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NOTA INFORMATIVA Nº 6.811, DE 2019 

Referente à STC nº 2019-17021, do Senador 

Esperidião Amin, que solicita Nota Informativa 

sobre a PEC nº 187, de 2019, em específico sobre 

o FNDCT. 

I - Introdução 

Para atender à solicitação, inicialmente, iremos tratar da PEC nº 

187, de 2019, que institui reserva de lei complementar para criar fundos 

públicos e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo 

exercício financeiro subsequente à promulgação desta Emenda 

Constitucional, e dá outras providências. Posteriormente, iremos discorrer 

sobre o relatório do Senador Otto Alencar, que propõe Substitutivo, com 

várias alterações ao texto original da PEC. Após, iremos discorrer acerca do 

impacto da PEC nº 187, de 2019, sobre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 

II– A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 187, de 2019 

A PEC nº 187, de 2019, tem por objetivos instituir reserva de 

lei complementar para criar fundos públicos e extinguir aqueles que não 

forem ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à 
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promulgação da Emenda Constitucional, visando a melhoria da alocação dos 

recursos públicos. 

O art. 2º da PEC altera a redação do inciso II do § 9º do art. 165 

da Constituição Federal, para determinar que cabe à lei complementar 

estabelecer condições para o funcionamento de fundos públicos de qualquer 

natureza1, e do inciso IX do art. 167 da Carta Magna para estabelecer que é 

vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem autorização por lei 

complementar.2 

O art. 3º da PEC determina que os fundos públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios existentes na data da 

promulgação da Emenda Constitucional serão extintos, se não forem 

ratificados pelos respectivos Poderes Legislativos, por meio de lei 

complementar específica para cada um dos fundos públicos, até o final do 

segundo exercício financeiro subsequente à data da promulgação da Emenda 

Constitucional. 

Não serão extintos os fundos públicos previstos nas 

Constituições e Leis Orgânicas de cada ente federativo, inclusive no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. O patrimônio dos fundos públicos 

extintos será transferido para o respectivo Poder de cada ente federado ao 

qual o fundo se vinculava. 

O art. 4º estabelece que os dispositivos infraconstitucionais, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

existentes até a data de publicação da Emenda Constitucional que vinculem 

                                                             
1 A atual redação do mesmo inciso prevê que cabe à lei complementar estabelecer condições para a 

instituição e funcionamento de fundos. 
2 Atualmente, a instituição de fundos de qualquer natureza exige apenas autorização legislativa, ou seja, lei 

ordinária. 
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receitas públicas a fundos públicos serão revogados ao final do exercício 

financeiro em que ocorrer a promulgação da Emenda Constitucional. Parte 

das receitas públicas desvinculadas em decorrência do disposto no art. 4º 

poderá ser destinada a projetos e programas voltados à erradicação da 

pobreza e a investimentos em infraestrutura que visem a reconstrução 

nacional. 

O art. 5º determina que, durante o período a que se refere o caput 

do art. 3°, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos, 

apurados ao final de cada exercício, será destinado à amortização da dívida 

pública do respectivo ente. 

Na Justificação da PEC, argumenta-se que a proposta visa 

modernizar e aperfeiçoar os mecanismos de gestão orçamentária e financeira 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, permitindo que 

os respectivos Poderes Legislativos reavaliem os diversos fundos públicos 

hoje existentes, de forma a restaurar a capacidade do Estado Brasileiro de 

definir e ter políticas públicas condizentes com a realidade socioeconômica 

atual, sem estar preso a prioridades definidas no passado distante, que dadas 

as dinâmicas políticas, sociais, econômicas e demográficas, podem não mais 

refletir as necessidade e as prioridades da sociedade brasileira no momento 

atual. 

Ainda na Justificação, informa-se que, para a União, a Proposta 

de Emenda Constitucional, possibilitará, em um primeiro momento, a 

extinção de cerca de 248 fundos, sendo a que a maioria desses (165) foram 

instituídos antes da Constituição de 1988, em um ordenamento jurídico, onde 

esses fundos possuíam uma função que não é mais compatível com o 
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ordenamento constitucional vigente após a Constituição de 19883. Informa-

se, também, que a proposta, no âmbito da União, permitirá a desvinculação 

imediata de um volume apurado como superávit financeiro da ordem de R$ 

219 bilhões, que poderão ser utilizados na amortização da dívida pública da 

União. 

A PEC encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado Federal, onde foi designado relator o Senador Otto Alencar. 

III – Desvinculação de receitas e despesas e visão geral da PEC nº 187, 

de 2019 

  Conforme art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que 

estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por 

lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada 

a adoção de normas peculiares de aplicação. 

