na Assembléia

Legislativa do Estado de Pernambuco, foi celebrado o

presente Termo de Compromisso entre a CPI das Tarifas

de Energia Elétrica, a Companhia Energética de

Pernambuco (CELPE), o Grupo NEOENERGIA, o

Ministério Público do Estado de Pernambuco, no qual a

CELPE se compromete:

1) a promover a revisão das faturas de energia

elétrica de todos os consumidores do Estado de
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Pernambuco que tiverem oscilação igual ou superior a

10% (dez por cento) do consumo, nos últimos 12 (doze)

meses, bem como a encaminhar para a aferição de órgão

metrológico os medidores suspeitos de adulteração;

1.1 ) A CELPE se compromete a informar os consumidores

das possibilidades previstas no item 1 nas próximas

faturas de 2009.

1.2  A comprovação da revisão realizada será encaminhada

aos órgãos de proteção do consumidor participantes

deste TERMO DE COMPROMISSO, no prazo de 90

(noventa) dias corridos.

O cumprimento do presente Termo de

Compromisso será fiscalizado pela ANEEL, pelo

Ministério Público e pelo PROCON/PE.

A ANEEL encaminhará relatório de fiscalização

acerca do cumprimento das obrigações acima avençadas

no prazo de noventa dias a contar do fim do prazo

previsto no item 1.2.

Em caso de descumprimento de qualquer das

obrigações contidas nos itens 1.1 e 1.2, fica a CELPE

sujeita ao pagamento de multa diária no valor de

R$60.000,00 (sessenta mil reais), que será destinada ao

Fundo Estadual do Consumidor, nos termos da Lei  nº

7.347, de 1985.

Relativamente ao caput do item 1, a multa acima

referida incidirá se o quantitativo for superior a 3% (três

por cento) de faturas revisadas.

O presente Termo de Compromisso constitui-se no

compromisso formal da CELPE de reconhecer, concordar

e acatar em caráter irrevogável, irretratável e

incondicional.
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E por ser justo e de boa-fé, subscrevem em 6 (seis) vias

de igual teor e valor jurídico.”

Pela CPI: Deputado Eduardo da Fonte, Presidente da CPI; Deputado

Alexandre Santos, Relator; Deputado Ciro Nogueira; Deputado Marcio Junqueira;

Deputado Edio Lopes; Deputado Raul Henry; Deputado Antônio Carlos Chamariz;

Deputado Gladson Cameli.

Pela CELPE e NEOENERGIA: Sr. Luiz Antônio Ciarlini, Presidente da

CELPE; Sr. Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, Diretor-Presidente do Grupo

NEOENERGIA.

Pelo Ministério Público: Liliane da Fonseca Lima Rocha, Promotora de Justiça

da Defesa da Cidadania.

Testemunhas: Cleiton Collins, Deputado Estadual; Márcio Pina Marques,

Procurador-Geral da ANEEL.

E eu pediria que fosse acrescentado como testemunha o Vereador da cidade

de Recife Estéfano Menudo, que pode assinar como testemunha do documento,

porque participou da reunião até a presente data.

Convido o Presidente da ANEEL e o Presidente da NEOENERGIA a virem à

Mesa para que possamos fazer o ato da assinatura juntamente com todos os

Deputados. (Pausa.)

Peço ao Deputado Estéfano Menudo que também compareça aqui para que

possa fazer a assinatura. Que o Deputado Ciro Nogueira também compareça aqui

para que possa assinar o documento. (Pausa prolongada.)

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, já com as

devidas assinaturas, eu queria aqui, em meu nome, agradecer a presença aos

nossos convidados, aos nossos convocados, às pessoas que vieram homenagear

este momento, e chamo, Sr. Presidente,...

Neste momento, agradeço muito a presença aos Deputados que se

deslocaram dos outros Estados e vieram a Pernambuco para fazer mais uma sessão

desta nossa Comissão. E queria agradecer muito a presença aos líderes

comunitários que vieram aqui também e se fizeram presentes, dos defensores das

comunidades que estiveram aqui conosco. E, neste momento, agradeço ao senhor
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por mais esta iniciativa. Portanto, esta Relatoria sente-se neste momento com os

trabalhos concluídos e passo ao senhor para fazer as últimas ponderações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Pergunto se mais algum

Parlamentar gostaria de fazer uso da palavra?

