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  O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - ... comigo o nobre 

Deputado Sibá Machado, Relator do projeto que nós estamos discutindo, o 

Deputado Newton Lima, que é autor do requerimento de realização deste Seminário 

e vai presidir juntamente comigo os trabalhos neste dia. 

 Quero agradecer à Universidade de São Paulo; ao Diretor da Faculdade de 

Direito Prof. Antonio Magalhães Gomes Filho, que cedeu este espaço à Comissão; a 

todas as pessoas que vão participar; aos expositores; ao Deputado Sibá Machado, 

que veio do Acre para Rondônia e de Rondônia para cá; e à Profa. Maria Paula 

Dallari, que nos ajudou também a organizar este Seminário. 

 Eu queria passar imediatamente a palavra ao Relator, para que ele possa 

fazer uma pequena exposição do momento em que nós estamos vivendo na 

discussão deste Código, ou dessa alteração legislativa, como nós vamos chamar. 

Mas que essa preocupação, essa inquietação faça com que nós possamos ter uma 

política cada vez mais aperfeiçoada para ciência, tecnologia e inovação no Brasil.  

Eu vou passar a palavra ao Deputado Sibá Machado; depois, ao Deputado 

Newton Lima. Posteriormente, a gente vai passar a palavra aos convidados para 

exporem as suas sugestões a este anteprojeto. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Bom dia. 

 Quero cumprimentar o Deputado Gabriel Chalita, Presidente da nossa 

Comissão Especial, e o Deputado Newton Lima, que também é autor do 

requerimento desta audiência pública de hoje. 

 Eu vou ser bem breve, porque vou pedir ajuda do Prof. Marcelo Minghelli, que 

vai fazer rapidamente uma apresentação do nosso trabalho, do que foi acumulado 

até aqui. 

 Está presente também o Prof. Gesil, que tem nos acompanhado nesta 

relatoria bastante de perto; e o Prof. Pascoal Muniz, Presidente da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Acre — FAPAC, que também foi um dos que viajou muitas 

horas para chegar até aqui. 

 Vou colocar o roteiro do trabalho que definimos e achamos que pode ser, 

digamos assim, o grande salto de qualidade para a legislação que estamos nos 

propondo a realizar, e o Prof. Minghelli vai apresentar os detalhes. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 
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 Quanto à discussão que nós tivemos no início, se teremos o Código Nacional 

de Ciência e Tecnologia, ou se esta lei não terá a viabilidade jurídica de poder se 

comportar como tal, depois de muitas rodadas, chegamos à conclusão de que 

poderíamos quebrar o texto do Código em quatro pedaços. Quatro pedaços por 

quê? Porque há situações em que, se não mexermos, em primeiro lugar, na própria 

Constituição, corremos o risco de todo esforço que aqui for feito, ainda assim, não 

chegar à altura do tamanho da necessidade das mudanças a que nós estamos nos 

propondo. 

 Então, o Projeto de Lei nº 2.177, de 2011, como está ali, deixa de ser o 

chamado Código, e vamos trabalhar tudo que é infraconstitucional em três leis 

diferentes: o próprio PL 2.177. Devido ao emaranhado da situação das compras e 

contratos, o capítulo 10 sai do nosso texto e cria-se um RDC próprio. Ele passa a 

ser uma lei própria, não estaria contido no PL 2.177. Para tal, ele vai ter que ser de 

origem do Governo, do Poder Executivo, e o Poder Executivo nos garante que, nos 

próximos dias, já nos dará a primeira versão. A partir dele, nós vamos então incluí-lo 

nos debates, para que haja a compreensão da comunidade. 

 Diante disso, nós suspendemos a ideia de apresentar o relatório do PL 2.177 

com muita rapidez e deixá-lo para a entrada de tramitação dos outros projetos. 

 O segundo projeto que a gente entendeu que tem que ser de origem do 

Executivo foi o acesso à biodiversidade. Esse também será uma lei própria, não será 

apenas parte, capítulos e artigos do nosso PL 2.177. Ele passa a ser uma lei própria. 

Então, nós teremos aí já a três. E a quarta é a PEC — a própria emenda 

constitucional. Nós temos que mexer na Constituição para abrir todo um caminho, 

linhas gerais, diretrizes, abertura do que seria um macroconceito, para que, lá na 

ponta, toda vez que for realizar qualquer tipo de contrato e convênio, o ente não vá 

sofrer do que sofre hoje, interpretações outras, dado que temos uma colcha de 

retalhos na legislação. 

 Assim sendo, o nosso PL 2.177 vai ter que esperar um pouco mais, para dar 

tempo de escrevermos mais coisas. E vamos, então, fazer a seguinte proposta de 

estratégia. Nós já discutimos um pouco essa PEC no Rio de Janeiro e nós já a 

discutimos num colegiado de instituições que se propuseram a conversar conosco. 

Se no dia de hoje aqui for dado o.k., que esse texto está à altura da necessidade, eu 
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pretendo imediatamente apresentá-lo à nossa Comissão Especial, para que ela seja 

a proponente dessa PEC, e, em seguida, pedir ao Presidente da Casa, Deputado 

Henrique Eduardo Alves, que transforme essa mesma Comissão Especial na 

Comissão Especial da PEC, para não nós perdermos o time e a linha da condução 

das discussões que estão sendo feitas até aqui. Outra Comissão tende a um tempo 

mais arrastado, a maiores dificuldades. Então, hoje, aqui, seria, no meu ponto de 

vista, o dia “d” do início da tramitação dessa emenda constitucional. 

 De um modo geral, essa seria a proposta desta Relatoria para o conjunto da 

legislação que vai ser feito. Então, além da do 2.177, nós teremos mais três leis 

correlatas a ela e, ao final de agosto, apresentaremos para toda a comunidade 

científica brasileira um conjunto de legislação, de leis que se encontram. Elas não 

podem mais ficar falando linguagens dispersas. Então, teríamos a lei da inovação, a 

lei da biodiversidade, o RDC, a emenda constitucional e o próprio 2.177, que vai 

trazer todo um conjunto de diretrizes, de conceitos gerais, para que isso possa, 

digamos assim, não ficar disperso. Nossa preocupação também é a interpretação. 

 E, à medida que a gente está conversando com outros entes, vão aparecendo 

novidades. Por exemplo, FIOCRUZ e EMBRAPA, que já são empresas públicas 

brasileiras atuando no exterior. Hoje não temos uma legislação clara sobre isso. 

 Eu estive lá no Ministério da Defesa com o Alto Comando das Forças 

Armadas e saí de lá não sei se com pena ou com vontade de chorar pelo que eu vi 

lá. A situação é caótica. Tudo o que se inventa no Brasil corre o risco de ter que ser 

entregue de mão beijada, por causa de uma legislação burra, atrasada, de que tem 

que fazer alguns tipos de comentários públicos, quando não deveria ter feito aquele 

comentário de jeito nenhum. 

 Vê-se que não é um trabalho simples. À medida que vamos ouvindo as 

necessidades, nós temos que ir encontrando aquela vontade e transformar isso num 

aspecto legislativo, porque isso também não pode criar uma ambiguidade maior do 

que a que nós temos hoje. 

 Então, eu estou pedindo um pouquinho de paciência, mas eu acho que é para 

o bem de todos, no sentido de a gente deixar de apresentar o resultado final do 

2.177 agora, para tramitarem as quatro leis em conjunto e, se possível, as relatorias 
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das quatro leis serem tiradas desta Comissão Especial, para que não haja dispersão 

da condução dos trabalhos. 

 Então, eu pediria ao Prof. Marcelo que apresentasse rapidamente o texto da 

PEC para nós. 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Quero cumprimentar o Deputado Gabriel 

Chalita, o Deputado Sibá Machado e todos os presentes. Desculpem-me a maneira 

informal, mas é que a logística para chegar do Acre até aqui não foi fácil também. Eu 

assisti ao jogo em três Estados diferentes. Cheguei hoje às 3 horas da manhã. Foi 

um gol em cada Estado. (Risos.) 

 Na verdade — eu até tentei entrar em contato com o Deputado Sibá Machado 

nesse final de semana, mas, como ele estava em Rondônia, a comunicação lá 

também não funcionou —, eu queria apresentar para vocês, inicialmente, e para a 

Comissão, um acúmulo do grupo de trabalho, que o Prof. Gesil também tem 

acompanhado, que se refere à justificativa. É importante que coloquemos o porquê 

da ideia de nós abandonarmos a metodologia de uma codificação e partirmos para 

um conjunto de normas, inclusive uma norma constitucional, para tratar do tema. 

 A conjuntura política, e a estratégia de governo, nos colocou essa tática, nos 

obrigou a estabelecer essa tática. A questão de uma codificação, e a maturação de 

uma codificação, não nos dá a oportunidade de fazer isso no momento e na 

urgência de que o Brasil precisa. Como nós precisamos dessa legislação para este 

ano ainda — certo, Deputado? —, nós tínhamos que fracionar esses dispositivos. 

No entanto, ao mesmo tempo em que nós tínhamos que entender a política 

de governo, nós tínhamos que entender os anseios da comunidade acadêmica e 

fazer uma legislação que desse um norte, que conseguisse positivar uma série de 

princípios e, portanto, nortear todo o sistema de ciência e tecnologia e, 

principalmente, os órgãos de controle que interagem com esse sistema, para que 

nós pudéssemos ter avanços. 

 Então, de um ponto de vista, nós tínhamos que ter uma norma que 

positivasse uma série de princípios e valores que norteassem, digamos assim, o 

establishment político, jurídico, técnico e científico que acompanha a ciência, 

tecnologia e inovação, dando segurança às instituições e aos pesquisadores e, ao 

mesmo tempo, ao empreendedorismo na área de inovação. 
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 Bom, essa não é uma tarefa fácil. Eu e o Deputado, nós não temos uma 

apresentação, mas nós temos um texto que justifica tudo isso. Depois, nós podemos 

repassar isso. Se vocês quiserem, podemos também projetar esse texto. 

 Nós avançamos numa espécie de parte introdutória da lei do 2.177. Essa 

parte introdutória tenta substituir a necessidade de um código e tenta criar uma 

espécie de microssistema jurídico capaz de dialogar com as outras legislações. Isso 

porque nós tínhamos abandonado no início a ideia de emenda constitucional. A ideia 

de emenda constitucional não estava apresentada como uma estratégia inicial; 

agora, ela volta, e se verifica a necessidade. 

 Aí eu faço uma crítica, uma autocrítica, ao grupo de trabalho e mesmo à 

assessoria legislativa da Câmara, porque o texto da emenda constitucional não está 

bom. O que nós temos de consenso é, na verdade, essa parte inicial da lei, que 

justamente tenta colocar um processo de sistematização, que era a dificuldade que 

nós encontrávamos. 

 A legislação de ciência, tecnologia e inovação estava completamente esparsa 

e nós precisávamos de um norte. Então, o que nós temos que dialogar é se essa 

parte introdutória vai para o texto constitucional ou se continua no 2.177. 

 Se quisermos projetar, há condições. Eu só preciso de um pen drive para 

colocar ali ou conectar aqui. 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Vamos apresentar rapidamente esta 

lâmina. 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Rapidamente, eu queria ler essa parte de 

justificativa, enquanto eles preparam... 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Deixe-me só falar disso aqui. Esse 

seria, então, o nosso roteiro até agosto. Nós estamos trabalhando nessa proposta 

de emenda constitucional. Para isso, ela vai ter que ter tramitação própria. Ela tem 

uma Comissão Especial própria. É tudo próprio. 

 A nossa proposta é, depois de estar minimamente aceito entre nós, protocolar 

esse texto com certa urgência e pedir à Casa que transporte o poder desta 

Comissão Especial, para também ser a Comissão Especial da emenda 

constitucional. 
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 Então, eu já vou pedir aqui ao nosso Presidente Chalita e ao Deputado 

Newton Lima que assinem a autoria da PEC. Agora, é claro que, se assinarem, não 

a poderão relatar. É preciso fazer uma escolha. 

 O regime diferenciado é de origem do Governo. Só que, antes de o Governo 

colocar em tramitação, nós vamos propor algumas rodadas de entendimento desse 

texto, antes de ele ser protocolado formalmente. Deve vir por projeto de lei. E, vindo 

por projeto de lei, nós podemos tentar negociar o regime de urgência, porque ele 

tem poder de tramitação, como medida provisória. Se vem por medida provisória, ele 

vem numa Comissão em que não seríamos nós aqui, teríamos certa dificuldade. 

Então, temos que pedir por projeto de lei, com regime de urgência. Isso tudo já é 

tática de trabalho da nossa Casa. 

 Para a biodiversidade, da mesma maneira, nós vamos pedir o mesmo 

tratamento. Também vamos querer ver isso. Foi prometido a mim que, no dia 10, 

esses textos estariam na minha mão. A partir daí, eu pediria uma rodada de 

conversa com todos vocês. 

 E há o próprio 2.177, que é o assunto largamente discutido. E as novidades 

que surgiram foi no campo da FIOCRUZ, defesa, EMBRAPA e, agora, 

PETROBRAS, que também são sistemas que estão, digamos assim, se virando nos 

trinta para tentar escapar de tantas amarras. E estão com dúvida se depositam os 

anseios deles em nossas mãos ou se deixam da forma que está. Sobre esse 

assunto, nós vamos ter que nos entender com eles também e tentar oferecer o 

melhor trabalho possível. 

 Então, os procedimentos todos seriam para o mês de agosto a gente estar 

com tudo isso concluído, para entrar tudo em tramitação conjunta. Nós não podemos 

perder a oportunidade, deixar qualquer lei dessas, nova, tramitar meio que avulsa, 

porque se corre o risco de a gente não amarrá-las umas às outras. Onde uma 

termina é onde a outra começa. 

 Então, era isso que eu tinha a dizer, para ficar bem claro o procedimento que 

a gente está adotando na Relatoria. 

 Com a palavra o Marcelo. 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Então, diante dessa estratégia, a gente 

colocou uma justificativa. Como, na verdade, nós estávamos falando não mais de 
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uma lei, mas de um conjunto de leis que tinha que atuar e formar um microssistema, 

eu vou me permitir ler uma parte do texto que nós elaboramos para justificar essa 

estratégia diante da conjuntura e da possibilidade de eficácia dela. Existe uma parte 

introdutória. A outra parte que entra no nosso tema especificamente é a seguinte: 

  “Relembrando o que leciona Norberto Bobbio, o 

direito é um sistema normativo, ou seja, as normas de 

quaisquer dos ramos, seja do privado ou do público, 

mantêm uma relação. O direito não é uma norma, mas, 

sim, várias delas em constante interação, haja vista que o 

direito é mutável. 

  No entanto, quando se fala em sistema, associa-se 

a ideia de organização com base em critérios ou 

pressupostos. Afinal, o direito ou ordenamento jurídico 

não é um amontoado de normas. 

  Sendo o direito composto por um sistema de 

normas que, por definição, são imperativas, diferentes das 

proposições que são indicativas, o ordenamento deve 

apresentar certas características: unidade, coerência e 

completude. 

  A unidade pressupõe que exista uma norma que 

seja considerada fundamental, ou seja, que esteja no 

ápice da pirâmide normativa irradiando sentido e validade 

para as outras normas. A supremacia da Constituição 

está vinculada à premissa de que uma norma é válida 

sempre que estiver em conformidade com uma 

hierarquicamente superior. Essa hierarquia forma o 

sistema. 

  1 - A coerência. O ordenamento deve evitar as 

antinomias. Quando houver, existirão, dependendo do tipo 

de normas, critérios de resolução, hierárquico, de 

especialidade temporal. 
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  2 - A completude. O ordenamento deve evitar as 

lacunas. Caso aconteça, serão supridas pela analogia, 

equidade e princípios gerais. 

  É justamente essa coerência e essa 

sistematicidade que se busca para a regulamentação do 

tema da ciência, tecnologia e inovação. Afinal, 

atualmente, o tema se encontra regulamentado por uma 

série de normas difusas e de diferentes matrizes 

axiológicas, que confundem os órgãos de controle e os 

órgãos de execução da Política de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, o que torna precária a situação de 

pesquisadores e instituições de pesquisa, além de afastar 

o empreendedorismo do setor privado. Essas 

características de sistematicidade e coerência podem ser 

alcançadas por uma codificação, ainda mais diante dos 

aspectos culturais do establishment jurídico brasileiro. 

  No entanto, diante da conjuntura política e da 

urgência do tempo, pode-se optar pela positivação de 

uma base axiológica e de um conjunto de conceitos 

jurídicos operacionais que outorguem organicidade ao 

referido tema. 

  Nesse sentido, o objetivo pode ser alcançado pela 

elaboração de uma lei de ordem pública e interesse social 

cuja necessidade provém do próprio texto constitucional, 

o art. 218 e o art. 219 da Magna Carta, uma lei que 

sistematize o conjunto de valores a serem positivados, 

que devem orientar a execução e fiscalização da Política 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma lei que 

sirva de base estruturante para um subsistema normativo 

e que regulamente o setor, dando coerência e 

sistematicidade. 
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  Além disso, deve positivar uma série de preceitos 

fundamentais, tais como: a centralidade do papel do 

pesquisador, a desmistificação das parcerias entre as 

instituições públicas e privadas e a flexibilização das 

normas de controle, face à especificidade do setor de 

ciência, tecnologia e inovação, indispensável para o 

desenvolvimento soberano do Brasil.” 