  Conforme o art. 74 da Lei nº 4.320, de 1964, a lei que instituir 

fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e 

tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência específica do 

Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

  Dessa forma, podemos enumerar as seguintes características 

dos fundos públicos: 

 receitas especificadas – o fundo deve ser constituído de receitas 

específicas instituídas em lei ou outra receita qualquer, própria ou 

transferida, observando-se quanto a estas as normas de aplicação 
                                                             
3 Antes da CF de 1988, foram criados muitos fundos por decretos-lei e mesmo por decretos. A CF passou 

a exigir lei ordinária para a criação de fundos. 
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estabelecidas pela entidade beneficente. A Constituição da República 

veda a possibilidade da vinculação de impostos a fundos especiais, 

conforme disposto no art. 167, IV; 

 vinculação à realização de determinados objetivos ou serviços – ao ser 

instituído, o fundo especial deverá vincular-se à realização de programas 

de interesse da Administração, cujo controle é feito através dos 

orçamentos e contabilidade próprios. A lei que instituir o fundo deverá 

dispor sobre as despesas que serão financiadas pelas receitas; 

 normas peculiares de aplicação – a lei que instituir o fundo especial 

deverá  estabelecer ou dispor sobre a destinação dos seus recursos; e 

 vinculação a determinado órgão da Administração. 

Em linhas gerais, os fundos públicos estabelecem uma 

vinculação entre receitas e despesas públicas e criam uma estrutura contábil 

e operacional para definir com serão gastos os recursos vinculados, conforme 

definido na lei de criação do fundo. Essa vinculação pode gerar ineficiências 

na gestão dos recursos públicos, até porque as condições sociais e 

econômicas que fundamentaram a criação de um determinado fundo podem 

mudar e as vinculações e obrigações estabelecidas em lei tornarem-se 

anacrônicas. 

Uma distorção visível gerada pelos fundos públicos na gestão 

financeira e orçamentária do setor público é a acumulação de recursos 

financeiros pelos fundos, devido ao excesso de receitas vinculadas em 

relação às despesas executadas, enquanto o setor público como um todo 

incorre em elevados déficit fiscal e endividamento. 

Por tais motivos, entendemos positiva a proposta geral da PEC 

de extinguir fundos públicos e, consequentemente, vinculações de receitas e 

despesas.  
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IV – O Substitutivo do Senador Otto Alencar 

  O relator da PEC na CCJ, o Senador Otto Alencar, apresentou 

Substitutivo, com várias alterações em relação ao texto original, detalhadas 

na sequência, mas mantendo as linhas gerais da proposição.  

Convém salientar que em 4 de dezembro de 2019, a Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou os Requerimentos nos 

153, de 2019-CCJ, e 154, de 2019-CCJ, ambos do Senador Humberto Costa, 

de realização de Audiência Pública para instruir a matéria. Certamente, a 

votação da matéria ocorrerá somente após a realização desta audiência. 

Delimitação dos fundos constitucionais e exceções a extinção de fundos 

Para evitar dúvidas em relação à preservação dos fundos criados 

por lei, mas que administram vinculações de receitas estabelecidas na Carta 

Magna, tais como FAT e Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE, 

FNO e FCO), a redação do § 1º do art. 3º da PEC foi modificada para 

explicitar que não serão extintos os fundos criados para operacionalizar 

vinculações de receitas determinadas no texto constitucional. 

Foram preservados da possibilidade de extinção os fundos 

destinados à prestação de garantias e avais, tais como o Fundo de Garantia 

às Exportações (FGE), e os previstos no art. 76-A, parágrafo único, inciso V, 

dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que são os instituídos 

pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, 

pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do 

Distrito Federal. 
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Iniciativa das leis complementarem que podem ratificar a existência dos 

fundos públicos 

O art. 3º da PEC prevê prazo para ratificação dos fundos 

públicos existentes, por meio de lei complementar para cada um dos fundos. 

Para evitar qualquer discussão sobre possível vício de iniciativa 

para tais leis complementares, foi acrescentado § 3º ao art. 3º da PEC para 

explicitar que a iniciativa das referidas leis pertence tanto ao Chefe do Poder 

Executivo quanto aos membros do Poder Legislativo. 

Uso das receitas desvinculadas 

Para tornar mais efetiva a destinação de parte das receitas 

desvinculadas aos fundos públicos, o relator modificou a redação do art. 4º 

da PEC para determinar que seja dada prioridade à implantação e conclusão 

de rodovias e ferrovias, além da interiorização de gás natural produzido no 

Brasil e destinar parte dos recursos à revitalização de Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco e a segurança em regiões de fronteira. 

Foi, também, acrescentado § 2º ao art. 4º, para determinar que 

o governo federal encaminhará ao Congresso Nacional, anualmente, 

demonstrativo das receitas públicas desvinculadas em decorrência do 

disposto neste artigo. 

Desvinculação de contribuições 

O relator acrescentou art. 6º à PEC para deixar claro que as 

desvinculações propostas não alcançam as contribuições previstas nos arts. 

149, 149-A e 195, inciso I, da Constituição. 
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O argumento é que tais espécies tributárias têm, segundo 

insistentemente defendido pela doutrina tributarista e já acolhidas em 

manifestações do Supremo Tribunal Federal, a característica intrínseca de 

serem legitimadas em função de alguma destinação legal específica de seu 

produto.  