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA - Eu tão somente quero, Sr.

Deputado, Sr. Presidente, Eduardo da Fonte, dizer da nossa satisfação de ter podido

estar hoje em uma audiência pública tão produtiva e demonstrando que o diálogo é

o caminho. Os ânimos às vezes se exaltam, mas nós estamos discutindo com

homens e mulheres adultos, que, com certeza, conseguem chegar a uma

denominação final, a uma situação conclusiva. Não creio que hoje alguém perdeu ou

ganhou. Na verdade, acho que todos nós aprendemos um pouco mais.

Quero agradecer a oportunidade de poder ter estado aqui nesta reunião.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo da Fonte) - Gostaria de agradecer

ao Presidente da Assembleia, Deputado Guilherme Uchoa, em nome de quem eu

gostaria de agradecer a todos os colaboradores da Assembleia que se encontram

aqui hoje ainda, às 23h40min, à disposição e trabalhando para que esta CPI possa

realizar este trabalho que, com certeza, é muito importante para o povo

pernambucano.

Agradeço a todos que aqui vieram, às entidades de defesa do consumidor

que até agora estão aqui e que, tenho certeza, este termo de compromisso não é o

ideal, mas já é um grande avanço, porque não tínhamos tido até hoje essa

oportunidade de poder discutir aqui com o Presidente da CELPE, com o Presidente

do Grupo Neoenergia, com a Diretora-Presidente da ANEEL, questões tão

importantes para Pernambuco e para o Brasil. Este é o verdadeiro trabalho desta

CPI: dar oportunidade ao povo brasileiro de se manifestar, de dizer os problemas

que enfrenta em todos os Estados do Brasil.

Pernambuco, como foi dito aqui antes, é o Estado responsável por esta CPI.

Foi aqui que começamos esta luta na Câmara Federal, na Comissão de Defesa do

Consumidor, na Comissão de Minas e Energia e que decorreu o pedido de CPI que,

no começo, todos diziam que não ia sair do papel. Conseguimos 293 assinaturas de

Deputados de todos os Estados do Brasil, conseguimos nos eleger Presidente da
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CPI, onde houve também uma movimentação para o esvaziamento desta CPI, de

onde foram retirados todos os membros da CPI, mas nós não desistimos. Entramos

com ação no Supremo Tribunal Federal e, antes de o Supremo se pronunciar sobre

essa ação, o Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, em um grande

ato em defesa da democracia, determinou que os partidos indicassem os membros

para que a CPI pudesse iniciar os seus trabalhos.

Hoje, chegamos a um momento muito importante, um momento que, como

pernambucano, eu me orgulho muito, porque este é o começo de um novo momento

para os consumidores de Pernambuco.

Acredito que este dia 2 de outubro irá servir para ficar na história dos

consumidores do Estado de Pernambuco, porque, a partir de hoje, eu tenho certeza

de que a Presidência da CELPE, do Grupo Neoenergia, irá passar a respeitar os

consumidores de Pernambuco, porque o povo pernambucano não aguenta mais

pagar essas altas tarifas de energia elétrica.

Então, é em nome do povo de Pernambuco que eu agradeço a todos os

Deputados Federais que estão aqui neste momento, às 23h44min. Viemos de uma

audiência pública ontem do Estado do Maranhão, saímos de Brasília às 10h50min e

chegamos hoje às 3h30min ao Estado de Pernambuco. E estamos aqui, Deputado

Marcio Junqueira, nesta luta incansável em defesa do direito do povo de

Pernambuco, porque este, sem dúvida alguma, é o compromisso que assumi

quando me candidatei a Deputado Federal.

Então, é em nome de todos os pernambucanos que eu agradeço a todos que

aqui estiveram no dia de hoje para que pudéssemos realizar esta audiência pública

que, com certeza, é de muita valia e é muito produtiva para o povo pernambucano.

Muito obrigado e que Deus nos abençoe e que continue a nos iluminar nesta

trajetória de luta e de desafios que enfrentamos no dia a dia.

Muito obrigado a todos.

Está encerrada a presente reunião. (Palmas.)