 Nesse sentido ou com essa justificativa, nós elaboramos o seguinte texto 

introdutório da lei do 2.177, composto por quatro artigos. Lembro que esse texto foi 

elaborado ainda sem a perspectiva de nós termos uma emenda constitucional. Nós 

estávamos falando, portanto, de um conjunto de leis que iriam regulamentar o setor, 

e nós precisávamos de uma lei de base, digamos assim, da positivação daquilo que 

a comunidade científica empresarial tinha no que poderia ser um Sistema Nacional e 

uma Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós chegamos ao 

consenso, pelo menos o grupo de trabalho, nesses quatro artigos. Depois eu discuto 

a questão da emenda constitucional. 

  “Art. 1º. Esta lei estabelece normas para as 

atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, de ordem 

pública e interesse social, nos termos dos arts. 218 e 219 

da Constituição.” 

 Ou seja, aqui nós pretendemos, na verdade, colocar a lei como uma espécie 

de lei de orientação ao restante do sistema, assim como o Código de Defesa do 

Consumidor estabeleceu no sistema de proteção e defesa do consumidor. 

 No art. 2º, nós já estabelecemos a positivação de alguns princípios para o 

sistema. É a seguinte a redação proposta: 

“Art. 2º. A Política Nacional de Ciência, Tecnologia 

e Inovação tem por objetivo o desenvolvimento soberano 

do País, o bem-estar da população, a preservação do 

meio ambiente e o progresso econômico, social, científico 

e tecnológico, atendidos os seguintes princípios:” 

 Se não estiver igual ao que está no texto, é porque não é o mesmo texto. 
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  “I - a autonomia científica e administrativa das 

instituições de ciência, tecnologia e inovação; 

  II - a promoção e a continuidade dos processos de 

desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, 

com consequências nas esferas administrativa e 

financeira; 

  III - a proteção jurídica aos professores e 

pesquisadores, considerados imprescindíveis ao 

desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e 

social do País; 

  IV - a boa-fé de professores e pesquisadores no 

exercício das atribuições advindas de suas funções;” 

 Isso parece redundante, mas a comunidade achou de extrema necessidade, 

até pela questão da proteção diante dos órgãos de controle. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Isso rendeu várias discussões.  

  “V - a promoção e a continuidade dos processos de 

formação e capacitação científica e tecnológica;” 

 Pode parecer estranho, mas, diante do conjunto de normas, 4.320, 8.112, nós 

temos a necessidade de uma perenidade nas políticas públicas, porque esse 

conjunto de normas impede. Então, positivar que essa continuidade é um requisito, 

um imperativo legal, faz-se necessário perante justamente os órgãos públicos que 

controlam e gerenciam as atividades administrativas e financeiras. 

  “VI - a eficiência e flexibilização de todas as 

relações jurídicas e administrativas indispensáveis para o 

progresso científico e tecnológico; 

  VII - a cooperação e interação entre o setor público 

e privado; 

  VIII - a redução das desigualdades regionais; 

  IX - o estímulo à atividade de inovação nas 

empresas; 
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  X - o aumento da competitividade empresarial nos 

mercados nacionais e internacionais; 

  XI - a descentralização das atividades de ciência, 

tecnologia e inovação; 

  XII - o estímulo à constituição de ambientes de 

inovação; 

  XIII - o estímulo à proteção da propriedade 

intelectual e às atividades de transferência de tecnologia;”  

 Como sou petista, parei no décimo terceiro. 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Há um a mais lá. 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - A gente pode rever isso. 

 Esse seria o conjunto de valores até agora consensuados, portanto, o 

conjunto de princípios a nortear o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 Depois disso, havia a discussão sobre se poderíamos criar um sistema ou 

não. Sem a emenda constitucional, nós não poderíamos criar um sistema, mas, de 

alguma forma, nós teríamos que ter uma saída legislativa que nos possibilitasse 

articular com todos os entes que comporiam, em tese, o Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 Então, nós partimos para o art. 3º: 

  “Art. 3º Para a execução da Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, o Poder Público contará 

com os seguintes instrumentos/componentes/ 

atores/entes, entre outros:” 

 Não sei se os instrumentos estão gravados aí, mas há uma discussão ainda 

sobre a caracterização disso. 

  “I - as instituições de ciência, tecnologia e inovação 

federais, estaduais e municipais; 

  II - as instituições de ciência, tecnologia e inovação 

privadas sem fins lucrativos; 

  III - as empresas privadas com atuação no País; 

  IV - as instituições do Sistema Financeiro Nacional; 
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  V - os órgãos e entidades da administração pública 

direta, indireta, autárquica e fundacional da União, 

Estados e Municípios; 

  VI - as empresas públicas e sociedades de 

economia mista; 

  VII - as incubadoras de empresas dos polos e 

parques tecnológicos; 

  VIII - as entidades classe, associações e 

organizações não governamentais.” 

 Ainda compõe essa parte introdutória o art. 4º, que é um conjunto de 

sistemas, um conjunto de conceitos que vão dar organicidade e nortear o senso 

comum teórico dos juristas para a interpretação que nós queremos. Esse conjunto 

de definições é fundamental para a aplicabilidade e eficácia da lei no sentido que 

nós queremos: as definições do que seja inovação, do que seja uma instituição de 

ciência, tecnologia e inovação, ou seja, todo o conjunto que vai alimentar esse senso 

comum teórico dos juristas e que vai fazer com que a gente possa dar o norte 

estabelecido. 

 O art. 4º, que eu julgo de fundamental importância, que já recebeu no texto do 

PL muitas contribuições, não está refinado ainda, não é Gesil? Você pode me ajudar 

nisso. A própria concepção dos Núcleos de Inovação Tecnológica — NIT, as 

incubadoras, os habitats de inovação, a questão do setor empresarial, tudo isso é 

fundamental agora, com a participação inclusive da comunidade jurídica, não só no 

momento de elaboração da lei, mas depois, no sentido de colocar sentido na norma. 

Como diria um conterrâneo meu lá do Sul, norma, na verdade, no sentido da filosofia 

linguagem, é só uma senhora simpática que você levar para jantar às vezes. O 

importante é que você fala da norma, é a atribuição de sentido que você faz da 

norma.  

 Então, não só a questão da positivação da legislação neste momento é 

extremamente importante, como o conceito desses consensos, que estão à 

disposição de todos já na tabela, não é, Gesil? Você pode mostrar aquele artigo de 

conceitos? (Pausa.) Ou não está aí? (Pausa.) Não está aqui, é muito grande. Enfim, 
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acho que é importante coletivizar esse artigo, que vai trazer todos os conceitos 

básicos. 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Mas o que eu estou pedindo é que 

todos os que vieram a esta reunião de hoje recebam isso via eletrônica — peço que 

deixem os contatos —, porque as contribuições ainda estão abertas. É bom que 

leiam isso. Se não tiverem nada a dizer, não tem problema, mas podem mandar 

alguma observação ao Marcelo, ao Gesil e ao Evaldo, que está aqui também. Eles 

vão deixar o endereço eletrônico para a gente ir sistematizando as contribuições, 

o.k.? Eu não sei quando nós vamos poder nos encontrar de novo. 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Esta parte introdutória foi feita para tentar 

estabelecer essa sistematicidade, essa organicidade, essa unidade para o sistema. 

Depois disso, nós avançamos ainda com a necessidade de elaborar uma emenda 

constitucional, o que a Consultoria Legislativa da Câmara fez. 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Eu queria que a apresentasse 

rapidamente. A gente não vai discuti-la agora, mas é para vocês terem uma noção 

do que já foi a redação dessa PEC.  

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Aí eu quero pedir um habeas corpus — não 

sei se o Deputado Sibá vai ficar brabo comigo: não está bom o que a Consultoria 

Legislativa mandou. Na minha opinião, não ficou... 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Mas não há consenso entre eles 

mesmos. A redação veio diferente, de um e de outro. 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Bem, a emenda constitucional altera uma 

série de dispositivos, o que acho que é necessário. Aqui está a ex-Secretária de 

Educação Superior, Profa. Maria Paula Dallari, que sabe que o Fernando Haddad — 

na minha opinião, um dos melhores Ministros da Educação que nós já tivemos — 

quase reescreveu um capítulo da Constituição para poder estabelecer um processo. 

Mas é necessária essa mudança de legislação. No entanto, no mérito e na forma de 

redação, eu acho que essa emenda constitucional é bem intencionada. Ficamos 

ainda nesse limite para adjetivar a emenda, mas acho que pode ser muito melhor. 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Vai fazer os comentários 

rapidamente? 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Vamos lá.  
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 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Apresente-os rapidamente. 

 O SR. MARCELO MINGHELLI - Você quer apresentar ou quer que eu 

apresente? (Pausa.) Quer sentar aqui? (Pausa.) 

 O SR. GESIL AMARANTE - Bom dia a todos. Peço desculpas por ficar um 

pouquinho atrapalhado com relação a isso. A gente teve um pequeno problema 

técnico com o arquivo, que foi corrompido. Eu tive que retrabalhar um pouco nele, 

nos últimos minutos. 

 O meu nome é Gesil Amarante. É uma honra estar aqui, de novo, na USP, 

embora eu não tenha nunca pisado aqui, neste prédio, especificamente. Eu fiz o 

meu doutorado no Instituto de Física, há algum tempo. Hoje eu estou na Bahia. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 O art. 23 foi alterado. Vamos diretamente às alterações que foram feitas. Aqui 

temos uma tabela do texto original, de como está na Constituição, hoje, e as 

modificações estão sublinhadas em vermelho do lado direito.  

 Alguns conceitos a gente achou por bem já incluir no texto da Constituição, 

para dar subsídio às modificações das leis que seriam feitas posteriormente e 

também para mostrar alguns efeitos que a gente vai discutir aqui mais adiante. 

 Diz o inciso V do art. 23: 

  “Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

  V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência.” 

 Nesse inciso seria incluído o termo “à tecnologia, à pesquisa e à inovação”. 

 Deixo alguma discussão a respeito de como se insere o texto “inovação”. O 

acesso à inovação não é exatamente bem compreendido dessa forma. Talvez a 

gente modifique um pouco esse texto, mas a ideia básica é essa. Isso é um pouco 

para atualizar os conceitos que não estavam inteiramente ainda popularizados à 

época da Constituição. 

 O art. 24 fala sobre a competência concorrente entre a União, os Estados e o 

Distrito Federal. Então, lá pelo inciso IX, fala-se sobre educação, cultura, ensino e 

desporto, e incluímos aí também “ciência, tecnologia, pesquisa e inovação”. 
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 Por que a gente está colocando isso aqui? Uma das coisas que a gente sentiu 

falta e um dos problemas que a gente tem hoje, quando se pensa na criação ou no 

fortalecimento do que se chama de Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, é que atualmente, do ponto de vista do jurídico, a gente não pode ter um 

sistema nacional.  

 Nós temos um problema de inconsistência entre as leis, no âmbito federal e 

nos âmbitos estaduais, tão grandes, que muitos dos nossos projetos em rede são 

basicamente inviabilizados, porque o que se pode, às vezes no mesmo Estado, 

numa instituição federal, não se pode numa instituição estadual e coisa parecida. 

Então, as ações de ciência tecnologia, pesquisa e inovação estão incluídas naquelas 

que envolvem legislação concorrente. 

 O Capítulo V, da Ciência e Tecnologia, agora é remodelado para “da Ciência, 

Tecnologia e Inovação”. De novo, é a inclusão do conceito de inovação na 

Constituição.  

 O art. 218 diz que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. No novo texto, insere-se “e a 

inovação, estimulando a articulação entre os entes públicos e privados nessas 

atividades, nas diversas esferas de governo”.  De novo, é a tentativa de privilegiar as 

ações em conjunto, quer entre os entes privados, quer entre os entes públicos e 

privados. 

 Hoje, no § 1º desse artigo consta: 

  “§ 1º A pesquisa científica básica receberá 

tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem 

público e o progresso das ciências.”  

 Bom, a gente também já progrediu, na comunidade científica, para saber uma 

coisa que o Lorde Kelvin já falava no início do século XX, bem no iniciozinho, que 

não existe ciência básica ou aplicada, existem aplicações de ciência. Então, o que é 

posto aqui como modificação seria “a pesquisa científica receberá”, sem essa falsa 

dicotomia entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, que é um desserviço. 

  “§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 

vincular parcelas de sua receita orçamentária a entidades 
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públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica.”  

 Bom, nesse dispositivo a gente está incluindo a União também entre as 

esferas que têm facultado esse tipo de investimentos.  

 Também incluiu-se o § 6º: 

  “§ 6º Para a execução das atividades de que trata 

este artigo serão adotados mecanismos especiais ou 

simplificados de contratação de bens e serviços, de 

controle e de tributação, na forma da lei.” 

 Essas são basicamente as modificações... Ah, não! Há ainda, no art. 219, 

desculpem-me, a inclusão de um parágrafo único, que diz: 

  “Art. 219 .................................................................... 

  Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e 

o fortalecimento de empresas inovadoras, a constituição e 

a manutenção de polos tecnológicos e a criação, 

absorção e transferência de tecnologia.” 

 Há também a criação do art. 219-A: 

  “Art. 219-A. Para a execução das atividades 

previstas neste capítulo, a União, os Estados e Municípios 

poderão efetuar a cessão temporária de recursos 

humanos, sem prejuízo dos direitos do servidor, de 

equipamentos e de instalações a entes públicos e 

privados, na forma da lei.” 

 Então, todas essas sugestões de modificação estão ainda abertas à 

discussão e, obviamente, à contribuição de todos os senhores e a quem mais quiser, 

para que a gente possa fazer isso da forma mais profícua possível. 

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Muito bem. Aqui, como se vê, essa 

proposta de PEC também está em fase de construção. A gente não pode errar nela, 

não pode colocar nada que não seja preciso e também não deixar de fora aquilo que 

é extremamente necessário. 
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 Nós queríamos deixar o texto também por meio eletrônico, para todos darem 

uma olhada. Mas, no meu ponto de vista, este Seminário já me daria, digamos 

assim, o encerramento da discussão sobre a PEC. Então, eu vou esperar por uns 

momentos a contribuição daqui, de todos vocês, e, tão logo isso esteja pronto, eu 

gostaria de transmitir à nossa Comissão Especial a leitura da proposta final da PEC. 

Daí começaria a tramitação dela. Isso vai possibilitar que ela tramite em conjunto, 

com o tempo que nós temos para o PL 2.177, sob pena de um andar na frente e a 

outra, atrás. Como vocês veem, o PL 2.177 é o filho que nasceu antes da mãe. 

Então, a mãe vai nascer agora, com essa PEC. Por isso que a gente tem uma certa 

pressa de que pelo menos os dois cresçam juntos daqui para a frente.  

 Era isso, em termos de apresentação, mas há várias sugestões ainda, críticas 

que já são apresentadas. Um exemplo é o texto final, a redação final do art. 219-A, 

na parte que fala sobre a contrapartida. Já ouvi várias críticas sobre isso. Se não 

estiver claro o que é essa contrapartida, de novo vai haver um monte de 

interpretações diferenciadas. Por isso, o olhar clínico de cada um aqui vai nos 

ajudar, nesta relatoria, a contribuir com a proposta, e não a atrapalhar as coisas que 

já andam com muita dificuldade.  

 Presidente, eu acho que era essa a nossa apresentação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - Obrigado, Relator.  

 Com a palavra o Deputado Newton. 

 O SR. DEPUTADO NEWTON LIMA - Cumprimento o nosso Presidente da 

Comissão, Deputado Chalita; o Relator, Deputado Sibá; todos vocês, militantes da 

área da inovação, da ciência e da tecnologia. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 A gente não teve tempo de combinar, mas o ideal seria eu ter feito a 

apresentação antes. Vocês vão perceber isso, porque, como proponente desta 

audiência pública, a minha ideia era motivar a comunidade a interferir nos 

procedimentos legislativos de que nós estamos tratando. Então, vou tentar 

contextualizar — é o objetivo neste painel de que faço parte neste evento —, 

organizar um pouco, embora sejam óbvias para cada um de nós, as razões, as 

motivações que nos moveram, particularmente o Deputado Sibá, que, como grande 

liderança, ao receber por parte das fundações de apoio, da SBPC, a angústia 
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transformada na ideia de Código, vem trabalhando na perspectiva de encontrarmos 

as soluções mais adequadas.  

 Eu queria colocar alguns elementos que eu trabalhei, para deixar mais clara a 

importância de nós modificarmos a legislação, ou aperfeiçoarmos a legislação, de 

maneira incremental, para além dos avanços que tivemos nos últimos 10 anos — a 

Lei da Inovação, a Lei do Bem, sem dúvida. Mas nós precisamos, de fato, dar uma 

resposta definitiva a essa articulação de algo que veio para construir soberania, 

como está na Constituição, que é a produção do conhecimento científico, ou o 

conhecimento tecnológico e a inovação. 

 Este dado é muito importante para mim: “Brasil pode avançar mais no 

investimento em P&D, atingindo referências internacionais.” Se nós observarmos 

esse dado, que é de 2012, portanto bastante atualizado, nós já estamos com 1,2% 

do PIB em ciência e tecnologia. Isso é um avanço extraordinário porque, há 10 anos, 

era 0,9%, com 90% do Estado e 10% do setor privado. Mesmo considerando que, 

no setor privado, a PETROBRAS faz parte desse processo, nós caímos, o que é 

bastante adequado, para 56% dos investimentos de governo.  

 Se nós comparamos isso com outros países, vemos que há uma evolução 

importante. Todos nós sabemos que a Coreia é campeã mundial de investimentos, 

com a porcentagem de governo de 27%. Portanto, as indústrias coreanas 

majoritariamente produzem inovação tecnológica, patentes e, portanto, todo o 

processo de desenvolvimento tecnológico.  