V – O FNDCT  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - FNDCT é um fundo de natureza contábil que tem como 

objetivo financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, 

com vistas a promover o desenvolvimento econômico e social do País. O 

FNDCT não possui quadro de pessoal ou estrutura física próprios. A gestão 

e a operacionalização do FNDCT são compartilhadas pelo Conselho Diretor 

do FNDCT, o MCTIC, os Comitês Gestores dos Fundos Setoriais, e a 

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, que atua como secretaria 

executiva e agência de fomento do fundo, compartilhando essa última função 

com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq.4 

O FNDCT foi criado pelo Decreto-Lei n° 719, de 1969. O fundo 

foi reestabelecido e reformulado pela Lei n° 8.172, de 1991. O 

reestabelecimento do fundo foi necessário em razão da previsão contida no 

art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, CF de 1988, que 

determinava a extinção dos fundos existentes na data da promulgação da 

                                                             
4 As informações contidas nesses e nos próximos parágrafos foram obtidas de diversas fontes, 

especialmente do documento FNDCT - Relatório de Gestão do Exercício de 2018 elaborado e publicado 

por MCTIC e Finep em 27/08/2019, que pode ser obtido em <http://www.finep.gov.br/images/a-

finep/FNDCT/27_08_2019_RelatorioGestao_FNDCT_Exercicio2018.pdf>, e do Relatório de Avaliação 

de Políticas Públicas sobre Fundos de Incentivo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico elaborado 

pela CCT do Senado Federal, 2016, o qual pode ser obtido em <http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento/download/c5c95e7f-83aa-4e63-9d89-83b5ccadd1cc>. 

http://www.finep.gov.br/images/a-finep/FNDCT/27_08_2019_RelatorioGestao_FNDCT_Exercicio2018.pdf
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/FNDCT/27_08_2019_RelatorioGestao_FNDCT_Exercicio2018.pdf
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/c5c95e7f-83aa-4e63-9d89-83b5ccadd1cc
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/c5c95e7f-83aa-4e63-9d89-83b5ccadd1cc
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Constituição, que não viessem a ser ratificados pelo Congresso Nacional no 

prazo de dois anos. Note-se que no caso dessa determinação constitucional 

foi exigida apenas a aprovação de lei ordinária para o reestabelecimento dos 

fundos e não lei complementar, como previsto na PEC n° 187, de 2019. 

Posteriormente, a Lei n° 11.540, de 2007, atualizou e aperfeiçoou a gestão 

do FNDCT, a qual veio a ser regulamentada pelo Decreto n° 6.938, de 2009. 

Os recursos do FNDCT são provenientes essencialmente das 

receitas dos Fundos Setoriais e eventualmente de recursos do Tesouro. Existe 

também a possibilidade de reaplicação de recursos provenientes do retorno 

(amortizações e juros) de empréstimos concedidos e dos rendimentos de suas 

aplicações em fundos de investimentos em empresas inovadoras realizados 

em exercícios anteriores.  

Há dezesseis Fundos Setoriais vinculados ao FNDCT. Desses, 

quatorze destinam-se a setores específicos, tais como energia (CT-ENERG), 

saúde (CT-SAÚDE), petróleo (CT-PETRO), informática (CT-INFO), 

aeronáutica e agronegócio (CT-AGRONEGÓCIO), e dois são de natureza 

transversal, podendo apoiar projetos de qualquer setor da economia: Fundo 

Verde-Amarelo (FVA), voltado à interação universidade-empresa, e Fundo 

de Infraestrutura (CT-INFRA), destinado ao apoio e melhoria da 

infraestrutura das instituições de ciência e tecnologia - ICTs. Cada um desses 

Fundos Setoriais foi criado por lei específica, grande parte das quais foi 

aprovada em prazo recorde por acordo de liderança. 

As receitas dos Fundos Setoriais são provenientes de:  

 receitas vinculadas de Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE);  
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 parcela sobre o valor de royalties sobre a produção de petróleo ou gás 

natural;  

 percentual da receita operacional líquida de empresas de energia elétrica;  

 percentual dos recursos decorrentes de contratos de cessão de direitos de 

uso da infraestrutura rodoviária para fins de exploração de sistemas de 

comunicação e telecomunicações;  

 percentual dos recursos oriundos da compensação financeira pela 

utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica;  

 percentual das receitas destinadas ao fomento de atividade de pesquisa 

científica e desenvolvimento tecnológico do setor espacial; 

 percentual do faturamento bruto de empresas que desenvolvam ou 

produzam bens e serviços de informática e automação;  

 percentual sobre a parcela do produto da arrecadação do Adicional ao 

Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) que cabe ao 

Fundo da Marinha Mercante (FMM); e 

 percentual sobre o Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações (Funttel). 

