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São Paulo e Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2021 
SBPC-159/cartaconjunta 

 
 
Excelentíssima Senhora 
Ministra ANA ARRAES 
Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) 
Brasília, DF.  
 
Prezada Ministra, 
 

Vimos respeitosamente à sua presença solicitar uma audiência virtual para tratar com V. Exa. 
como a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
podem contribuir para o entendimento e a organização do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT) no nosso país, na qualidade de presidentes das duas instituições que representam os 
pesquisadores, corpo técnico, professores e estudantes que trabalham no setor.  
 

Salientamos que o país conta com novas legislações sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) 
(EC 85/2015, Lei 13.243/2016 e Decreto 9.283/2018) que, no entanto, têm se mostrado pouco eficazes 
para a construção de Políticas e Estratégias de CT&I no Brasil, estando inclusive sujeitas a interpretações, 
gerando assim muita instabilidade jurídica, em especial a Lei 13.243 de 2016.  

 
A EC 85 reforçou e ampliou a obrigatoriedade de se legislar sobre CT&I, estabelecendo que esta 

deva ser tratada como uma "competência concorrente (comum, cumulativa ou paralela)", sendo que 
antes cada ente federado poderia determinar suas próprias medidas de estímulo sem uma coordenação 
maior. A EC 85, portanto, determina que "todos os entes da federação têm competência para legislar 
concorrentemente sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, cabendo à União 
editar normas gerais, e aos Estados, Distrito Federal e Municípios dispor sobre normas específicas 
conforme o interesse estadual (ou distrital) e municipal, respectivamente." Criou-se uma relação de 
subordinação no que tange às ações de cada ente. Cabe à União, portanto, ditar as normas gerais - 
segundo compreensão jurídica - " as leis que fixam normas gerais têm caráter nacional, e não federal!".  

 
Antes da EC n° 85 cada ente federado poderia determinar suas próprias medidas de estímulo sem 

uma coordenação maior – contribuindo para a geração de ineficiência e lacunas nas ações 
governamentais – o que, por sinal, foi amplamente mencionado nas evidências trazidas pelo Acórdão do 
TCU Nº 1237/ 2019.  
 

Colocando-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitamos para renovar a V. 
Exa. nossos protestos de estima e consideração,  
 
Atenciosamente,  
 

 
Prof. Dr. Luiz Davidovich Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro 
Presidente Presidente 
Academia Brasileira de Ciências Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
 
 