 Aí, vem, em seguida, o Japão, onde é mais expressiva ainda. O setor está no 

ranking das empresas que mais produzem inovação, ao lado da Alemanha, Estados 

Unidos. Mas esse é um dado já bastante auspicioso, que por si só nos deve 

recomendar aperfeiçoamento legislativo para incentivar a inovação ainda mais, além 

de ampliarmos investimentos, que é o que vem sendo feito. 

 O Governo brasileiro não gasta pouco em relação ao PIB em ciência e 

tecnologia. Então nós desenvolvemos, no meu mandato, este trabalho, que é um 

trabalho em que colocamos P&D feito pelo Governo em porcentagem do PIB, e 

percebemos que, em termos de governo — agora não de porcentagem global —, 

não fazemos feio. Nós praticamente empatamos com os Estados Unidos, em termos 
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percentuais, evidentemente. Com o Reino Unido e com o Japão, proporcionalmente, 

o indicador é ainda maior, com essa elevação.  

 É um dado relativamente novo, que eu submeto à apreciação, para dar 

respaldo àquilo que nós estamos fazendo aqui e mais motivação ainda para a 

responsabilidade do trabalho que temos. Ou seja, não estamos atrasados em termos 

de investimentos de recursos públicos, de Tesouro, em relação à ciência e 

tecnologia proporcionalmente à nossa riqueza. Nós precisamos é gastar melhor e 

tirar os gargalos, que é isso o que nos interessa. 

 O próximo quadro mostra isso em termos de valor. Também do ponto de vista 

de bilhões de dólares calculados, considerando como fonte os dados do FMI e do 

Euromonitor Internacional, um órgão ligado à União Europeia, nós também não 

fazemos feio, muito ao contrário. Os Estados Unidos põem um volume muito grande 

em termos de gasto do governo de P&D, demonstrado aqui em bilhões de dólares. 

Nós, comparativamente, colocamo-nos também de maneira muito próxima à da 

Inglaterra, Coreia, Rússia. De novo, mostramos a evolução importante no tema do 

financiamento em comparação aos países da OCDE, mas temos os gargalos. 

Portanto, nosso potencial é extraordinário; é disso que estou convencido. 

 Em relação à América Latina, é abissal a diferença. Os dados são 

absolutamente significativos. O Estado de São Paulo investe no setor mais do que 

países como o México, a Argentina e o Chile juntos, para a gente ter uma ideia dos 

valores do orçamento em ciência, tecnologia e inovação. 

 Estou bastante preocupado em me apressar, porque esses dados vão ficar à 

disposição para quem quiser consultá-los, criticá-los. O que importa a nós três é 

ouvir todos os que estão presentes aqui, as senhoras e os senhores, para que 

saiamos daqui com um norte para além das reuniões que já foram realizadas. 

 Quando a gente verifica a eficiência, começam os nossos problemas. O gasto 

médio em P&D, em dólares, pelo Governo, dividido pelos artigos científicos 

publicados, embora nós estejamos na décima produção mundial de conhecimento, 

nós verificamos que, em relação à eficiência do volume de dinheiro colocado, fica 

muito cara a produção dos artigos por termos dificuldades. É possível aumentar 

ainda mais ou diminuir esses custos proporcionais, a quantidade de dinheiro em 
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P&D dividido pelos artigos científicos publicados, em comparação com os dos outros 

países. 

 No próximo quadro, eu faço uma comparação, o que é mais complicado, a 

respeito do tema das patentes. Nós sabemos que o Brasil ocupa, diferentemente da 

posição da produção científica, um dos últimos lugares no quadro. Esses dados vão 

ficar à disposição de todos também.  

Aproveito para convidá-los, pois, no dia 10 de julho, às 17 horas, no Salão 

Verde do Congresso Nacional, eu vou lançar um trabalho exaustivo sobre a Lei de 

Patentes, no âmbito do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. Eu 

proponho uma revisão da legislação patentária, porque ela já está defasada frente 

ao nosso potencial de produção. Cada vez mais, novas empresas nacionais 

produzem conhecimento e precisam de uma lei de patentes e de um sistema de 

patentes muito mais adequado no Brasil.  

 Eu faço proposições ao Executivo de modificação de questões centrais em 

relação ao INPI, em relação ao Ministério e em relação a um conjunto de órgãos 

que, de alguma maneira, tratam do tema da propriedade intelectual, do ponto de 

vista patentário.  

Eu faço também uma proposta relativamente ousada para a modificação da 

legislação patentária no Brasil, de modo a atender aos interesses da nossa 

soberania, da nossa indústria, para que nós tenhamos melhor acesso aos 

conhecimentos, de modo que o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 

estejam na ponta da preocupação da lei, e não o contrário, como aconteceu com a 

lei, que ainda vige no Brasil, que protege mais os interesses finalísticos das 

empresas e dos autores do que os interesses da sociedade e da produção do 

conhecimento.  

 Esses dados são interessantes para verificarmos o quanto precisamos 

avançar neste tema.  

 O próximo quadro trata das razões da baixa eficiência dos investimentos 

públicos em P&D e da excessiva burocratização. Os órgãos de controle estão no 

caminho certo. É disso que nós estamos tratando aqui. Mas há outra questão 

importante que eu não quero deixar de marcar nesses eventos. A gente não pode 

perder de vista que há uma quase ausência das grandes empresas de capital 
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nacional nos setores que mais investem em pesquisa e em desenvolvimento no 

mundo.  

Aqui o Governo brasileiro vem tomando um conjunto de ações muito 

interessantes: a desoneração vis-à-vis, a instalação de centros de P&D no Brasil, 

inclusive de empresas internacionais. Os exemplos são muitos. Todos nós 

conhecemos a experiência e o objetivo com que está sendo montada a GE Parque 

Tecnológico do Fundão. As empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

— TIC, de maneira geral, estão recebendo incentivos para se implantarem aqui, 

desde que tenham centros de produção. 

 No setor farmacêutico, já há hoje consórcios de indústria nacional aprovados, 

com capital nacional, na fronteira do conhecimento, sobretudo dos biofármacos. Está 

havendo um processo muito agudo de transformação, e a legislação de ciência e 

tecnologia precisa, de fato, dar conta disso sem esquecer que a nossa produção 

científica precisa dar conta dos temas da inovação e, sobretudo, fortalecimento do 

nosso setor produtivo. 

 O próximo quadro, que eu acho que é o último, trata das questões levantadas 

ainda na Comissão de Ciência e Tecnologia, quando nós tivemos o primeiro contato 

com a proposta. O código nos foi entregue, preparado pelas FAPs, pelas fundações, 

pelas PPCS e pelas demais entidades.  

 Fundamentalmente, a ideia é esta. Por isso, eu mencionava a importância da 

inversão da apresentação. Mas os estudos já começam a dar respostas aos temas 

da indução à compra pelo menor preço, que prejudica a seleção dos insumos e 

equipamentos. Aí, o RDC vai ter que responder ao tema da compra.  

Trata-se de um Regime Diferenciado de Contratações Públicas próprio. Mas é 

preciso dar resposta a essa angústia — corretíssima — do setor, dos pesquisadores, 

enfim, quanto à lentidão na aprovação de pedidos de prestação de contas, à 

obrigação do pagamento após a entrega, que é contraditória à prática internacional, 

que prevê o pagamento antecipado, por razões óbvias. Esse é um dos maiores 

problemas que a gente encontra nas universidades e nas fundações de apoio, além 

das limitações diversas à compra de equipamentos e de produtos importados.  

 Temos que solucionar o acesso tanto para pesquisadores nas universidades 

públicas brasileiras com interesse acadêmico à nossa biodiversidade, que é tão 
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burocratizada e controlada, quanto para grandes firmas estrangeiras com interesse 

comercial. Portanto, é a essa contradição que a gente tem que responder.  

 Em relação aos órgãos de controle com excesso de competência, apuração, 

fiscalização, determinação de práticas e diretrizes e condição, isso eu não sei se nós 

vamos conseguir tratar, porque, quando entra com órgão e controle, a menos que se 

faça uma revisão mais pesada, normalmente a gente encontra dificuldade. Há que 

se falar também no controle e na prestação de contas por procedimentos e não por 

amostragem ou resultados; imprensa e políticos em busca de escândalos; e 

ausência de direito de resposta à imprensa. Isto aqui está muito marcado pelas 

fundações de apoio às universidades, que, de maneira geral, vêm sendo 

extremamente esculhambadas. A gente precisa dar resposta.  

O que nós produzirmos aqui vai nos ajudar a superar essas dificuldades, na 

tentativa de pesquisadores, do setor produtivo e do setor de produção de 

conhecimento de fazerem um casamento que não seja litigioso todo o tempo, e esse 

litígio, provocado pelos órgãos de controle, com o apoio da imprensa.  

 Era essa a minha apresentação. Eu tenho certeza absoluta de que, 

convencido deste caminho, Deputado Sibá, que você está escolhendo como Relator, 

de fragmentar a proposta original sem a perda da essência, nós teremos resultados 

o mais breve possível. Ainda bem que o Governo está preocupado com isso também 

e vai ser parceiro no encontro das soluções que certamente serão geradas no 

âmbito deste seminário. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - Obrigado, Deputado. 

 Só para contextualizar, nós já tivemos cinco audiências públicas em Brasília, 

um seminário no Rio de Janeiro, e este seminário aqui, que nós dividimos em duas 

partes. Uma parte diz respeito a esta contextualização com o SBPC e com a ANPEI, 

que já vem participando desta discussão. Outra parte diz respeito a uma 

contextualização ou discussão mais jurídica, para saber se esse é o caminho, bem 

como a ideia do Deputado Sibá, a nossa ideia, a ideia do Deputado Newton, que 

também faz parte da Comissão, e mais ainda do Relator. A esse propósito, eu ouvi 

criticas.  
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 Eu acho que este é o propósito deste seminário, porque nós estamos indo 

para a etapa final. Nós teremos apenas mais uma audiência pública com o Ministro 

da Ciência e Tecnologia, com o Ministro da Educação e com o Ministro do 

Desenvolvimento Econômico. A nossa ideia hoje, portanto, é ouvir críticas aqui e 

depois de receberem este material que já foi preparado pelo Relator. Se puderem 

sugerir, nós tentaremos chegar com isso de maneira mais alinhavada nas 

discussões finais. 

 Eu convido a Profa. Helena Nader, Presidente da SBPC, a fazer a sua 

exposição. Com base no nosso roteiro, cada expositor dispõe de 10 minutos. Em 

seguida, nós abriremos a palavra às pessoas que quiserem participar.  

 A SRA. HELENA NADER - Bom dia a todos! Eu quero, mais uma vez, 

agradecer o convite e agradecer aos Deputados Chalita, Sibá Machado e Newton 

Lima. Eu quero fazer, de público, um agradecimento muito especial ao Deputado 

Sibá Machado, que, além dos outros dois, pegou, como a gente brinca, a autora à 

unha. Eu o conheci mais recentemente e fiquei muito impressionada com a 

dedicação que ele tem mostrado em relação a este tema. 

 Eu vou tentar ser bastante objetiva, colocando alguns dados, porque alguns 

dos senhores não estiveram presentes às outras reuniões. Na verdade, eu estou 

Presidente da SBPC, vou ficar até 2015. Eu fui reeleita, e são 2 anos de mandato. 

Na verdade, eu sou professora universitária na Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo, instituição na qual eu ocupei e ainda ocupo 

vários cargos administrativos, porque continuo dando aulas, fazendo pesquisas e 

orientando.  

 Como professora universitária, eu tenho vivido na pele as mazelas da falta de 

uma legislação clara, porque o que nós sofremos é um problema que, para nós que 

não somos da área do Direito, são interpretações de lei. Então, a mesma compra ou 

o mesmo ato na Universidade Federal de São Paulo, pelo Procurador que olha 

aquela instituição, é dito ilegal. Na cidade de São Paulo, chegando à Federal do 

ABC, o Procurador que olha ali diz que aquilo é legal. Então, para nós, que não 

somos da área do Direito, fica um pouco complicado saber qual é a interpretação da 

lei. Nós vivemos isso.  
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Com isso, judicializou-se toda a ciência e toda a educação do País. Eu fico 

muito preocupada. Nós, da SBPC, pegamos esta bandeira no dia 21 de outubro — 

na verdade, oficial, porque ela vem bem antes. Quando o Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva visitou a sede da SBPC na Rua Maria Antônia, houve um evento formal, no 

qual estava presente toda a sociedade científica que compõe a SBPC. O evento se 

deu no dia 21 de outubro de 2008 — vai fazer 5 anos. Depois, ele disse: “Façam 

uma cesta de problemas”. Nós fizemos a cesta de problemas e, inclusive, pagamos 

a alguns advogados para traduzirem o que nós precisávamos. Entregamos ao 

Presidente Lula, e ele disse: “Vou tentar resolver”. Ele resolveu algumas coisinhas, 

mas o grosso não conseguiu resolver.  

 Quando a Presidenta Dilma foi candidata, na SBPC que nós realizamos no 

Rio Grande do Norte e em Natal, ela nos visitou, ainda no primeiro turno, e nós 

entregamos a ela, como também à Marina Silva e ao Serra, aos candidatos que nos 

visitaram, um documento dos gargalos e de como a universidade e a ciência 

estavam sem fôlego. Depois, reiteramos no segundo turno, num grande evento que 

aconteceu aqui em São Paulo. Infelizmente, a gente sabe que não é culpa de um ou 

de todos — a culpa é geral. Nós estamos judicializados. Mas a legislação é tanta 

que, para nós — eu entendo que vocês têm que fazer as leis —, mas, para nós, que 

estamos do outro lado, isso mostra a incoerência.  

 Para os senhores terem ideia, foi aprovada em 28 de dezembro de 2012 a Lei 

nº 12.772, que cuida da carreira do magistério superior. Uma coisa que nós já 

vínhamos pedindo havia anos — ponha anos nisso! — é a correção dos salários. 

Bem, essa lei foi aprovada, mas não se percebeu que ela estava fazendo o maior 

desserviço para a sociedade brasileira, pois tinha-se eliminado o doutorado num 

País com orgulho de ter uma pós-graduação ímpar. 

 Há mais ainda, essa lei é contra a lei da inovação, porque diz que o docente 

em dedicação exclusiva só pode cumprir 30 horas, no todo, em assessoria. A 

maioria que você gostaria de ter numa universidade é DE. Então, esse é o tipo de 

problema que acontece. 

 Eu peço especial atenção para a MP 614, que o Governo Federal, a 

Presidenta Dilma e o Ministro Mercadante perceberam, mudaram, e o doutorado 

voltou a ser obrigatório, mas ainda está aquém da Lei de Inovação. Por que não 
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fazer como as públicas paulistas — é algo em que eu tenho me batido — em que 

você pode dar 8 horas semanais? Pronto! Aí, passou para cem, mas ainda está 

aquém. O que nós queremos é que todas as universidades participem do processo 

da inovação.  

O RDC vai ser uma parte da solução para os nossos problemas. Nós até já 

comentamos com os senhores isso em audiência pública na Câmara. Mas apenas 

ela, como vocês bem colocaram, não será suficiente porque existem particularidades 

que não vão estar cobertas.  

Nós estamos totalmente aquém do que o Brasil precisa, em se tratando de 

facilidade — facilidade não interpretada, por favor, no sentido leviano. Ninguém quer 

e nós também não queremos — nós temos dito isso ao Ministério Público, à AGU, 

ao TCU — não ser fiscalizados. A nossa vida é um livro aberto. Eu acho que somos 

fiscalizados nacional e internacionalmente por aquilo que fazemos. Cada publicação 

nossa é submetida a vários pares. Então, nós somos fiscalizados.  

No entanto, é preciso haver algumas mudanças. Se a gente continuar com a 

lei da importação que está aí, é melhor parar, tirem a inovação, porque também há 

uma lei que diz que tudo é pregão. O pregão pode servir — eu não vou julgar, eu 

não tenho conhecimento para dizer se o pregão funciona em outra área. Mas eu 

posso garantir que em ciência não existe pregão. Não existe, porque o reagente que 

eu vou usar é diferente do dele, porque cada um tem a sua especificidade. 

Equipamento é a mesma coisa.  

 Eu ia trazer para os senhores, mas infelizmente eu não consegui os números 

verdadeiros. Eu vou ficar devendo, mas eu vou mandá-los. Eu já pedi ao Prof. 

Glauco Arbix, Presidente da FINEP, o montante de recursos devolvido ao Governo 

porque não se consegue gastar. A minha instituição devolveu o dinheiro de um 

prédio à FINEP, porque não conseguimos fazê-lo com a legislação que está.  

 A Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo foi a 

primeira a propor um Centro de Medicina Translacional. O dinheiro foi devolvido à 

FINEP, porque foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou e chegou a um ponto em que ficou 

inviável. 

 A outra coisa que eu queria colocar diz respeito às mudanças e à boa-fé, 

como se coloca. Eu achei ótimo o que vocês colocaram a respeito do pesquisador 
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com boa-fé, o que é verdade. Mas, do jeito que está escrito, é quando ele está no 

exercício do cargo. Eu tenho o testemunho de algumas pessoas — não vou falar da 

minha instituição, mas de outras — que estão pagando do próprio bolso para serem 

inocentadas. Nenhum dos grandes jornais está dizendo que esses indivíduos que 

foram criminalizados são inocentes. Mas eles estão pagando do próprio bolso.  