Para cumprir seu papel, o FNDCT conta com uma ampla gama 

de modalidades de apoio:  

 financiamento não reembolsável a projetos de Instituições Científicas e 

Tecnológicas - ICTs, parques tecnológicos, incubadoras, laboratórios e 

universidades; 

 financiamento não reembolsável a projetos desenvolvidos em 

cooperação entre ICTs e empresas; 

 subvenção econômica concedida a empresas para o desenvolvimento de 

projetos com grande incerteza e alto risco tecnológico; 

 crédito com taxa de juros subsidiadas para o financiamento de empresas 

mais maduras que desenvolvam produtos e processos inovadores; 
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 investimentos direto e indireto em startups (pequenas empresas 

inovadoras de base tecnológica) e,  

 bolsas produtividade e de pesquisa concedidas pelo CNPq. 

Vale a pena rememorar aqui as motivações que levaram à 

criação dos Fundos Setoriais. Carlos Américo Pacheco, Secretário Executivo 

do Ministério de Ciência e Tecnologia à época da criação dos Fundos 

Setoriais, afirma a esse respeito que: 

A argumentação em defesa da criação dos Fundos 

era clara: superar a crônica instabilidade da alocação de recursos 

para o financiamento do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Mas ia além ao propor articular os diversos atores 

envolvidos na implementação das políticas setoriais. Os Fundos 

se propunham a também inovar na gestão...5 

Também é importante destacar e reproduzir aqui outros 

aspectos da Exposição de Motivos, que acompanhou a proposta de criação 

dos Fundos Setoriais, encaminhada ao Presidente Fernando Henrique 

Cardoso no final de 1999:6  

[Contexto] 

A criação de fundos setoriais de apoio ao 

desenvolvimento tecnológico tem sua origem no contexto do 

processo de privatização e desregulamentação das atividades de 

infraestrutura no País. Em particular, havia na concepção 

original da aplicação dos recursos a serem auferidos com a 

venda de empresas estatais uma vinculação direta com o 

financiamento de atividades de C&T nos respectivos setores 

privatizados. [p. 213] 

Esta ideia inicial foi, no entanto, sendo deixada de 

lado, em função da utilização prioritária dos recursos para a 
                                                             
5 Carlos Américo Pacheco, A criação dos “Fundos Setoriais” de Ciência e Tecnologia, apresentação da 

Exposição de Motivos para a criação dos Fundos Setoriais encaminhada ao Presidente da República em 

fins de 1999, reproduzidas na Revista Brasileira de Inovação, Rio de Janeiro (RJ), 6 (1), p. 191-223, 

janeiro/junho 2007. 
6 Reproduzida na Revista Brasileira de Inovação, Rio de Janeiro (RJ), 6 (1), p. 191-223, janeiro/junho 2007. 
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redução do endividamento público e em virtude da necessidade 

de se buscar um maior equilíbrio fiscal nas contas públicas. [p. 

214] 

Entretanto, o fato das empresas públicas nos 

setores de infraestrutura (energia elétrica, gás e petróleo, 

telecomunicações) terem alcançado um considerável sucesso no 

desenvolvimento de novas tecnologias – como exemplificam os 

notórios casos da exploração de águas profundas e o 

desenvolvimento de centrais telefônicas digitais, como a 

Trópico do CPqD) – induziram uma ampla discussão sobre a 

necessidade de consolidar e ampliar os esforços de 

desenvolvimento científico e tecnológico nestas áreas. [p. 214] 

Concretamente, este debate incluiu não apenas a 

necessidade de garantir o funcionamento corrente das 

instituições existentes, mas sobretudo a compreensão do caráter 

estratégico para o País do domínio de tecnologias críticas nestes 

setores. [p. 214] 

Esta conclusão aponta para o fato de que não basta 

garantir o funcionamento dos centros de P&D estatais, tais 

como Cenpes, CPqD e Cepel. É preciso ir muito além e garantir 

a definição e as condições de implementação de uma política de 

desenvolvimento tecnológico para estes setores, que permita 

ampliar e disseminar no meio empresarial, em particular nas 

pequenas e médias empresas, a prática da inovação como fonte 

primordial de competitividade. Evidentemente, isso requer 

harmonizar a política tecnológica com as políticas industriais e 

comerciais. Esse tem sido, aliás, um componente importante das 

estratégias dos países desenvolvidos. [p. 214] 

 [Oportunidade] 

Ao concluir-se o primeiro ano do segundo mandato 

de Vossa Excelência – ano esse extremamente acidentado e 

marcado pelo pessimismo em termos financeiros e econômicos, 

com profundas e inevitáveis repercussões na esfera política –, 

registra-se o início de uma promissora recuperação econômica, 

o que cria uma oportunidade excepcional, talvez única. [p. 193] 

Em função da recuperação econômica, não só pode 

o Governo agora alimentar validamente as esperanças da 



 

eu-je2019-17021 

13 

população, mas também tem o dever de concentrar-se em 

melhorar a capacidade de reação do Brasil ... [p. 194] 

[Visão estratégica] 

A consolidação do apoio continuado e crescente à 

C&T é um mecanismo essencial para o desenvolvimento. Para 

isso é necessária uma visão a longo prazo. Essa consolidação 

pode ser obtida pela definição de fontes de financiamento com 

elevado grau de estabilidade. [p. 203] 

[Receitas novas] 

... os fundos setoriais propostos além de se 

constituírem em receita nova e não colidirem com as 

necessidades de ajuste fiscal, são formas de financiar o esforço 

nacional de P&D orientado para resultados e não para a oferta. 