 Então, eu acho que nós deveríamos colocar uma proteção. Ninguém mais 

quer ser gestor. Nós estamos perdendo os grandes gestores para pessoas que 

talvez não sejam as mais indicadas. Todo mundo diz: “Por que você não aceita se 

candidatar a reitor?” Não, nunca mais na vida eu quero ouvir falar disso, porque 

cada assinatura é o seu patrimônio pessoal, que é a casa em que você mora. A 

maioria, quando tem casa, porque hoje está difícil até ter casa, responde com esse 

bem. 

 Eu acho que esta legislação tem que sair muito rapidamente. Eu gostei das 

críticas que nós fizemos, porque nós assinamos juntos e depois fizemos as críticas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - É dinâmico. 

 A SRA. HELENA NADER - É dinâmico, mas eu já reconheci, porque a gente 

começou, e depois foi crescendo. De repente, quando lê o todo, você vê que alguns 

itens não deveriam estar ali.  

 Então, a Lei da Biodiversidade ter sido retirada foi fundamental. Isso, porém, é 

outra realidade. Hoje, a maior parte das pesquisas com biodiversidade brasileira, em 

especial da Amazônia, é publicada no exterior, porque ninguém fiscaliza o que ficou 

colado na sola do sapato de alguém. E é terra brasileira que ficou lá, com micro-

organismos, com toda a biodiversidade. As aranhas que foram presas na mala 

chegaram à Alemanha. Chegaram. E outras, que não foram presas, chegaram 

antes. É verdade. Vejam o número de publicações do Japão sobre a biodiversidade 

da Alemanha. Nós, aqui, somos penalizados. Não podemos fazer, não podemos e 

somos criminalizados. É só olhar uma indústria brasileira, a Natura — e não estou 

aqui defendendo a Natura, eu defendo o País, eu sou cidadã brasileira: ela está 

criminalizada, ela não vai mais fazer as pesquisas. A EMBRAPA, a mesma coisa. 

Então, são coisas para as quais nós temos que acordar urgentemente, antes 

que fique meio difícil sobreviver dentro desse sistema. 
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 O que eu queria mais uma vez colocar é que nós, na SBPC, estamos 

totalmente a favor. Temos que fazer essa mudança, mas temos que exigir que a Lei 

da Biodiversidade venha. E eu estou Presidente pela segunda vez, fiquei como Vice-

Presidente também por um tempão. Sempre trabalhei na SBPC, desde a minha 

graduação. Desde pequenininha eu estava sócia da SBPC, frequentando os 

congressos.  

Eu estou há 13 anos trabalhando nessa Lei da Biodiversidade — 13 anos. Eu 

acho que nós estamos com um problema. Após 13 anos, é tempo de nascer a 

criança. Nem parto de elefante, cuja gestação leva 2 anos, é assim — e nascem seis 

elefantinhos. O Brasil está perdendo muitas chances no que se refere à boa Ciência. 

 Eu quero agradecer ao Deputado Newton Lima pelos dados que trouxe. É 

muito bom e é melhor vocês mostrarem como a gente está caminhando do que nós 

da Ciência falarmos que somos lindos, gostosos e maravilhosos. (Risos.) Então, faz 

muito bem para o ego ouvir que somos a décima terceira...  

Só discordo do custo. O custo de um trabalho científico no Brasil é bem 

menor. Você colocou todo o investimento em Ciência, que é muito maior do que o 

investido na chamada “ciência antiga, básica, fundamental”.  

 Mais uma vez, muito obrigada. (Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - Obrigado, Profa. Helena.  

 Fazendo coro com as colocações da Profa. Helena, informo que, para uma 

das audiências públicas, nós convidamos representantes do Ministério Público, do 

TCU, da AGU, da CGU, para que essa temática pudesse sensibilizar também esses 

órgãos de controle. 

 Tem a palavra agora o Sr. Naldo Dantas, Secretário-Executivo da Associação 

Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), 

também nosso companheiro nesta Comissão. 

 O SR. NALDO DANTAS - Bom dia a todos. 

É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite aos Deputados Sibá 

Machado, Gabriel Chalita e Newton Lima Neto. Já conversamos bastante dentro da 

ANPEI, sobre vários trabalhos.  

Quero cumprimentar a Profa. Helena Nader, uma parceira da ANPEI nas boas 

discussões, desde a dos royalties de petróleo passando pela do Código. 
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(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. NALDO DANTAS - Mas, olha, estou bem mais feliz, porque pelo 

menos já conseguimos 75%. Para quem estava zerado, virando um monte de 

pracinha, já foi uma mudança de postura fabulosa e muito promissora. Eu já acho 

que o meu filho talvez consiga ficar no Brasil, estou ficando mais animado. O meu 

filho tem 4 anos de idade.  

 Eu queria falar um pouco de alguns pontos do texto que foram apresentados, 

Deputado Sibá, rapidamente, e depois vou entrar na apresentação propriamente 

dita. 

 Foi comentada uma preocupação relativa à PEC, ao texto Tecnologia e 

Inovação e o fato de estarem se sentindo mal com o texto Inovação. Eu acho que 

não se deve se sentir mal com a palavra “inovação”. Porque, se você for analisar o 

que o Governo tem que patrocinar, e você fala em tecnologia... O que é tecnologia? 

Tecnologia é um problema, posto para a sociedade, que está resolvido numa 

proposta de conhecimento. E a inovação nada mais é do que esse mesmo problema 

colocado sob a forma de produtos e serviços. Eu acho que a sociedade precisa ter 

seus problemas resolvidos em soluções, em produtos e serviços, assim como 

precisa também ter os seus problemas resolvidos em termos de conhecimento. Da 

mesma forma que cabe bem tecnologia, não há nenhuma preocupação em ter 

inovação, se nós todos entendemos claramente o que isso significa.  

Era essa a posição que eu queria colocar para você, para ficar mais tranquilo 

em relação a esse tópico. 

 No que diz respeito ao art. 218, vamos tomar cuidado, porque temos que 

garantir que todas as interações produtivas para a inovação ocorram neste País. 

Temos interação público-privado, privado-privado, e cada uma tem a sua fase. E ela 

é pujante. O ente público-privado é muito importante no básico, na primeira fase, e, 

depois, na fase da defesa, quando você tem que fazer os componentes, fazer o 

avião voar, o ente privado-privado é extremamente relevante. Se você quiser ver um 

submarino mergulhar, o ente privado- privado é extremamente relevante.  

 Então, todas as relações são importantes sob a ótica da inovação, não só o 

ente público-privado. Vamos tomar cuidado. Pode vir algum iluminado do TCU ou de 
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qualquer outro “U” e interpretar isso à letra explícita, e aí nós estamos perdidos de 

vez, Helena. Então, vamos tomar cuidado com isso. 

 Outra coisa que eu queria colocar é que o Deputado Newton Lima Neto 

comentou algo muito importante, e eu não gostaria de deixar escapar essa 

ponderação, até porque nós estamos evoluindo fortemente.  

Eu fique muito satisfeito, Deputado Newton Lima Neto, quando você 

comentou o quanto a propriedade intelectual vai alavancar as empresas brasileiras, 

as startups, esse universo extremamente relevante que nós temos de empresas, no 

Brasil, que estão com uma dificuldade enorme para crescer.  

 Você comentou rapidamente a Atração de Centros de P&D. Centros de P&D 

privados diferem um pouco, em termos de comportamento, de Centros de P&D 

público. O privado tem um probleminha: ele tem que ter payback. “Naldo, payback? 

Você está brincando comigo?” É. Do que ele põe, como investimento, em Centros 

de P&D, tem que tirar múltiplos, para pagar o investimento. E como é que um Centro 

de P&D privado paga o investimento, ou seja, dá payback? Se ele não existe no 

Brasil, ele não vai existir no Brasil. Porque, em qualquer lugar do mundo, eles olham 

o payback mesmo.  

Então, como é que ele vê? “Bom, eu posso ter o seguinte: eu faço a 

tecnologia, tenho uma planta aqui do lado, e o país é tão ágil, em termos de 

mecanismo de transferência, que eu saio de uma P&D, e no outro dia está na linha 

de produção; consigo testar; volta para a P&D; da P&D volta para a linha de 

produção; aí eu incorporo equipamento; rapidamente vira produto e sai para a 

sociedade.” Aí alguém fala: “Nossa, esse é um lugar bom demais, porque eu estou 

aqui, já testo, já piloto, ponho no mercado, volto. Eu sou rápido. O Centro de P&D 

aqui tem um ambiente bom para circular”. Essa, infelizmente, ainda não é a 

realidade no Brasil. Temos um monte de restrições. Por exemplo, se eu faço a 

compra de oito caminhões, de 8 milhões, para poder fazer o sistema autônomo da 

mineração, depois de terminar a pesquisa, eu tenho que encostar os oito caminhões 

na garagem, porque é material de pesquisa. Eu não posso levar para a produção. 

Se levar, o TCU detona: “Não pode”. Então, tudo o que eu uso para fazer pesquisa 

tem que ficar preso no laboratório ou ser enterrado. Eu não posso transferir para a 

produção. “Ah, mas não pode.” Quem está falando em transferir de graça? Depois 
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eu pago todos os impostos, mas, na hora em que chega, eu vou usar para fazer 

produto. 

 Então, esse é um ponto que já cria problema. Tudo bem. Não é esse o 

motivo. Nós não somos ases da produção, mas somos um bom polo de 

conhecimento — universidades boas, pujantes. Então, esse é o local para estar. 

Como é que o Centro de P&D internacional faz payback? Transferindo 

tecnologia para o resto do mundo. Licenciamento. Então, ele licencia. O Brasil passa 

a ter uma pauta de exportação lastreada pelo conhecimento enorme. E nós vamos 

ter balança comercial favorável, na área de conhecimento. O Brasil é bom para isso? 

Não. Não há diferenciação de imposto, não há incentivo; a transferência de dólar é 

complicada.  

Então, Deputado, temos que olhar com muito cuidado esse processo, do que 

estamos chamando de sistema de propriedade intelectual para alavancar Centros de 

P&D. Hoje, os grandes associados da ANPEI, que vieram para o Brasil, estão 

preocupados com uma única coisa: “Naldo, eu vou fazer o test drive da minha 

primeira tecnologia no INPI. E vamos ver se vai rodar. Porque, se não rodar, nós 

vamos deslocar pesquisa básica para fora do País mesmo. Não vai ter jeito. Vamos 

fazer um escritoriozinho oba-oba aqui e tal, mas o grosso vai rolar fora. Como é que 

eu faço payback?” Então, temos que ter essa lógica muito clara.  

 Finalmente, eu queria comentar a falta de investimento privado em PD&I. A 

ANPEI tem um mecanismo, que é um Comitê Temático, que trabalha com a 

interação universidade-empresa há mais de 4 anos. Gente, eu levei um susto na 

hora em que eu descobri que o professor ficava e entrava com o patrimônio da casa, 

por qualquer coisa que fazia. Na hora em que você entende isso, você diz: 

“Caramba, adianta eu ficar pressionando se eu não ajudar a resolver essa questão?” 

Eu acho que essa foi uma grande mudança de postura por parte da ANPEI e por 

parte dos nossos associados. Hoje em dia não brigamos mais por isso, tentamos 

trabalhar juntos para minimizar os riscos. 

 Temos que entender também a lógica da empresa. O que ocorre nas 

empresas brasileiras? A empresa brasileira lança o custo — e eu usei a palavra 

“custo” — de P&D dentro do custo operacional. Por ene questões. O valor que a 

empresa contabiliza não é investimento em Capex, como ocorre quando eu compro 
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uma planta. “Mas, Naldo, o que isso tem a ver?” Isso tem a ver com o seguinte: na 

hora em que eu fecho as contas do meu custo de produção unitário, todo o peso do 

P&D cai sobre o produto. E cai a produtividade da empresa como um todo, cai a 

Ebidar. E o que acontece? Na prática, o CEO de qualquer empresa brasileira, 

quando se sente penalizado, quando não consegue mais fazer custo para competir 

com a importação chinesa, ele diz: “Temos que ser eficientes na linha”. E aí tudo o 

que é acessório — administração lateral, P&D — sai. 

Então, o que nós temos que fazer, se queremos que as empresas invistam 

em P&D? Vamos ajudar as empresas a contabilizarem esse processo em 

investimento. Ou, se eu faço incentivos, vamos fazê-los para lançar compensações 

diretamente em pontos que desoneram a Ebidar direto, que saiam sobre o custo de 

operação. Porque o CEO perde esta preocupação: “Estourei o meu custo unitário, 

mas o meu custo de operação está desse tamanho” — e lá dentro está todo a P&D. 

 Eram essas as ponderações rápidas que eu queria fazer, antes de abordar a 

questão do Código.  

 (Segue-se exibição de imagens.)  

 Ainda está registrado como “Código”, mas, obviamente, a estratégia de cortar 

é perfeita.  

 Eu queria fazer um breve histórico do nascimento do processo. Começamos 

com o Comitê ICT-Empresa. Fizemos um alinhamento com a Profa. Nader, com a 

SBPC, protegendo a necessidade de mudança. Aí, já um primeiro apoio a essa 

iniciativa. Depois, logo na sequência, houve o Fórum do CONSECTI/CONFAP, em 

março. Abriram espaço para o debate. Fizemos vários ciclos de discussão. 

E quem discutiu para que se chegasse àquele texto que foi encaminhado ao 

Deputado Sibá? O Prof. Ary, da ANPROTEC, estava lá conosco no debate; a minha 

amiga Catarina. Todos os procuradores redigiram. Estavam as empresas que tinham 

alto (ininteligível), o MCTI, tinha o FORTEC e representantes dos NITs. E fizemos 

um debate do tipo mão na graxa. Nada de teoria, mão na graxa, coisa de 

engenheiro. (Ininteligível.) O que está pegando? E foi muito interessante porque nós 

chegamos a conclusões que, no final, foram revertidas. Por exemplo, esta foi uma 

das conclusões: de que não íamos discutir a Lei da Biodiversidade nessa 

proposição, porque ela é tão complexa que merece um estudo todo à parte. Graças 
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a Deus, o Deputado Sibá, com muita sabedoria, acolheu esse processo, e está 

sendo trabalhada separadamente essa discussão da Lei de Acesso à 

Biodiversidade. Entendendo que não para no acesso. Porque de nada adianta 

também termos o acesso e depois não conseguirmos apropriar via direito de 

patentes, para registrar o que está sendo descoberto. Porque elas estão aí dando 

(ininteligível). Aí seria entregar a alma para o estrangeiro de vez. Eu sou nacionalista 

tanto quanto a Profa. Helena no sentido de entender o papel que eu tenho como 

cidadão aqui.  

Quer dizer, o Brasil só vai se apropriar da biodiversidade na hora em que as 

empresas brasileiras, os seus empreendedores, junto com as universidades, 

estiveram trabalhando, convertendo isso em conhecimento, conhecimento em 

produto, e isso se reverter numa pauta de exportação positiva para o Brasil. E, para 

isso, nessa área, tem que (ininteligível) que permita fazer esse tipo de aporte, 

Deputado. Se não fizermos isso, nós vamos liberar o acesso. O (ininteligível) vai 

comprar coisa que não acaba mais no exterior, de nossa tecnologia, de nossa 

biodiversidade. Vai ser um crime. Então, eu acho que esse é um ponto positivo.  

Foram várias as discussões. Nesses círculos, a ANPEI tem um Comitê com 

48 a 50 pessoas que articulam continuamente. O tempo todo elas participaram, 

olhando, discutindo, contribuindo. Então, foi um profundo debate para se chegar ao 

que estava lá colocado. 

Depois houve a entrega para o Elias, a audiência com o Ministro Raupp, 

chegou-se à (ininteligível) do substitutivo, e começamos o processo internamente, 

dentro da Câmara dos Deputados, e que agora se conclui através desta audiência 

pública. 

 Essa era a proposta antiga do Código. Qual era a proposta inicial do Código? 

Não vou repetir, porque todos já a conhecem, basicamente.  

 E aqui a revisão. Qual é a proposta do Código? Primeiro, tornar o custo de 

investimento em PD&I do Brasil competitivo internacionalmente. Hoje, não somos, 

não somos. E não é porque o pesquisador não é bom, não. O nosso pesquisador é 

muito bom. Porque, para conseguir fazer a mesma pesquisa para a qual o 

americano gasta 2 dias (ininteligível), enquanto aqui se gastam 6 meses, porque fica 

parado na Receita Federal, o cara é genial. O cara trabalha numa rede web mundial, 
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cooperando com todo o mundo, e no Brasil você mal tem acesso à rede de Internet. 

(Ininteligível.) ...tecnológica, tem que ir à biblioteca da UNICAMP, onde tem o 

sistema livre para poder acessar. Então, o cara já faz milagre. Mas não dá para 

(ininteligível). E quando você entra na vida da empresa, o custo para esse cidadão 

brasileiro é duas vezes mais caro do que o dos Estados Unidos — lá é duas vezes 

mais barato, é metade do preço.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. NALDO DANTAS - Várias indústrias brasileiras estão fazendo 

pesquisa no exterior, indo embora.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. NALDO DANTAS - Você sabe que eu sou enrolado, Chalita. (Riso.) 

Então, rapidamente, esses são todos os tópicos. Vou entrar no que falta. Não 

vi o texto ainda. Eu falo, brincando, que, na última reunião lá no Ministério, o texto 

estava maravilhoso. Mas o que vai aumentar (ininteligível) não apareceu no texto 

ainda. Espero que apareça.  

Primeira coisa: apropriar-se o conceito de inovação tecnológica — esforço já 

do mercado. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Inovação não para na 

patente. Nós temos que ampliar o Conselho com toda a fase de escalonamento, 

prototipagem, manufatura. “Naldo, tenha dó. Manufatura? O que isso tem a ver com 

inovação?” Tem tanto a ver que você vai a (ininteligível) e vê um centro avançado de 

atendimento da (ininteligível) só para manufatura.  

 Qual é o principal desafio do Brasil? Vocês viram o último índice 

(ininteligível)? O Brasil caiu para nono lugar, numa lista de (ininteligível), em 

produtividade, em competitividade industrial. Porque nós não estamos inovando na 

linha de manufatura, na produção. Há muita tecnologia que serve à manufatura. 

Então, entre sair da caracterização do (ininteligível) até chegar (ininteligível) tem 

muita inovação a fazer. 

 Então, nós temos de apropriar todo esse processo, esse conceito, de fato, 

para entrar na Lei do Bem, para entrar na Lei de Inovação, para (ininteligível) para a 

pessoa trabalhar, ou seja, temos que ampliar, de fato, o conceito. Na prática. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
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 O SR. NALDO DANTAS - O substitutivo original já ampliava esse conceito, 

mas eu não vi no texto, até agora.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível). 

 O SR. NALDO DANTAS - Perfeito. 

 Outra coisa: simplificar (ininteligível) de professores. Pesquisar a dedicação 

exclusiva, entre outros pontos. A Profa. Helena falou isto claramente. 

E respondo a outra pergunta do Deputado Newton Lima Neto: “Por que a 

empresa brasileira não investe?” Gente, o custo de transação, no Brasil, de uma 

empresa com a universidade parece (ininteligível), honestamente falando. É tão 

complexo que ele foi feito para não nos darmos bem. Parece-me que foi feito de mal 

mesmo. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. NALDO DANTAS - E nós dois queremos, mas fica lá o diabinho, não 

deixando a gente conversar. Essa é a verdade. Temos que mudar isso 

urgentemente. Porque o professor quer, e a empresa quer, e não conseguimos.  

 Próximo item: NIT. Gente, se nós sairmos daqui sem fazer o NIT se tornar um 

ente real da universidade, com toda a liberdade... Quer fazer departamento? 

Perfeito. Mas é quadro, é carreira. “Ah, eu quero fazer uma (ininteligível)”. Mas o NIT 

tem que ser (ininteligível), no mesmo padrão mundial — autonomia, velocidade, 

contratação —, se não, nós não vamos ter resultado nenhum. Isso aqui é a porta de 

interação com o mundo empresarial. 

 Isso aqui é a porta de interação com o mundo empresarial. Isso aqui no Brasil 

está frágil demais. Tem que ser completo, detalhado, isso tem que funcionar mesmo. 

 Olhe, é gozado. Eu fico defendendo isso aqui o dia inteiro. Hoje eu defendo 

mais isso do que muita gente na empresa, porque eu acho esse o grande gargalo no 

Brasil. E, além de inovação, deu uma pincelada, mas o Sistema “U” não permite que 

nada aconteça. Então, temos que detalhar mesmo. 

 O próximo item. Só quero avisar que vou empurrar (ininteligível), Gabriel 

Chalita. Fique tranquilo. 

 Incorporar capítulo abordando as políticas e instrumentos de fomento e 

suporte às fases de P&D associados ao escalonamento. 
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 Inserir regulamentação específica para a estruturação da rede de institutos de 

ciência aplicada. A gente tem que tomar muito cuidado com essa discussão. O Brasil 

tem muitos institutos de ciências básicas, alguns institutos de ciências aplicadas, 

mas nós temos que ter um modelo vinculado e procurar um escalonamento mais 

dinâmico. 

 Como nós conseguiríamos fazer isso funcionar mais fortemente na estrutura 

atual? Eu acho que se nós ficarmos trabalhando com o instituto público-privado, 

para institutos de ciência aplicada, vai ser um desastre. Então, dentro de uma 

política, temos que pensar também como é que a gente permite que os institutos de 

ciência aplicada públicos tenham a mesma agilidade para, com isso, aumentar a 

interface e trabalhar de forma mais rápida, mais ágil. Se lá já era demandante, aqui 

é mais ainda. 

 Inserir fundo de subvenção e financiamento específico e independente para 

as fases de prototipagem, escalonamento e modelagem da manufatura. Isso aqui é 

quase aquele paradigma, e espero que o conceito resolva isso. Acho que não tem 

isso, porque nós temos um conceito que não entende isso como parte... 

 Aliás, tem um termo que eu acho que é o risco tecnológico. Risco tecnológico 

é um conceito que a gente cita muito, mas eu vejo pouco explicitado. Por quê? Qual 

é o risco tecnológico? Risco tecnológico é todo aquele risco enquanto eu não 

consigo produzir o produto a um custo competitivo em escala mundial. Enquanto eu 

não consigo fazer um produto competitivo em escala mundial, existe risco 

tecnológico. O risco tecnológico pode estar na manufatura, na máquina, no insumo, 

na matéria-prima, e pode até resolver a questão do fenômeno, mas eu não consigo 

colocá-lo no mercado. Se não está no mercado, não tem inovação. Então, se eu 

quero inovação, o risco tecnológico não pode ser considerado mapear fenômeno, 

tem que ir até a fase final da manufatura. 

 Incentivo ao PD&I entre empresas. É a mesma preocupação anterior. 

 Você citou a questão da defesa. Defesa é um processo que ocorre muito com 

a relação empresa-empresa, no desenvolvimento, porque você tem muito 

componente sofisticado, você tem muito componente a ser construído em conjunto. 

Temos que ter mais interação e, segundo, (ininteligível) para falar sobre o uso da Lei 

do Bem. 
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 Eles falaram — e eu posso falar porque estava lá discutindo isso na época — 

o seguinte: “Olhe, Naldo, eu queria usar mais a Lei do Bem, mas eu tenho um 

conjunto de projetos que são de cunho secreto. Óbvio. Tenho alguns projetos que eu 

não posso abrir. E, nesses projetos, eu tenho um conjunto enorme de 

pesquisadores, mas eu não posso contabilizar esses pesquisadores, porque eu não 

posso apontar esses projetos aqui para colocar lá”. 

 Olhe que coisa interessante! Eu vou pesquisar, eu vou fazer, mas como essa 

linha de defesa é de cunho sigiloso, eu não posso relatar, porque, se eu relatar, 

entra na questão de transparência. Então, eu não relato; por segurança, eu não 

ponho. Se eu não ponho, não posso usufruir do incentivo. Então, há de se ajustar 

essa questão de incentivo entre as empresas, projetos, essa burocracia, ou seja, 

você ter que ficar registrando tudo. Tem que se pensar nessa questão. 

 Incentivo ao adensamento tecnológico de empresas de médio porte. Eu pedi 

que fosse inserida no texto a questão do médio porte. No Brasil, você incentiva 

pequena empresa e grande empresa; média morre. Eu brinco que a alegria da 

média empresa é no dia em que ela é vendida, aí o cara fica feliz da vida. Então, é 

preciso discutir como a gente consegue ter mecanismos para suportar e apoiar a 

média empresa. 

 Ampliar os mecanismos de equalização do custo de PD&I, incentivando a 

formação de fundos privados de seed e angel. 

 Você sabe quantos fundos têm os Estados Unidos? Quantos fundos tem 

depois que o pessoal faz (ininteligível) nos Estados Unidos? Dois mil fundos 

privados estão lá à disposição para poder a empresa, depois que passa pelo 

(ininteligível) e se mostra viável, ser alavancada. 

 No Brasil, nós temos quantos fundos privados? Vocês têm ideia? Nesses 

dias, uma série (ininteligível) vieram me procurar e disseram: “Naldo, precisamos 

trabalhar”. Eu falei: “Sim, mas você está bem?” “Não. Sabe quantas empresas eu 

tenho para fazer fundos para levar para as empresas? Setenta”. Cá entre nós, você 

querer que a gente monte de (ininteligível), um monte de parque e querer que isso 

tudo saia no mercado com 70, está brincando! Então, é fundamental que tenha, de 

fato, o sistema privado de seed e angel de porte, especializado, dinâmico, porque aí 

vai ter um monte de universidades para estar partindo. Isso aqui é a chave, senão 
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não vai acontecer inovação, só vai ser em grande empresa e vai ficar (ininteligível) o 

resto da vida. 

 Último tópico: desoneração do custo trabalhista do pesquisador, mais 

(ininteligível) dentro do centro de pesquisa. Vocês falaram sobre (ininteligível), 

porque pesquisa em qualquer lugar. Então, agilidade na importação de 

equipamentos, isenção de impostos. Aqui em São Paulo, Deputado (ininteligível), 

esse tributo de 18%, para poder trazer equipamento de pesquisa, é dinheiro jogado 

fora. Outros Estados já isentaram esse tributo, e aqui a gente fica pagando. Quer 

dizer, quando a gente pesquisa, o insumo não pode ser tributado, então, isso não 

tinha que estar lá. 

 Acesso às redes mundiais, financiamento de tecnologias e start ups. O 

Deputado colocou muito bem que nós temos que acessar tecnologias de qualquer 

parte do mundo e trazer isso rápido para o Brasil. Quando falo em tecnologia, quero 

dizer trazer inclusive professor visitante. Tem várias empresas no Brasil que dizem 

assim: “Naldo, eu quero trazer um professor, um pesquisador, para ficar 2 anos no 

Brasil para preparar turma”. Não pode. Ele pode ter (ininteligível), mas preparar 

turma não pode. Tem que ter agilidade nesse processo todo. 

 Era isso que eu tinha que falar. Mas, só concluindo, o depósito e a 

manutenção de PI no exterior. Aqui mostra como é o suporte em alguns países. 

Para cada 10 milhões, quanto retorna? O Brasil está lá atrás em termos de 

(ininteligível), apesar de que eu volto a alertar que a gente gasta muito tiro em 

incentivo fiscal, mas eu acho que a (ininteligível) está muito mais (ininteligível) do 

que no incentivo fiscal. Isso está muito mais em torno de como é que eu trago 

insumo, equipamento, pesquisador; como é que eu interajo com a universidade; 

como é que eu tiro o peso da pesquisa sobre o custo de produção. 

 Obrigado. (Palmas) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - Agora vamos para o painel 

de debate de estratégias jurídicas, convidando primeiro a Profa. Maria Paula Dallari, 

a quem agradecemos a participação em Brasília, ajudando a organizar o Seminário 

aqui. 

 A SRA. MARIA PAULA DALLARI - Bom dia a todos! Eu começo 

cumprimentando o Presidente desta Comissão, Deputado Chalita; o Relator, 
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Deputado Sibá Machado, e o Deputado Newton Lima. Em primeiro lugar, quero pedir 

licença para dar as boas-vindas a todos em nome da Faculdade de Direito, embora 

eu esteja quebrando o protocolo no momento, esta é a hora de dizer. Sejam todos 

muito bem-vindos. 

 Como professora da Faculdade de Direito, eu não me lembro de ter visto um 

momento como este em que os estudiosos do Direito vão debater com aqueles que 

fazem a lei. Nós estamos muito acostumados a discutir depois, especialmente, em 

minha opinião, quando a coisa é judicializada. A comunidade jurídica, e esse é um 

encontro (ininteligível) na discussão dessa matéria, tem dado a sua contribuição de 

maneira modesta diante daquilo que ela poderia fazer, e acho que, na medida do 

possível, isso deve ser sanado, senão agora. Eu penso nisso como uma agenda de 

colaboração que vai se desdobrar. 

 Eu quero também agradecer a presença dos colegas que eu convidei para 

dividir comigo essa tarefa, a começar pelo Prof. Fernando Menezes de Almeida, que 

é professor livre docente de Direito Administrativo e assessor da FAPESP, com larga 

experiência na área de pesquisa e informação, que certamente vai dar uma 

colaboração importante; Prof. Alessandro Octaviani, Doutor em Direito Econômico, 

atualmente conselheiro do CADE — Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 

integrante do grupo de pesquisa aqui na Faculdade sobre Direito e Inovação, tem 

pesquisado essa matéria, fez doutorado sobre o acesso às universidades e com 

certeza vai dar grande contribuição; que vai falar hoje (ininteligível); e, finalmente, 

Dr. Marco Braga, que acabou de defender o seu mestrado na área e é advogado na 

área, integrante também do grupo de pesquisa e certamente também vai nos auxiliar 

muito. 

 Eu mesma quero dizer de que, além de ser professora do Estado, eu fui 

Secretária de Educação Superior e, nessa condição, uma das primeiras missões que 

eu recebi foi discutir com o Tribunal de Contas da União a grande apuração que foi 

feita logo depois de problemas que ocorreram na Universidade de Brasília, na UnB, 

e na Federal, na UNIFESP, (ininteligível). Então, havia o próprio sistema de controle, 

e eu queria entender melhor como é que funcionava a dinâmica do sistema de 

pesquisa. 
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 Eu não sou porta-voz de área nenhuma, mas eu acho que a reflexão jurídica 

pode ter uma contribuição importante para que a gente saia desse nó. Eu sou 

também Procuradora do Estado de São Paulo desde 1992. Então, conheço bastante 

bem essa dinâmica, esses problemas que foram aqui levantados. Finalmente, há 2 

anos, atuo como Assessora Jurídica da Agência USP de Inovação. 

 Então, a intenção da minha fala é agregar alguma coisa que eu acho que 

pode desatar alguns nós nesta discussão. Daí, podemos começar. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Primeiro, eu tive a honra e o prazer de participar da audiência pública na 

Câmara e falei sobre um princípio que eu acho importante para a gente entender 

como sair dessa sinuca, que é o que eu chamo de identidade jurídica da pesquisa. 

 O que é identidade jurídica da pesquisa? A comunidade de pesquisa 

reivindica um tratamento jurídico próprio. E que tratamento jurídico próprio é esse? 

Eu acho o seguinte: parece uma vacina, quando a gente está sendo “vitimado” pelos 

órgãos de controle, existem aqueles que têm menos familiaridade com o Direito. 

Eles acham que, se eles puserem coisas na lei, estarão defendidos, e eu tenho a 

obrigação de dizer que não vai acontecer isso. Eu sinto muito. Isso é um prato cheio 

para os nossos colegas advogados, porque aí vai se abrir — todos os advogados 

aqui estão sorrindo — todo um vasto plano para a polêmica. 

 Então, a minha colaboração modesta — e divido esse sentimento com todos 

vocês — também é no sentido de desamarrar o que está muito preso, mas fazendo 

um alerta de que não é necessariamente escrevendo 30 artigos, 80 artigos, que vai 

nos tirar da dificuldade que nós estamos vivendo. 

 Eu quero alertar para uma das coisas que eu vi agora. Com todo o respeito, 

colocar na lei a autonomia eu não sei se vai resolver os problemas que nós temos, 

que decorrem da inefetividade de coisas avançadas que nós já temos na lei. Nós 

temos a Constituição falando de autonomia, mas temos uma grande dificuldade de 

implementar a autonomia. 

 Eu, quando estive na SESU — Secretaria de Educação Superior, por 2 anos, 

eu vivi essa questão, e acho que nós avançamos em algumas coisas. O principal 

esforço era remover obstáculos à autonomia e não colocá-la na lei de novo. Eu acho 

que a gente deve ter uma parcimônia de colocar coisas na lei, com todo o respeito, 
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Deputado, no sentido daquilo que pode melhorar o regime jurídico de coisas que não 

estão avançando por falta dessas restrições. 

 Eu não acho, necessariamente, um problema que determinadas matérias 

sejam trabalhadas nas leis específicas. Por exemplo, importação na legislação de 

importação, acesso à biodiversidade na lei da biodiversidade. Eu acho que isso dá 

certa organicidade, porque cada lei trata inteiramente dessa matéria. O que nós 

precisamos ter é um princípio organizador, é isso que eu chamo de identidade 

jurídica da pesquisa, que qualquer um possa bater o olho e dizer: “Isso é pesquisa, 

aqui precisa ter um tratamento jurídico próprio”. É esse tratamento jurídico próprio 

que a gente precisa entender um pouco melhor o que é. 

 Esse sistema, que eu acho que é a palavra-chave aqui — e são poucos os 

eslaides, mas eu vou falar dessa ideia —, é o sistema autorregulado. Essa 

autonomia já está na Constituição, no art. 207, quando fala das universidades, e já 

está, em parte, no art. 218. O prof. Alessandro vai comentar um pouco melhor a 

questão constitucional. Então, eu acho que nós precisamos é refinar essa 

identidade. 

 Essa autorregulação, em parte, já não existe, de forma limitada, no âmbito 

dos financiamentos de programas concedidos pelas agências de fomento. Eu posso 

estar errada, mas eu acho que isso foi inventado no âmbito da FAPESP. A FAPESP 

criou um sistema, há muitos anos, em que ela repassa o recurso para o 

pesquisador, no nome dele, em uma conta vinculada ao CPF dele, e ele gasta 

(ininteligível.) 

 O histórico desse sistema é um histórico muito bom, porque o pesquisador é 

vinculado (ininteligível) vida e é muito zeloso com a quantidade que ele gasta, não 

quer fazer uma coisa malfeita, porque ele fica sujo no sistema e nunca mais vai ter 

financiamento. Aí está o coração da autorregulação. 