[p. 209] 

A criação, estruturação e amadurecimento da operação dos 

Fundos Setoriais veio a transformar o FNDCT na “principal fonte de 

recursos disponível no país para o suporte a projetos de pesquisa e 

inovação realizados por pesquisadores brasileiros tanto em 

universidades e instituições de pesquisa quanto em empresas.”7 

A importância do FNDCT pode ser avaliada pelo fato de que: 

... [a] participação do MCTIC no orçamento global 

da União. No início dos anos 2000, quando ainda não tinham 

sido criados todos os fundos setoriais ... era de 0,23%. Já em 

2001 e 2002, essa participação cresceu para 0,47% e 0,79%, 

respectivamente. Desde então, a alocação inicial de recursos ao 

ministério, previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA), oscilou entre um mínimo de 0,37% do orçamento da 

União, em 2004, e 0,75%, em 2014 ...  

                                                             
7 Fernanda De Negri e Priscilla Koeller (2019) O Declínio do Investimento Público em Ciência e 

Tecnologia: Uma Análise do Orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

até o Primeiro Semestre de 2019”, Brasília: IPEA, Nota Técnica DISET n° 48, agosto de 2019. < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/190828_NT_48_Diset.pdf >  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/190828_NT_48_Diset.pdf
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A potencial contribuição do FNDCT para o desenvolvimento 

científico e tecnológico, a inovação e a competitividade do País tem sido, no 

entanto, comprometida do ponto de vista financeiro por dois fenômenos, a 

substituição orçamentária e o contingenciamento dos recursos do fundo.  

A expansão dos recursos arrecadados pelos Fundos Setoriais, 

criados com a expectativa de virem a constituir recursos adicionais e estáveis 

para o financiamento das atividades de CT&I, acabou se constituindo em 

uma oportunidade para que os órgãos responsáveis pela elaboração e a 

execução orçamentária passassem a responsabilizar o FNDCT pelo 

financiamento de despesas que eram ou deveriam ser financiadas pelo 

orçamento regular. O maior exemplo desse fenômeno chamado de 

substituição orçamentária foi o financiamento do programa Ciência Sem 

Fronteiras, que foi criado no ano de 2011 e encerrado em 2017.8 

Ademais, o principal objetivo da criação dos Fundos Setoriais, 

que alimentam o FNDCT, que foi o de criar uma fonte estável de recursos 

para o financiamento das atividades de CT&I no País passou a ser 

comprometido pela crescente desvinculação de seus recursos. Esse 

fenômeno tem limitado de maneira crescente e vital o potencial de o FNDCT 

contribuir para financiamento da “inovação e [d]o desenvolvimento 

científico e tecnológico, com vistas a promover o desenvolvimento 

econômico e social do País”, conforme prevê o art. 1° da Lei nº 6.938, de 

2009. Ao longo dos últimos anos, proporções crescentes dos recursos 

arrecadados pelo FNDCT com a finalidade de financiar projetos e atividades 

                                                             
8 A seção VI.1.4 do já mencionado Relatório de Avaliação de Políticas Públicas elaborado pela CCT do 

Senado Federal no ano de 2016 trata especificamente desse tema. 
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voltados para alcançar seus objetivos são apropriadas para fins fiscais9, como 

será analisado na próxima seção desta Nota Informativa. 

VI – Execução orçamentária do FNDCT 

Como pode ser verificado na Tabela 1 e visualizado no Gráfico 

1, a arrecadação de recursos destinados ao FNDCT, que foi em média de R$ 

4,5 bilhões no período 2013-2018, apresentou nítida tendência de 

crescimento nos últimos dois anos do período, apesar de as taxas de 

crescimento apresentadas pela economia brasileira terem sido muito 

pequenas naqueles anos. Essa expansão, que poderia estar servindo para 

financiar atividades essenciais para a retomada do crescimento sustentável 

da economia com bases em avanços de inovação, produtividade e 

competividade, foi acompanhada de uma excepcionalmente maior 

esterilização dos recursos do fundo sob a forma de desvinculação (que na 

tabela e no gráfico foi identificada como excesso de arrecadação não incluído 

na Lei de Orçamento Anual – LOA), e de contingenciamento ou reserva de 

contingência. A esterilização dos recursos do FNDCT chegou ao extremo 

de alcançar a proporção de 81% de sua arrecadação no ano de 2018. 