 Então, nós não precisamos nos inscrever na (ininteligível), e, curiosamente, 

quando a gente vai procurar a legislação da FAPESP, não tem nada escrito, é uma 

coisa até que, para a visão clássica do Direito Administrativo, é meio perturbadora, 

porque é quase uso e costume. O Fernando, que é professor, vai falar disso. 

 Então, essa dinâmica funciona a despeito de (ininteligível) que não está 

previsto detalhadamente na lei, e a gente precisa estar com olhos para isso, para 
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colocar na lei aquilo que realmente vai fazer diferença, aquilo que (ininteligível) o 

Direito. 

 A minha pergunta é: como expandir essa autorregulação? O princípio deve 

ser autoevidente no conjunto da legislação, e aí não é, necessariamente, ficar 

declarando que nós somos isso e aquilo e tal, mas para que as pessoas entendam, 

e eu acho que os órgãos de controle serão sensíveis se eles virem que isso está 

presente. A maior demonstração disso, eu falei da FAPESP, porque eu não conheço 

o sistema central, mas eu sei que o sistema federal, o CNPq e a CAPES — 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior também usam o 

mesmo sistema. Vejam que ninguém dos órgãos de controle dirá: “FAPESP pare de 

fazer dessa maneira, porque isso não está previsto na lei”. 

 Existe um grande respeito com a percepção de que a dinâmica funciona não 

só porque ela existe, do ponto de vista finalístico, mas porque existe o sistema. Os 

órgãos de controle não vão entrar para dizer que o meu controle é melhor. Eu acho 

que eles entendem que existe controle. Essa é a palavra-chave. 

 A autorregulação tem um mecanismo próprio de controle. Eu acho que a 

comunidade científica de tecnologia precisa evoluir no sentido de exibir e explicitar 

onde é que esse autocontrole está presente. 

 Então, não é disciplinar extensamente na lei, mas explicitar os pontos 

fundamentais nos quais essa autorregulação se sustenta. Eu acho que ninguém vai 

dizer: “Não façam dessa maneira”. Se nós conseguirmos replicar isso que está 

funcionando nesse sistema de autofinanciados, talvez seja esse o caminho. 

 Eu acho que os argumentos fracos em defesa desse sistema próprio, que eu 

tenho ouvido, não são argumentos. Eu acho que, primeiro, setor estratégico não é 

argumento. Esse é um vocábulo desgastado. Qual setor hoje não é desgastado? 

Não é estratégico? O professor é estratégico, a saúde é estratégica, então, não acho 

que é o melhor argumento a se usar. 

 O segundo argumento é este: a área de controle não entende a pesquisa. Eu 

conheço vários dos nossos colegas, eu sei que existem “n” problemas, não quero 

minimizar nenhum deles, mas eu acho também que não é o primeiro argumento. Eu 

estou só trabalhando com a questão da estratégia argumentativa, porque, como a 

Profa. Helena já disse, a área quer se submeter ao controle. Isso aqui, de nós para 
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nós, é fácil de entender. Nós precisamos nos comunicar para fora, e, de fora, nem 

sempre isso está claro. 

 Então, em relação a essa ideia do autrocontrole, e a ideia do controle é tão 

antiga quanto o Estado de Direito, é preciso que a própria comunidade de ciência e 

tecnologia seja a primeira a dizer: “Nós estamos sujeitos a controle, nós queremos 

ser controlados e, tanto assim, que nós criamos o próprio mecanismo de controle”. 

Acho que é por aí, só que muito rápido. 

 Isso aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, logo 

depois da Revolução Francesa. O art. 15 dessa Declaração diz: “A sociedade tem o 

direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”. 

 Então, não é que a CGU chegou agora e disse: “Eu acho que tem gente que 

chegou com muita sede ao pote, milhões de problemas”. Eu não discuto isso, mas 

existe uma ideia que está por trás, que é uma ideia que a sociedade toda 

compartilha. E se a comunidade de ciência e tecnologia não souber dialogar com 

isso no sentido de se adiantar e de se explicitar diante desse argumento, ela vai 

perder um pouco de energia. 

 O argumento forte, na minha opinião, é que o sistema é autorregulado e que 

ele tem um mecanismo próprio de responsabilidade. Esta é a síntese da ideia: o 

sistema é capaz de acionar as suas próprias responsabilidades. Isso, então, 

funciona hoje, porque a prestação de contas é em nome do indivíduo pesquisador. 

Eu não estou defendendo e não sei se é o melhor sistema, mas funciona para 

pequenos doadores. Eu sei que para a construção isso é um grande problema. 

Quando eu estive na SESU, eu ouvi isso, e talvez o problema da FINEP — 

Financiadora de Estudos e Projetos seja esse. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. MARIA PAULA DALLARI - Então, uma coisa é você receber 30 mil 

reais, mil reais, 10 mil reais; outra coisa é você receber um milhão para fazer uma 

obra. Então, talvez não funcione, mas aí nós precisamos ser criativos e criar um 

mecanismo que preste essa função. E eu acho que o controle também tem que 

explorar essa ideia de que há um vínculo permanente. Por isso, o pesquisador tem 

grande (ininteligível) situação? 
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Esse mecanismo próprio de controle tem que ser um controle inteligente, 

posterior ou concomitante à atividade, em lugar do controle formal prévio, ou, 

acrescentando, simplificar o controle formal prévio porque existe o controle 

concomitante à atividade ou posterior.  

Eu acho que nós todos, comunidade (ininteligível), temos falhado em 

apresentar esses controles, porque não adianta a gente repetir para eles — com 

todo respeito, eu insisto — princípios. Nós estamos precisando detalhar um pouco 

melhor que regime de controle posterior seria esse. E é uma coisa de (ininteligível), 

é uma linha, um dispositivo, não é uma coisa muito extensa, mas vou dizer quer, em 

matéria de pesquisa, nós temos a nossa forma, o nosso próprio mecanismo de 

controle.  

Outra coisa importante é a efetividade. A efetividade tem a ver com tudo isso 

que está na lei. Não adianta escrevermos novas leis; temos que dar efetividade para 

aquilo que já está previsto, e efetividade é um mecanismo de controle. Os desvios 

de conduta existem. Se nós estabelecermos só a polarização de que a comunidade 

de ciência e tecnologia é uma maravilha e que os órgãos de controle são ignorantes 

e não entendem, nós também não vamos avançar. Existem desvios de conduta no 

âmbito da área de pesquisa e existe, de vez em quando, uma ou outra iniciativa bem 

sucedida do lado de lá. Esse diálogo precisa melhorar nos dois sentidos.  

Fazer o próprio controle funcionar, dar efetividade, é isso que dá força para o 

sistema. Volto a insistir na coisa da (ininteligível). Um mau passo de um pesquisador 

tem consequências, esse pesquisador fica com a ficha suja, não consegue mais 

financiamento, e é por isso que ele respeita muito o sistema. Eu acho que a 

regulação tem credibilidade, que é proporcional a sua legitimidade.  

O fim é a autonomia. A autonomia é poder editar as próprias amarras e zelar 

pelo seu cumprimento. Eu acho que há uma ideia que precisa ser retocada nesse 

processo: há muita expectativa na lei. A lei é importante, mas eu acho que ela vai 

nos ajudar em alguns pontos que precisam ser melhorados. Há muito trabalho que 

pode ser feito e pode ter resultado rápido em termos de decretos, em termos de 

portarias, em termos de modelos. Eu cheguei... Recentemente eu tive em 

(ininteligível), e eles usam modelos de contratos, modelos preestabelecidos. Isso 
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não está na lei. Pode-se ter uma família de modelos, rodadas de modelos: modelo 

de contrato, modelos de termos de transferência de tecnologia, assim por diante.  

Esse mecanismo em parte já existe, são as bases de dados de informação. 

Um caminho é ampliar a utilização dos sistemas próprios de informação (ininteligível) 

ao controle. Isso é uma ressalva a ser feita. Esses sistemas, não sei por que razão, 

estão bem desenhados no começo e não tão bem desenhados na parte final. Na 

parte de controle ou de prestação de contas, esses sistemas... Eu sei que existe um 

passivo muito grande nas áreas federais em relação aos profissionais (ininteligível). 

Essa autonomia vai funcionar na medida em que ela conseguir dar conta de 

todo o processo. Quanto mais completos os círculos forem, cobrindo todo o ciclo do 

processo, desde o financiamento até a prestação de contas, mais forte o argumento 

da (ininteligível) e o afastamento da (ininteligível).  

O último e importante. O que eu defendo... E aqui eu dialogo com o Marcelo, 

por meio da apresentação que ele fez. Sobre aquela ideia do (ininteligível), eu acho 

que já temos coisas um pouco mais avançadas, mais do que ter um sistema na lei, 

existe um sistema, e nós vamos ter uma imensa dificuldade em fazer com que... 

Cada Estado tem que editar sua lei, (ininteligível), os Municípios têm que editar... Eu 

acredito muito na ideia de uma rede de C&T, porque tem regras gerais na lei e a 

(ininteligível) dos regulamentos. E que nós trabalhemos com a adoção de regras, 

modelos e padrões comuns, uma grande parte desses não constariam... Eu acho 

que, mesmo que a gente aprove, por exemplo, um mecanismo para importação ou 

para compra, vão ter padrões a ser definidos, já que existe toda essa (ininteligível), 

talvez a gente pudesse começar trabalhar rapidamente nesses modelos de padrões. 

Então, essa rede de CT&I teria “nós reguladores” — entre aspas. Que “nós” 

seriam esses? O CNPq, em âmbito nacional... Eu não estou propondo, não 

conversei com o CNPq nem nada, mas isso é um pouco do que já aparece na 

legislação. No âmbito dos Estados há as FAPs — Fundações de Amparo à 

Pesquisa, autarquias que têm tradição de decisão por partes. Uma das razões da 

força delas é que não são os burocratas que fazem os contratos; são os próprios 

pesquisadores.  
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 Então, o que eu estou propondo é potencializar o que já funciona no sistema, 

sem querer reconstruir a casa. Isso é o que consubstancia, na minha opinião, o 

verdadeiro sistema, porque cria uma unidade.  

 Eu vou passar muito rapidamente por quatro momentos em que aplico essa 

lógica. 

 Por exemplo, na Lei de Licitações, hoje, num dos mecanismos de dispensa, 

no art. 24, inciso XXI — eu até estou propondo que a gente amplie o art. 24, XXI —, 

já existe a previsão de dispensa de licitação para a aquisição de bens e insumos 

destinados exclusivamente a pesquisas científicas e tecnológicas com recursos 

concedidos pela CAPES, INEP e CNPq. Isso já está previsto em lei.  

 A USP está até usando uma possibilidade que a lei confere de se credenciar 

pelo CNPq (ininteligível) e outras instituições de fomento. Então, uma ou outra 

instituição pode se credenciar pelo CNPq para usar essa dispensa de licitação. A 

dispensa de licitação é o que todo mundo usa, basta olhar esse artigo. Eu não 

preciso criar outro gigante sistema de licitação. Eu uso essa hipótese de dispensa, 

mas acrescento coisas que estão prendendo hoje: contratação de serviços e 

(ininteligível) do CNPq. Evidentemente, o CNPq fica como um nó regulador desse 

sistema de (ininteligível). Por várias razões, que seriam acidente de trabalho ou caso 

de (ininteligível).  

 Quanto à questão do acesso à biodiversidade, eu entendo que seja tratado 

em outro diploma, mas esse mesmo princípio já se aplica. Quando a medida 

provisória de 2001 foi editada, ela já tinha uma previsão malfeita e não 

suficientemente respeitosa da especificidade do sistema, mas ela já tratava em 

separado a universidade nacional e remetia a um regulamento que nunca foi 

editado.  

 Eu até acho que isso aqui é um dos caminhos. Vejam o que está acontecendo 

hoje: o acesso à biodiversidade virou um nó tão grande e há tão pouco respeito a 

essas especificidades das universidades que depois, quase informalmente, se 

discutiu ter uma via rápida que o CNPq possui.  

 Então, quando eu falo do CNPq como nó regulador, ele já está funcionando 

assim. Seria dar, talvez, um papel para ele funcionar, e esse sistema dar um pouco 

mais de liberdade para as FAPs do CNPq editarem as normas, assim por diante.  
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 Eu não vou entrar nesse detalhe, mas, naquela divisão de atribuições, eu 

fiquei com a tarefa de trabalhar com a área jurídica dos empreendimentos 

(ininteligível). Só para dar uma rápida notícia, eu acho que algumas definições que 

estão postas na lei são só definições imprescindíveis para se criar um evento 

(ininteligível). Por exemplo, quanto à entidade gestora de empreendimento de 

inovação, você tem um regime jurídico, porque essa entidade, por definição, é 

público-privada. Então, aqui, sem isso, eu acho que você (ininteligível). Eu estou 

fazendo uma proposta, não está acabada ainda, preciso passar (ininteligível), mas 

esse é um ponto em que eu acho que a lei precisa avançar.  

 Então, eu quero finalizar cumprimentando-os mais uma vez pela iniciativa e 

dizendo que existe uma comunidade no Direito na qual eu procurei trabalhar nesse 

último período — é por isso que a proposta não está pronta. Eu me dediquei muito a 

achar parceiros, a mobilizar comunidades jurídicas. Existem outros professores, 

outras pessoas, nem todos estão presentes aqui, mas se dispõem a ajudar com 

essa agenda e colaborar para que a pesquisa e a inovação (ininteligível). (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - Com a palavra o Prof. 

Fernando Menezes. 

 Os cientistas querem mais leis; os (ininteligível), menos leis... 

 O SR. FERNANDO MENEZES - Boa tarde, Deputado Gabriel Chalita, 

Presidente da Comissão (ininteligível), e todos os amigos e colegas aqui presentes, 

foi uma grande satisfação receber o convite para falar nesta oportunidade. 

 Eu vou ser bastante objetivo. Pediram-me que eu me concentrasse no tema 

do RDC — Regime Diferenciado de Contratações, um tema, digamos, dos contratos 

públicos e, consequentemente, um descontrole com as responsabilidades que vêm 

daí. Eu queria começar reafirmando a minha concordância com o quesito sugerido 

pela minha colega e amiga Paula Dallari. Há a ideia de que existe desde a 

Constituição — e altamente valorizada por toda a comunidade — essa questão 

(ininteligível), que ainda é insuficiente na Antártida, que ainda é mal compreendida 

por (ininteligível), que ainda é mal talvez entendida por nós mesmos. Mas nós 

sabemos que aí está a chave do sucesso. Essa autonomia é diretamente conectada 

com a ideia de um sistema autorregulado. Na verdade, falar em autonomia ou 

autorregulação, no fundo, etimologicamente é a mesma coisa. 
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 Nós não estamos, portanto, falando da desvalorização das leis. Ao contrário, 

o trabalho do Legislativo é fundamental. Mas que lei nós queremos para viabilizar a 

autonomia? Quanto mais a lei contenha palavras, parece-me que ela é menos 

autônoma. Quanto mais a lei reforça a autonomia de verdade, deixando que o 

sistema, pela sua prática comprovadamente bem-sucedida, afaste os exemplos de 

coisas que não funcionam e agregando a isso uma legitimidade, conquistada 

perante os órgãos de controle ao longo do tempo e não por que a lei diz de um jeito 

“a” ou de um jeito “b”, mais o sistema funcionará. 

 Até chegar a isso, passa o tempo, é difícil, é demorado, é impreciso, é 

inseguro. O Brasil não sobrevive até lá, as empresas quebram, o sistema para. Tudo 

bem. Então, nós estamos falando de duas coisas: do mundo ideal, (ininteligível) 

simplicidade ingênua, e do mundo real, que é resolver o que nós vamos fazer com o 

contrato de amanhã. Essa iniciativa legislativa, parece-me, tem que enxergar os dois 

sentidos. Eu diria nem cair na armadilha de legislar demais, nem acreditar que, 

deixando a coisa como está, daqui a 30 anos se resolve. Isso quando (ininteligível). 

 Há um segundo ponto que eu queria mencionar, para chegar à questão da 

contratação da licitação. Nós temos — por “nós” eu quero dizer nós do mundo 

jurídico principalmente, mas mesmo para quem não é do mundo jurídico, quem é do 

senso comum, com quem acontece também — uma tendência de interpretar a 

licitação como sendo (ininteligível). Se eu falar para qualquer pessoa aqui nesta sala 

que eu (ininteligível) reagiria (ininteligível) dissesse: “Tem que fazer licitação”. A 

minha reação instintiva é: “Tem que abrir a Lei nº 8.666 e ver o que ela diz”. Quando 

muito, eu posso abrir uma segunda lei para ver se excepciona a Lei nº 8.666. 

 Quando a Constituição diz, no art. 37, inciso XXI, que a administração pública 

tem que fazer licitação, a Constituição não está dizendo que a administração pública 

tem que seguir a Lei nº 8.666. A Lei nº 8.666 é uma leitura possível do que quer 

dizer a regra constitucional de licitação. Licitação, por definição, no sentido mais 

amplo, constitucional, é um procedimento que garante para a administração a 

possibilidade de fazer uma boa escolha e, ao mesmo tempo, que garante isonomia 

de todos aqueles que querem se relacionar na administração. 

 A isonomia é necessária, porque, afinal de contas, a administração está 

usando recursos públicos, recursos que foram conquistados com o esforço de toda a 
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sociedade, e esses recursos não podem ser canalizados para favorecer alguém em 

particular. Todos que potencialmente tenham interesse em se beneficiar desses 

recursos e, ao mesmo tempo, dar um retorno para a sociedade do uso que será feito 

daqueles recursos têm o direito de competir em pé de igualdade. Isso é licitação. A 

Lei nº 8.666 é uma determinada leitura do que é licitação. 