 

 

  

                                                             
9  A expressão “apropriação para fins fiscais” é utilizada aqui com o sentido de canalização dos recursos, 

que por lei são destinados a determinada finalidade, para financiar metas declinantes de superávit primário 

no orçamento. 
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Tabela 1. FNDCT: Arrecadação, excesso de arrecadação não incluído na LOA, reserva de 

contingência e orçamento aprovado na LOA, 2013-2018 (R$ milhões) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arrecadação dos Fundos 

Setoriais 
4.552 4.773 4.459 3.793 4.121 5.128 

Excesso de arrecadação 

não incluído na LOA 
793 1.140 1.448 1.129 1.487 1.877 

Reserva de contingência 16 25  -    1.614 1.416 2.299 

Orçamento aprovado na 

LOA 
3.743 3.607 3.010 1.050 1.217 952 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – STN. (Tabelas III - Arrecadação discriminada por fundo 
setorial - 2013 a 2018 e IV - Total de Recursos Orçamentários do FNDCT, FINEP, pp. 32 e 33 do 
Relatório de Gestão do Exercício de 2018 - FNDCT.) 
Nota: Os valores do orçamento aprovado na LOA, aqui também chamado de orçamento 
disponível, referem-se apenas à Unidade Orçamentária (UO) 24901, i.e., aos recursos 
arrecadados pelo FNDCT no respectivo exercício. Esses valores não incluem os referentes à UO 
74910, que são aqueles provenientes de retornos de financiamentos ou investimentos em 
empresas inovadoras aplicados em exercícios anteriores. O orçamento disponível corresponde 
àquele previsto nas LOAs originais com as alterações aprovadas ao longo dos respectivos 
exercícios. 

 

Gráfico 1. FNDCT: Arrecadação, excesso de arrecadação não incluído na LOA, reserva de 
contingência e orçamento disponível, 2013-2018 (R$ bilhões) 
Fonte: Tabela 1. 
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Quando se analisa a Tabela 2 e o Gráfico 2, verifica-se que a 

previsão do orçamento disponível para efetiva utilização pelo FNDCT 

aponta para uma queda adicional de 38% entre o ano de 2018 e 2019. 

Os recursos disponíveis para para aplicação pelo FNDCT passaram de R$ 

952 milhões em 2018 para apenas R$ 589 milhões em 2019 de acordo com 

os dados de apresentação realizada pelo Ministro de Estado do MCTIC em 

audiência pública realizada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e Informática - CCT do Senado no dia 24 de abril de 2019. 

Pelos dados apresentados pelo ministro, o orçamento 

disponível para aplicação pelo FNDCT caiu de R$ 3.720 milhões em 

2013 para R$ 589 milhões em 2019, o que representa uma redução de 

84% nos últimos sete anos. Essa redução do orçamento disponível do 

FNDCT, apesar da elevação de sua arrecadação, foi responsável por 

75% da elevada queda (57%) ocorrida no orçamento do MCTIC no 

mesmo período. O orçamento disponível do MCTIC passou de R$ 7.123 

milhões em 2013 para R$ 2.947 milhões em 2019. 

 

  



 

eu-je2019-17021 

18 

Tabela 2. Evolução do Orçamento Total do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações - MCTIC (MC + MCTI) - 2013 a 2019 (R$ milhões) 

Unidades orçamentárias 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total MCTI 7.123 6.718 6.556 3.675 4.497 4.566 2.947 

MCTI (sem FNDCT, Bolsas CNPQ e PAC) 1.790 1.601 2.147 1.348 1.675 1.793 1.287 

PAC MCTI 88 - - 279 588 861 286 

Bolsas CNPQ 1.524 1.494 1.398 1.048 1.016 960 785 

FNDCT 3.720 3.623 3.010 1.000 1.217 952 589 

Total Ministério das Comunicações 730 905 1.202 1.057    

MC (sem PAC) 639 804 352 338    

PAC MC 91 101 850 719    

Total Orçamento sujeito ao limite 

MCTIC 
7.852 7.624 7.758 4.732 4.497 4.566 2.947 

Fonte: SIOP/Tesouro Gerencial (Apresentação do Senhor Marcos Cesar Pontes, Ministro de 
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC -  em reunião extraordinária 
da CCT do Senado Federal, realizada no dia 24/04/2019. <http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento/download/e4d6e12e-338f-4cf1-810a-92df09b1ba22 >) 
Notas: Os valores da tabela correspondem à LOA com contingenciamentos e créditos para todos 
os anos, com a exceção de 2019, que corresponde à LOA com o contingenciamento inicial de 
42% sobre as despesas discricionárias do MCTIC determinado pelo Decreto 9.741/2019. Até 
2018, a INB e a NUCLEP pertenciam ao MCTIC. Em 2019, as empresas foram transpostas para o 
Min. de Minas e Energia. Por isso, elas foram retiradas do total. Dados computados em 
25/02/2019. O valor de bolsas CNPq inclui emendas. 

 

 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/e4d6e12e-338f-4cf1-810a-92df09b1ba22
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/e4d6e12e-338f-4cf1-810a-92df09b1ba22
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Gráfico 2. Orçamento disponível do MCTIC e do FNDCT, 2013-2019 (R$ bilhões) 
Nota: Os valores de 2019 correspondem à LOA com o contingenciamento inicial de 42% 
sobre as despesas discricionárias do MCTIC determinadas pelo Decreto 9.741/2019 
Fonte: Tabela 2. 

 

 

Gráfico 3. Proporção do FNDCT no orçamento total do MCTIC, 2013-2019 (R$ bilhões) 
Nota: Os valores de 2019 correspondem à LOA com o contingenciamento inicial de 42% 
sobre as despesas discricionárias do MCTIC determinadas pelo Decreto 9.741/2019. 
Fonte: Tabela 2. 
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A proporção do orçamento do MCTIC bancada pelos recursos 

arrecadados pelo FNDCT passou de cerca de 54% no ano de 2014 para 

apenas 20% em 2019, como pode ser verificado no Gráfico 3. 

Mesmo que se parta do entendimento de que todos os 

ministérios deveriam compartilhar o esforço fiscal do governo federal para 

cumprir as metas de superávit primário, os dados indicam claramente que a 

área de CT&I está contribuindo de maneira desproporcionalmente 

maior do que as demais para o esforço fiscal e os cortes no FNDCT têm 

sido os principais responsáveis por isso. 

O contingenciamento ocorrido no início do ano de 2017 

(Decreto n° 9.018, de 2017) deu uma clara indicação do sacrifício 

desproporcional da área de CT&I, como avaliou a Instituição Fiscal 

Independente–IFI, do Senado Federal, em seu Relatório de 

Acompanhamento Fiscal de abril de 2017:  

... o “corte” de R$ 42,1 bilhões recaiu mais 

intensamente sobre o ministério da defesa, cujo orçamento foi 

limitado em R$ 5,8 bilhões, seguido do ministério dos 

transportes, (R$ 5,1 bilhões), da educação (R$ 4,3 bilhões), das 

Cidades (R$ 4,2 bilhões) e da ciência e tecnologia (R$ 2,6 

bilhões). Esses cinco órgãos respondem por 58% do 

contingenciamento realizado.  

Entre os cinco ministérios destacados, aquele 

que teve o maior corte em relação à dotação prevista na 

LOA foi o ministério da ciência e tecnologia, que teve 44,1% 

da sua dotação limitada. [Ênfase adicionada.]  
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A análise do IPEA da execução do orçamento de 2019, realizada 

até o meio daquele ano, também corrobora a avaliação de que área de CT&I 

foi escolhida para ser particularmente sacrificada no altar do ajuste fiscal:10 

O nível de execução do MCTIC é um dos mais 

baixos entre todos os demais ministérios, sugerindo uma 

baixa prioridade da área na execução do governo federal. O 

nível de execução médio do orçamento da União, em julho de 

2019, está em 46%. A execução do MCTIC até julho (27%) só 

perde para o Ministério da Infraestrutura e de Minas e Energia, 

que executaram 26% e 17%, respectivamente, do que foi 

previsto na lei orçamentária. [Ênfase adicionada.] 

O citado estudo do IPEA sobre o “Declínio do Investimento 

Público em Ciência e Tecnologia” conclui afirmando que: 

A síntese é que, nas principais fontes de recursos 

para a pesquisa e inovação no Brasil, o FNDCT e o CNPq, o 

orçamento público brasileiro hoje está menor do que esteve 

no início dos anos 2000, quando os fundos setoriais ainda 

estavam sendo criados. O orçamento do MCTIC retornou aos 

níveis de 2005. Quais podem ser as consequências desse 

enxugamento orçamentário? O FNDCT é a principal fonte de 

financiamento à pesquisa científica e tecnológica no país e se 

tornou ainda mais importante nos anos 2000, na medida em que 

tomou o lugar de outras ações e programas do antigo Ministério 

da Ciência e Tecnologia. O seu colapso implica que um 

pesquisador brasileiro investigando novos tratamentos para o 

câncer ou a dengue, por exemplo, esteja virtualmente sem fonte 

de recursos para financiar seu projeto, com exceção de algumas 

fundações estaduais de amparo à pesquisa, tais como a de São 

Paulo (Fapesp). [Ênfase adicionada.] (...) 

O plano de investimentos para o FNDCT em 2018 

faz uma estimativa das necessidades orçamentárias do Fundo 

para 2019. Nesse plano, estima-se que, para custear os projetos 

                                                             
10 Fernanda De Negri e Priscilla Koeller (2019) O Declínio do Investimento Público em Ciência e 

Tecnologia: Uma Análise do Orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

até o Primeiro Semestre de 2019”, Brasília: IPEA, Nota Técnica DISET n° 48, agosto de 2019. < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/190828_NT_48_Diset.pdf > 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/190828_NT_48_Diset.pdf
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já aprovados em anos anteriores, seria necessário R$ 1,1 bilhão 

em 2019. Ora, retirando-se a reserva de contingência (que não 

pode ser gasta), o orçamento do FNDCT é de pouco mais de R$ 

850 milhões neste ano, o que significa que o Fundo não será 

capaz de custear nem mesmo os investimentos já 

contratados. Em outras palavras, nenhum projeto novo poderá 

ser financiado, o que provavelmente se refletirá na queda da 

produção científica e tecnológica do país nos próximos anos. 