 Então, por exemplo, a FAPESP. Eu estou falando dela, porque tenho 

experiência de estar lá como assessor. Diz-se que a FAPESP recebe dinheiro 

público do orçamento do Estado, 1 bilhão de reais, e entrega a pessoas privadas, a 

pessoas físicas, para gastar esse dinheiro... Circunstancialmente, são pessoas 

físicas; o sistema poderia ser diferente, poderiam ser pessoas jurídicas. Não que a 

FAPESP selecione quem vai defender essa montanha de dinheiro público; mas essa 

relação que ela faz com essas pessoas que recebem — não a relação contratual — 

a gente chama termo de outorga. O nome pouco importa, é contrato. Por que a 

FAPESP não faz licitação para entregar o dinheiro para essas pessoas? Está escrito 

na lei da FAPESP que ela não faz licitação? Está escrito que é dispensa de 

licitação? Não está, até porque, se estivesse escrito “dispensa de licitação”, teria que 

seguir o procedimento do art. 26 da lei. Há todo um procedimento sobre dispensa de 

licitação, que não é uma informalidade. É outra formalidade. Enfim, se eu disser para 

o Prof. Brito, Diretor Científico da FAPESP, que ele tem que fazer licitação para 

entregar o dinheiro para um pesquisador, ele tem um infarto na minha frente.  

 Agora, sabe o que eu diria? A FAPESP faz licitação toda vez que entrega 

dinheiro na mão do pesquisador, só não chama de licitação, só não tem consciência 

de que faz licitação, porque o procedimento de escolha pelo Estado para dizer que 

aquele projeto merece apoio e que o outro projeto não merece, ou que todos que 

tiverem mérito merecem enquanto o dinheiro existir, ou, no dia em que o dinheiro 

não for suficiente, alguns vão merecer mais do que outros... Enfim, todo esse 

processo eu chamaria, sem medo dos dogmas jurídicos, de licitação. O que isso tem 

a ver com a Lei nº 8.666? Nada! A gente não abre a Lei 8.666 para entregar o 

dinheiro na mão do pesquisador. É outro rito, e sequer está escrito em alguma lei, 

sequer está escrito na Lei 8.666 que se pode fazer assim. Mas por quê? Não estou 

dizendo que é um vazio de Direito, que é uma informalidade. Não! Decorre de um 

sistema criado há mais de 50 anos que se legitimou pela prática e pela boa prática 
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com base num permissivo bem amplo da lei. Agora, por que o controlador, com toda 

razão, a Dra. Helena Nader disse que o controlador não é só o Tribunal de Contas; é 

o procurador que dá o parecer também, enfim. Por que diz aqui pode, aqui não 

pode? Está uma discussão infernal! Cada um decide uma coisa, e o pesquisador fica 

inseguro. Por quê? Em parte por falta de clareza de lei, em parte por falta dessa 

experiência acumulada. 

 Então, nesse hiato, enquanto a experiência não se consolida, a ponto de 

ninguém ir à FAPESP ver se ela não pode fazer daquele jeito, a lei precisa dar um 

certo conforto.  

 Terceiro ponto que eu queria mencionar: como a lei pode dar esse certo 

conforto numa regra de regime de contratação? Eu diria que legislar 

excessivamente, detalhadamente, um volume imenso de palavras é uma armadilha, 

é uma armadilha. Eu compreendo perfeitamente essas preocupações. Eu também já 

tive uma... 

 Atualmente, não tenho a condição de gestor público para assinar e responder, 

mas já estive numa posição desse tipo, numa instituição, em determinado órgão, e já 

senti na pele ser controlado por coisas que eu assinava também. O fato de a lei ser 

minuciosa, descritiva, detalhada não é garantia de sucesso, porque esses mesmos 

procuradores são treinados para buscar discussões cerebrinas atrás das palavras e 

são viciados nisso. Não tenho nenhum preconceito contra procuradores, acho que 

as procuradorias em geral nas universidades, nos Estados, na Advocacia-Geral da 

União fazem um trabalho excelente. O operador do Direito tem treinamento no 

mesmo lugar para ficar especulando com questiúnculas cerebrinas a partir do que 

uma palavra quis dizer ou não quis dizer. 

 Existe certa inércia que nos leva a pensar que licitação e contrato público 

significam a Lei 8.666. Saiu o RDC, não o projeto do RDC que já estava em prática, 

e muitos colegas da área jurídica reclamam da inconstitucionalidade do RDC. Se 

nós formos ver os argumentos por que acham que é inconstitucional... É porque 

frauda o espírito moralizador da Lei 8.666. Vejam, estou caricaturando um pouco o 

argumento, mas o argumento não é porque o RDC viola a Constituição, é quase 

(ininteligível) com essa clareza, mas implícito está que o RDC viola a Lei 8.666. Quer 

dizer, (ininteligível) a lei. 
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 A lei não é inconstitucional por ser contra outra lei. Enfim, a lei muda outra lei. 

Existe arraigado no sistema jurídico, no sistema de controle, um jeito de ler a lei, e 

quase não importa o que a gente escreveu na lei. Se se escreveu de um jeito que 

não bate com aquilo que já está no hábito das pessoas, é inconstitucional. Não que 

esteja escrito na Constituição. 

Então, com todo o respeito ao seriíssimo trabalho que está sendo 

desenvolvido, aliás, diria no fim, mas cito, desde já, os meus cumprimentos pelos 

trabalhos da Comissão em levar adiante um tema tão complexo e uma discussão 

ampla, democrática, aberta, transparente.  

Eu diria que a lei que diminuísse a quantidade de regras, reforçando o caráter 

de autonomia de deixar para que as instituições disciplinem o seu sistema de 

compra, de licitação... Ora, façam-me o favor! Quanto mais palavras houver na lei, 

mais argumentos para interpretações divergentes, levando à insegurança.  

Faço aqui uma provocação até um pouco, talvez, abusada. Qual a diferença 

do sistema da FAPESP que pega dinheiro público e entrega na mão de um 

pesquisador, pessoa física, e fala: “Você pode gastar esse dinheiro.” Não é gastar. 

Tem que fazer pesquisa de preço, tem que fazer pesquisa de orçamento, depende 

do volume de dinheiro para um controle maior ou menor, tem que prestar contas.  

A prestação de contas passa por um critério econômico na própria FAPESP. 

(Ininteligível.) ...improbidade administrativa e em casos extremos de desvio de 

dinheiro público pelo pesquisador. Ou seja, não só o Ministério Público, mas as 

próprias fundações, autarquias, o Estado, enfim, podem fazer isso. Quer dizer, é 

punir exemplarmente o mau uso. Mas esse é um caso, são dois, são três, milhares. 

É o sistema que controla.  

Qual a diferença, do ponto de vista ético, vamos dizer que esse pesquisador, 

pessoa física de direito privado, (ininteligível) para uma pessoa jurídica que receba e 

gaste esse dinheiro? Do ponto de vista ético, nós estamos falando de como gastar 

dinheiro público, não é isso? Por que a pessoa privada pode fazer isso 

individualmente, mas se ela se organizar sob uma forma societária não pode?  

Eu diria uma coisa a mais: e se essa pessoa jurídica, não essa pessoa física, 

fosse pública, fosse pública, como uma universidade, um instituto de pesquisa? 

Recebendo dinheiro da FAPESP, ou recebendo dinheiro da FINEP, ou recebendo 
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dinheiro do CNPq, enfim, ou de qualquer outra FAP, não pode gastar do mesmo 

modo que essa pessoa física pode gastar em relação ao (ininteligível). Enfim, a 

origem do dinheiro é a mesma. O fato de passar pelo caixa da entidade pública não 

faz com que esse dinheiro mude de natureza.  

Em suma, o que eu queria dizer é uma sugestão, porque eventualmente esse 

RDC consistisse em dizer que para a entidade pouco importa se um indivíduo, se 

uma pessoa jurídica privada ou se uma pessoa jurídica pública recebendo dinheiro, 

se ela participou da mesma pesquisa (ininteligível) gasta esse dinheiro como forma 

de (ininteligível), com determinadas regras mais flexíveis... (Ininteligível.)  

Basta dizer que esse número, ao entrar no caixa da Universidade Federal de 

São Paulo ou do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, não 

tem que sobrar como o restante do orçamento dessa entidade. Tem que ser gasto 

como o pesquisador, pessoa física, pega o dinheiro da FAPESP e gasta.  

O meu recado sobre concepção de como devia ser o RDC, em suma, é esse, 

reiterando os meus cumprimentos às Comissões de Finanças e de Trabalho. 

(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - Muito obrigado.  

Com a palavra o Prof. Marco Braga.  

O SR. MARCO BRAGA - Bom dia a todos. Sr. Presidente, Sr. Relator, para 

mim é uma honra estar aqui onde eu defendi, há cerca de 3 meses, a minha 

dissertação de mestrado. Tive a honra de contar com o Deputado Newton Lima e o 

Prof. Alessandro Octaviani na banca. Estava suando como muitos de vocês estão 

aqui, depois de ouvir a brilhante apresentação do Prof. Fernando, que também, 

dentro da nossa lógica jurídica, propôs mecanismos, na linha do que a Profa. Maria 

Paula Dallari colocou, que inovam a concepção que, há uma década, reina sobre o 

tratamento de dinheiro público para o ensino e pesquisa. 

 Ainda que nós tenhamos uma série de desistências a conceder, a dispensa 

da utilização da Lei nº 8.666, como uma medida de contratação para exercer a 

pesquisa, deve ser feita como um exercício diário, prático, para que o sistema possa 

se aperfeiçoar.  

 Vou falar um pouco sobre a profissionalização e a carreira dentro do NIT, mas 

eu não poderia deixar de ressaltar aquilo que foi colocado pela Profa. Paula de que 
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nós já temos constituído um sistema de inovação no Brasil. Nós já temos isso 

estabelecido, desde o nível constitucional até as legislações que vieram durante a 

década de 2000.  

Agora, nós estamos aqui para discutir o aperfeiçoamento disso. Só 

precisamos de uma lei que decrete a existência de um sistema para que ele passe a 

existir dentro do organismo jurídico. O que existe no (ininteligível) é aperfeiçoado. 

 Então, um dos pontos que eu vou tratar aqui com vocês — e pretendo ser 

bastante breve para até ouvir mais contribuições — é sobre uma relação do direito 

de inovação tecnológica que é essa questão do NIT (ininteligível). Concordo com a 

posição do Dr. Mauro Dantas: isso é fundamental para melhorar a relação 

universidade/emprego. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

Eu gosto sempre, quando estamos entrando numa discussão como essa, de 

partir daquilo que nos organiza, daquilo que nos torna mais unidos. Essa atribuição 

está estabelecida na Constituição Federal. O que nós estamos fazendo aqui nada 

mais é do que uma tentativa de deflação dos arts. 218 e 219 da Constituição, que 

requerem uma leitura sistêmica do seu texto, amparados no art. 1º, amparados, 

principalmente, no art. 3º, que são os objetivos da República. E isso faz com que a 

gente consiga olhar para o sistema demandando dele respostas específicas. 

 O art. 218 vai dizer que o Estado é promotor e incentivador da pesquisa em 

desenvolvimento e inovação. Ele diz que há um tratamento prioritário e uma 

pesquisa científica básica; que a tecnologia deve ser utilizada para a solução dos 

problemas brasileiros e para o desenvolvimento produtivo nacional e regional; que 

deve se dar formação de recursos humanos, em condições especiais de trabalho, 

para o pesquisador dedicado às suas atividades; que o estímulo sempre deve existir 

assim como o apoio em P&D em tecnologia adequada ao País. 

 Esse comentário deve ser feito para que a gente entenda o sentido da 

regulação, o sentido do controle e o sentido da vinculação do dinheiro público numa 

conta de uma pessoa física, na declaração de um CNPJ, ou dentro de um sistema 

que produza ciência.  

 Isso tem que ser amparado no art. 219, que é, primeiro, a caracterização do 

mercado interno como elemento que articula todos os esforços públicos e privados 
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para o desenvolvimento cultural, econômico e social do País. Nós não podemos 

deixar de ter isso em mente. Esse incentivo tem um fim, e o fim é viabilizar o bem- 

estar do povo e a autonomia tecnológica do País. 

 Feito esse pequeno paralelo, eu gostaria de avançar dentro do nosso foco: 

fortalecer e dar perenidade ao NIT, que, na minha singela opinião, é o articulador e o 

elo que fazem com que esse sistema universidade/empresa, sistema público/privado 

resolva a relação da pesquisa no Brasil. Infelizmente, desde 2004, com a criação da 

Lei de Inovação, em 2005, quando foi editada a Lei do Bem, e a Lei nº 11.487, que 

alterou o art. 19-A da Lei do Bem, trata de um regime especial de concessão de 

incentivos para pesquisa feita com dinheiro privado colocado dentro da universidade. 

Então é sobre isso aqui que eu vou falar. 

 Primeiro, o NIT, como eu havia dito anteriormente, é aquele órgão dedicado 

ao apoio à gestão de inovação em determinado ambiente de PD&I. Esse ambiente 

de PD&I, dado a territorialidade brasileira e a dimensão continental do nosso País, 

faz com que a relação público-privada, dentro do ambiente universitário, dentro do 

ambiente da pesquisa privada e do inventor individual, tenha uma multiplicidade de 

possiblidades. Posso fazer isso tanto no Nordeste, como faço no Centro de 

Tecnologia Estratégica, que é uma entidade vinculada ao INT e desenvolve 

tecnologia de ponta para tratamento e melhoria genética da cana-de-açúcar, com 

tecnologia que eles nacionalizaram de Cuba e hoje conseguem fazer com que 30% 

a 40% da cana-de-açúcar plantada no Nordeste produza mais, simplesmente com 

uma tecnologia que é pegar dois galões de água vazios e fazer o ambiente circular 

de um para outro. Ele conseguiu transferir essa tecnologia para um centro de 

pesquisa de lá e fazer a produtividade da cana-de-açúcar do Nordeste aumentar 

dessa monta. 

 É sob esse tipo de perspectiva que eu estou olhando dentro do Nordeste, 

dentro do Sudeste. No Brasil inteiro é essa mesma entidade que requer a nossa 

atenção aqui. 

 Para mim, para deixar clara a nossa conversa, institucionalizar significa deixar 

de depender somente de esforços individuais, personalizados, para que uma política 

se torne perene. Institucionalizar significa gente conseguir fazer com que 

determinada entidade deixe de depender de uma figura específica dentro 
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(ininteligível) muito frequente, infelizmente, que é: aquela pessoa saiu de férias, a 

universidade para. Então não tem processo, não tem capacidade nenhuma de 

articulação, se não textualizada. Ou seja, eu não falo com a Universidade de São 

Paulo; eu falo com a senhorita do departamento que resolve o problema. Então, isso 

é um problema. 

 O foco é contar com mecanismos adequados, perenes que promovam o 

constante aperfeiçoamento daquilo que está a cargo do NIT, que é, de acordo com a 

Lei de Inovação, a gestão da propriedade intelectual, a gestão dos contratos, a 

gestão das compras públicas, que na verdade a gente passa, e das parcerias. Tudo 

isso prescinde de que a gente faça lei para que isso seja regulado, prescinde que eu 

diga lá (ininteligível) faça. Por quê? Porque tudo que esteja fora não vai ser 

responsabilidade, e eu impeço a criatividade de boas experiências, o incentivo a 

boas práticas. 

 O efeito direto dessa institucionalização e das carreiras do NIT é a melhoria 

do orçamento de (ininteligível) de empresa, que é o que estamos buscando aqui ao 

final. 

 O projeto analisado dá pouca atenção ao tema. Lá no Capítulo VII, na minha 

opinião, não sei se foi a pretensão ou não, mas há uma confusão entre o que é 

formação de recursos humanos para pesquisa, e para isso a gente tem um sistema 

sólido hoje que produz 2,7% da pesquisa mundial, ainda que nossa patente seja na 

casa do 0,7% ou 0,9%, dependendo da medição. A gente tem formação de recursos 

humanos em escala. Está aí o CNPq para dizer. 

 E a criação de burocracia de apoio à empresa. E aqui, "burocracia" eu me 

refiro à melhor forma que possa soar aos nossos ouvidos. É ter um procedimento 

em que a relação universidade/empresa possa ter uma burocracia adequada. Essa 

burocracia demanda profissionais que hoje têm pouco ou nenhum estímulo para 

seguir carreira no NIT, o que potencializa essa falta de institucionalidade. 

 Eu participo das edições do FORTEC há algum tempo e sinto na pele, pela 

minha experiência prática, o que é essa dificuldade de que essas carreiras forjadas 

em algumas bolsas de pesquisas individuais possam se tornar mais perenes, porque 

o pesquisador, como funcionário de carreira, é jogado naquela finalidade de gerir a 

pesquisa de P&D como sendo pesquisa dele, e aí ele fica num beco sem saída: ou 
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ele continua se dedicando àquilo e não tem incentivo nenhum e a carreira não 

existe; ou ele volta para a área de origem, o que faz com que todo o sistema de 

formação da universidade pública, que há a previsão de ter ICT privado (ininteligível) 

muito recentemente, mas passa a ter um novo gargalo, um novo problema nessa 

articulação. 