[Ênfase adicionada.] 

VII- Impactos da PEC nº 187, de 2019, sobre o FNDCT 

A importância da intervenção direta do Estado no apoio às 

atividades de pesquisa científica e tecnológica e de inovação é um fato 

universalmente reconhecido tanto na teoria econômica, mesmo naqueles 

ramos mais ortodoxos dessa ciência, quanto na prática de políticas públicas 

de todos os países, especialmente nas dos países mais desenvolvidos. 

Os economistas comprovam de maneira convincente que a 

inovação e a mudança tecnológica são os mais importantes motores da 

elevação da produtividade, da competividade e do crescimento econômico 

de longo prazo. Também reconhecem que as políticas públicas 

desempenham papel vital para o avanço do conhecimento e a formação de 

recursos humanos, que constituem as bases sobre as quais é possível 

construir a inovação e o progresso técnico. Os elevados riscos envolvidos e 

a possibilidade de que parcela significativa dos retornos dos esforços de 

pesquisa e desenvolvimento – P&D não venham a ser efetivamente colhidos 

por aqueles que foram responsáveis pela sua realização limitam 

sobremaneira o interesse privado naqueles esforços. Por isso, existe um papel 

de extrema relevância a ser desempenhado pelas políticas públicas de CT&I. 

O Brasil construiu ao longo das últimas décadas um 

significativo conjunto de instituições e políticas voltadas para o 
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desenvolvimento da CT&I e, apesar das limitações ainda existentes, já 

colheu frutos significativos deste esforço como demonstra o sucesso do 

desenvolvimento de tecnologias que levaram à descoberta e à exploração de 

petróleo em águas profundas e ao desenvolvimento da indústria aeronáutica 

no País. Mais recentemente, o Pais passou por uma epidemia de microcefalia 

de origem desconhecida. Em pouquíssimo tempo cientistas e instituições de 

pesquisa brasileiros foram capazes de avançar a fronteira do conhecimento 

universal e identificar a etiologia e propor políticas que interromperam a 

propagação da epidemia. Isso só foi possível como resultado de anos e anos 

de investimento público na construção de pessoal e instituições capacitadas 

para tais feitos. As ações do FNDCT certamente desempenharam papel de 

grande relevância para esses resultados. 

É certo que a potencial contribuição do FNDCT para o 

desenvolvimento da CT&I brasileira poderia ser significativamente elevada 

caso o fundo fosse reformulado e ou aperfeiçoado, como de resto ficou claro 

nas audiências públicas dedicadas à avaliação desse fundo e do FITTEL, que 

foram realizadas pela CCT do Senado no ano de 2016 e como ficou 

registrado no respectivo Relatório de Avaliação de Política Publica. 

Contudo, os resultados que já foram e continuam a ser 

alcançados pelo FNDCT, assim como sua importância vital para a 

capacidade de o País conduzir qualquer política de CT&I, não permitem que 

o Pais se dê ao luxo de correr o risco de extingui-lo mesmo que 

temporariamente, como proposto pela PEC n° 187, de 2019. 

Acabar com o FNDCT significa acabar com a principal fonte de 

financiamento à CT&I no Brasil. Significa inviabilizar a principal agência 

de financiamento às atividades da área – a FINEP, que, além do que faz para 

a CT&I em geral, é praticamente a única que tem instrumentos significativos 
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e experiência de apoio à pesquisa e à inovação em empresas. A extinção do 

FNDCT também poderá inviabilizar a capacidade de o próprio MCTIC vir a 

conduzir qualquer política relevante. 

O FNDCT e a área de CT&I como um todo já prestaram 

contribuições desproporcionalmente elevadas para o esforço fiscal em 

andamento. Aumentar essa contribuição via a extinção do FNDCT pode 

causar danos irreparáveis ao futuro da ciência, tecnologia e inovação 

brasileiras, assim como comprometer nossas perspectivas de 

desenvolvimento futuro. 

Para evitar a extinção do FNDCT, conforme proposto para 

todos os fundos públicos pela PEC nº 187, de 2019, há duas possibilidades. 

Uma é o texto da PEC ser modificado ao longo de sua tramitação no Senado 

e na Câmara dos Deputados para prever a exclusão do FNDCT da lista de 

fundos que serão extintos. Outra é, após a aprovação e promulgação da PEC, 

a aprovação de lei complementar específica que ratifique a existência do 

FNDCT.  

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais. 

Consultoria Legislativa, 10 de janeiro de 2020. 

Eduardo Baumgratz Viotti 

Consultor Legislativo 

Ailton Braga  

Consultor Legislativo 

 