 Vale a pena destacar que essa função exige especificidades, pois dá apoio às 

ECTs, que são o conjunto das instituições, à parte tecnológica e, principalmente, 

gerem a política de propriedade intelectual daquela instituição, que requer melhores 

práticas, requer maior experiência para que nós saibamos o que está sendo feito de 

bom e para que possamos dar publicidade a isso e criar um sistema comum de 

articulação desses NITs.  

 Qual a contribuição que é possível se fazer nessa área? Primeiro, deixar uma 

parte dessa atribuição clara: a gestão da política de propriedade intelectual, ou seja, 

o coração da produção acadêmica brasileira. É disso que nós estamos falando e 

essa importância que essa figura jurídica vai ter. Por isso é necessário estabelecer o 

caminho jurídico adequado para esse profissional, seja pela forma de ingresso, seja 

pela forma como ele se mantém naquilo, seja como ele progride e como sedimenta a 

sua expertise, (ininteligível) que ele passa por esse estresse.  

 A única resposta possível a isso não pode prescindir de ter o dever de todas 

as instituições divulgarem as melhores práticas de gestão por meio de ferramentas 

virtuais, como é o caso do Portal da Inovação, ou da forma como eu consigo dar 

publicidade a isso. O FORTEC é uma boa experiência dessas, mas precisa estar 

muito mais adensada, no meu ponto de vista. 

 O foco da proposta: valorização, permanência e atuação de talentos, 

conforme estabelece o art. 218 da Constituição, que traz ali, se não me engano no § 

2º, ou § 3º, a necessidade de formação de recursos humanos. 

 Mecanismo proposto: deixar de depender somente de bolsa. O profissional do 

NIT não pode depender exclusivamente de um projeto de P&D para que a sua 

existência naquela instituição seja possível. Ele tem que ter uma carreira própria. E o 

que nós temos que fazer? Exigir a confecção de plano de carreira ou seguir aquele 

que já foi proposto pela Lei nº 12.772, em 2012; garantir fonte de recurso estável 

para manutenção daquela infraestrutura — uma coisa é a infraestrutura física e outra 
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coisa é a infraestrutura de pessoal; e conseguir, que eu acho que é um ponto que 

pode ser importante, compor essa remuneração com gratificações ou adicionais por 

atingimento de metas de produtividade vinculadas a ECTs ou a projetos que sejam 

regidos por aquela entidade. 

 Nós sabemos da dificuldade que é negociar um contrato ou fazer uma 

transferência de tecnologia em determinadas instituições. Vejam que, por outro lado, 

a demanda que essa pessoa tem é gigante, tem que responder a uma pluralidade de 

frentes, e, quando ela faz isso, responde com a carreira dela. Ou seja, as 

dificuldades que são criadas dentro de um sistema que não foi pensado, que foi só 

colocado, é uma pincelada que foi dada na Lei de Inovação, precisava ser 

melhorado. 

 E uma instituição que pode dar apoio e controle a essa lógica, na mesma 

forma como a Profa. Paula colocou, é uma regulação que seja feita por seus pares, 

ou seja, consiga entender essa forma de produção de uma carreira dentro daquilo 

que não é nem uma finalidade administrativa tão somente, nem uma finalidade de 

pesquisa tão somente. Ela tem essa hibridez e isso requer um tratamento 

diferenciado. 

 Dito isso, eu teria outras contribuições para fazer sobre o primeiro projeto de 

lei, que já foi desmembrado como código. A primeira delas é a manutenção do termo 

CT.  

 Durante o meu mestrado eu analisei a política nacional de nanotecnologia. Eu 

posso dizer, Deputados, que ela teve quatro versões em 8 anos. Primeiro, ela se 

chamou política; depois, estratégia; depois, iniciativa; daí voltou a se chamar 

política... Ou seja, a gente tem dificuldade no Brasil. Se a coisa está dando errado, o 

nosso anseio de fazer aquilo dar certo é trocar o nome, mudar a estrutura, mas a 

espinha dorsal vai sendo mantida. 

 E eu faço coro a todas as contribuições que foram anteriores à minha no 

sentido de que falta mais experiência, mais decantação desses instrumentos para 

que as boas práticas surjam. Não é criar outro sistema que vá dar resposta a uma..., 

não é dizer que existe sistema que vá fazer com que a pesquisa seja destravada e a 

gente consiga seguir daí para frente. 
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 Outra coisa, na minha concepção, eu até (ininteligível) é a mesma coisa com 

uma empresa inovadora. A figura jurídica disso vai ser uma sociedade empresarial, 

limitada, S.A. ou qualquer formato que seja, mas não vai ser uma associação civil 

nem vai ser uma fundação. Se não é nem uma figura nem outra, (ininteligível) CT 

com fins lucrativos, para mim, diz a mesma coisa. Então, talvez, ajude a melhorar o 

sistema como um todo. 

 Incentivar a população com responsabilização, fazendo coro ao que foi dito 

aqui, eu acho que essa saída consegue destravar com muita criatividade e 

inteligência algo que esteja emperrado há mais de 10 anos. 

 Tornar a política permeável a outros fatores externos à comunidade científica. 

Por quê? Porque o meu orientador — peço licença — com uma (ininteligível) que a 

existência de só um setor falando sobre determinado tema é uma exclusão. 

Coloquem advogados para discutir isto daqui, e o projeto de lei estará extinto em 

pouco mais de 2 semanas. Por que é importante essa colaboração? Para que a 

gente consiga tirar o melhor proveito de cada um. E eu vi isso dentro do projeto. 

 Digo isso por uma experiência própria, que foi a fundação do Parque 

Tecnológico de São Bernardo do Campo. Lá, pela primeira vez, nós conseguimos 

integrar numa mesma associação civil uma formação quadripartite. (Ininteligível.) 

...de forma pioneira, colocou o sindicato dos trabalhadores da região para discutir o 

que se quer da política tecnológica. 

 Aqui, a universidade sequer (ininteligível) com os preceitos dos artigos 218 e 

219 e do art. 3º. Ela tem que se tornar mais permeável aos anseios, seja do 

movimento civil organizado, dos sindicatos, da pesquisa privada. Isso tem que esta 

mais claro dentro do projeto de lei. 

 Depois, uma coisa que me deixou um pouco preocupado, como à ANPEI 

também, nacionalista preocupado com a formação de um ambiente de inovação, foi 

a possibilidade de dispensar ou de isentar de tributação qualquer tipo de importação 

e, pior, dispensar a exigência de exame de similaridade sobre aquele produto. 

 Como a gente cria e observa clusters de inovação, vemos que eles têm uma 

territorialidade intrínseca, existem em determinado espaço, geralmente vinculados a 

uma determinada universidade. Todo mundo que está aqui veio de algum espaço 

desse. Quando a gente tira esse território, com a possibilidade de você tornar mais 
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rápido o procedimento de importação, é obviamente benéfico, mas fazer com isso 

que em nenhum momento se olhe para o seu local e saiba onde aquilo pode 

contribuir com a sua trajetória, eu acho que o sistema perde. Não exigir atestado de 

similaridade é um tiro no pé para aquele que quer desenvolver política industrial com 

capital, (ininteligível) capital e com capacidade de transferir daqui para fora. Então, 

pediria que essa questão fosse reexaminada. 

 É exatamente isso. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel Chalita) - Eu queria convidar o Prof. 

Alessandro Octaviani para que faça a sua exposição.  

 Passo a Presidência ao Deputado Newton Lima, pois tenho que sair. Eu vou a 

Palmas, no Tocantins. É a última exposição e o Deputado vai presidir, então, o 

debate e as contribuições que vocês têm a fazer.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Permitam-me, antes do 

Octaviani se pronunciar e antes de V.Exa. sair, Deputado Chalita, agradecer a sua 

decisão tomada de trazermos este Seminário para cá, para a Faculdade de Direito 

da USP, no Largo de São Francisco. 

 Quando propusemos esta audiência pública, nós recebemos vários pedidos 

para sediá-la aqui no Estado de São Paulo e coube a mim, como proponente ao 

Presidente, definir qual seria o melhor local. Ligado à natureza do nosso trabalho — 

tenho certeza que o Deputado Sibá vai concordar comigo —, ao trazer para cá, nós 

conseguimos duas coisas: primeiro, verificar — ainda falta o Alessandro — uma 

outra visão de juristas acadêmicos que vem ao encontro das nossas preocupações. 

Talvez (ininteligível) dependem exatamente da nossa legislação quanto à 

(ininteligível) da produção de conhecimento e, por outro lado, são também agentes 

do conhecimento que vão formatar as alternativas mais adequadas (ininteligível). 

 Em segundo lugar, queria que V.Exa. soubesse que proporcionou, com essa 

decisão de a gente vir para cá, neste debate hoje pela manhã, nesta audiência 

pública, a oportunidade, sob a coordenação da Profa. Maria Paula, de agregação 

desses profissionais pela primeira vez. Nós estamos criando um grupo com a 

expertise de juristas acadêmicos que estudam essa matéria, que precisam  desse 

tema que nós estamos discutindo aqui, como eu disse, pelas suas funções. 
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 Então, já foi um saldo extremamente positivo. Eu tenho certeza que a 

interação, Deputado Sibá, V.Exa. como Relator, desse conjunto de juristas 

experientes, que estudam esse tema, que também são beneficiários de tudo aquilo 

que a gente for fazer, vai lhe ajudar muito a encontrar os caminhos e as melhores 

formulações. 

 Eu queria agradecer ao Deputado Chalita a decisão de trazer para a USP 

este nosso Seminário. Nós já saímos daqui com um saldo positivo. Boa viagem até 

Palmas! Até amanhã! (Palmas.) 

 Com a palavra, então, o Prof. Alessandro Octaviani. 

 O SR. ALESSANDRO OCTAVIANI - Deputado Newton Lima, eu gostaria de 

agradecer o convite que foi feito pela minha colega, a professora (ininteligível), para 

compor este painel de hoje.  

 Gostaria de dizer também que, como professor da faculdade, é uma honra tê-

los todos aqui na nossa Sala da Congregação. Essa fala foi feita pela Profa. Maria 

Paula, mas eu queria reforçar que, cada vez que a Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco se abre para receber a comunidade acadêmica, na verdade ela 

cumpre a sua função como uma universidade pública de maneira mais adequada, 

como eu digo constantemente.  Eu gostaria então de agradecer muitíssimo a 

organização deste evento aos Deputados Sibá e Newton Lima e parabenizá-los pelo 

decorrer de todas essas atividades aqui até agora. 

 (Ininteligível.) ...eu creio que seja bastante específico. É uma análise bastante 

pontual sobre a proposta de emenda constitucional que me chegou às mãos até 

agora.  

 Eu ouvi, logo no comecinho da nossa apresentação, que a proposta de 

emenda constitucional foi aquela que já saiu apanhando. Pareceu-me a Espanha 

ontem. (Risos.) Logo no começo já estava 1 a 0 para o time adversário.  Daí eu 

pensei: “Então, ficou mais fácil aqui a minha contribuição”. Eu queria de fato fazer 

uma ou outra ponderação. A plateia já estava ao meu lado antes mesmo de saber o 

que eu faria. 

 Eu falarei aqui não como conselheiro do CADE, pois o CADE não tem 

nenhuma posição sobre isso. Falarei aqui especificamente como estudioso da 

matéria Direito da Inovação Tecnológica, a que aqui eu me dedico. 
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 A minha agenda aqui tem três pontos. Primeiro, qual é a função e a estrutura 

dos arts. 218 e 219, no topo da Constituição? Segundo, quanto à proposta de 

emenda que me foi apresentada, qual é a racionalidade do seu prazo? E, finalmente, 

o terceiro ponto, quais os caminhos que estão abertos e quais as estratégias que 

eventualmente nós poderemos adotar a partir da nossa conversa aqui de hoje. 

 A função e a estrutura, naquele conjuntinho... Aliás, são dois artigos. Raras 

pessoas passaram tanto tempo com um conjunto de preocupações tão pequeno 

como eu. Eu fiquei muito tempo nesses dois artigos. Foram anos. Mas, 

fundamentalmente, no levantamento dos debates legislativos, nos debates 

constituintes que deram origem a ele, basicamente o (ininteligível) era 

instrumentalizar a superação do subdesenvolvimento brasileiro.  

 Aliás, a SBPC, o (ininteligível), eles têm uma contribuição imensa, exatamente 

o texto que está hoje lá, que veio desse caldo de cultura. Era a redemocratização do 

País e a consciência do (ininteligível) antidemocrático, articulando os seguintes 

focos: desenvolvimento cultural e socioeconômico é um ponto que se agrega ao 

bem-estar da população, que se agrega à autonomia tecnológica, ou seja, não há 

uma coisa separada da outra. A autonomia tecnológica não está separada do bem-

estar da população, e não está separada do desenvolvimento social e econômico. 

Nós temos que montar um sistema no qual um ponto alimentará o outro. O final disto 

aqui é que permite que a doutrina jurídica que se debruçou sobre esses dois artigos 

pudesse fazer esta frase: a tecnologia é um fato antropológico. Com o total da 

economia brasileira, criar um sistema constitucionalmente previsto de inovação 

tecnológica na verdade significa modificar estruturas seculares da sociedade 

brasileira. É essa função básica do sistema montado entre os arts. 218 e 219. 

 Aliás, de tudo aquilo que eu pude pesquisar, esta é a conclusão: nós 

tínhamos aqui um ótimo arcabouço constitucional para dirigir o País para esses 

objetivos. 

 A proposta, entretanto, fala que nós deveríamos mudar aqui ou acolá, em 

função de algumas das razões que estão sendo debatidas. Basicamente aqui eu 

tentei decifrar qual a racionalidade que traz a proposta de emenda constitucional. 

Primeiro ponto: dar destaque à questão da inovação tecnológica. Segundo ponto 

que eu pude identificar: inserir a inovação tecnológica em competências comuns e 
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em competências concorrentes. É basicamente falar: “I - Isto aqui existe e merece 

destaque. II - Mais gente vai poder falar que faz.” É isso que eu entendi dali. O 

terceiro ponto é dar destaque à articulação entre entes públicos e privados. 

(Ininteligível.) ...talvez estivesse não visível e talvez merecesse destaque. E, 

finalmente, construir uma base constitucional para contratação mais célere. 

 Eu acho que, se eu pudesse resumir aquilo que me caiu na mão, seriam 

esses quatro pontos. 

 Quais são os caminhos? Li, fui e voltei, revisei a minha base bibliográfica, e 

há duas alternativas: a primeira é, eventualmente, uma desnecessidade da emenda 

constitucional, porque os problemas do art. 218 são simultaneamente... Se nós 

descermos a cada um dos seus vocábulos...  

Aliás, eles vieram da comunidade científica, por isso não há ali uma palavra 

que esteja a mais; os arts. 218 e 219 são o fruto de um enorme esforço mental. 

Aliás, cada vocábulo que está ali veio de alguma plenária deliberativa da SBPC. 

Depois, isso passou pela plenária dos economistas que estavam auxiliando o Dr. 

Ulysses Guimarães.  

É uma enorme riqueza institucional que constitui um sistema cujas locuções 

nos permitem chegar, segundo esta alternativa primeira, aos exatos objetivos que 

aqui nós queremos, porque eles possibilitam que exista uma política legislativa que 

nos permita chegar aonde queremos.  

E por que essa é uma alternativa viável? Eventualmente, se a proposta de 

emenda à Constituição não vier a ser aprovada, porque o futuro a Deus pertence — 

e V.Exas. são os profissionais por excelência em saber da dinâmica do jogo político 

—, eventualmente, se não vier a ser aprovada a proposta de emenda à Constituição, 

todas as pautas que aqui nós estamos discutindo terão albergue constitucional no 

que nós já temos hoje. Nós não precisaremos entrar em desespero caso não 

consigamos aprovar a proposta de emenda à Constituição, porque o nosso sistema 

já nos permite, constitucionalmente, rumar para esse objetivo. Esse é um dos 

caminhos, essa é uma das alternativas. 

 A segunda alternativa é uma emenda constitucional nos termos que nós 

propusemos, e aí eu tenho uma sugestão e procurarei aqui identificar a 

racionalidade dessa sugestão. 
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Eu li atentamente as alterações nos arts. 23, 24, 218 e 219. A minha sugestão 

é que exista uma previsão de incentivo a mais, além daquilo que está ali, 

basicamente visando a incorporá-lo em um processo que foi aqui colocado na 

apresentação da ANPEI — aquilo que foi chamado pelo Dr. Naldo de “inovação 

cooperada” e, no meu vocabulário, estava descrito como “inovação aberta”. 

Basicamente, estamos falando de compartilhamento de tecnologia ou de inovação 

para gerar mais inovação. Eu avalio que talvez isso possa penetrar na racionalidade 

dessa nossa proposta de emenda à Constituição. 

Uma segunda dimensão dessa inovação tecnológica que nós podemos 

incorporar de maneira explícita é aquilo que é a inovação tecnológica para o estado 

de bem-estar.  

Na verdade, aqui também não há nada de novo. Aliás, a inovação tecnológica 

é transversal na Constituição. No capítulo referente à saúde, nós temos a previsão 

de um complexo que desenvolva a tecnologia para a saúde; no capítulo para a 

educação, no capítulo para o meio ambiente, no capítulo para a cultura, nós falamos 

em tecnologia. Enfim, a inovação tecnológica está transversalmente disposta na 

Constituição, mas, se eventualmente nós viermos a fazer uma alteração na 

Constituição, que nós incorporemos essa dimensão da inovação tecnológica vertida 

ao estado de bem-estar.  

Essa é a discussão do pessoal lá da UFMG, da Profa. Helena Lastres, e de 

tantos outros, que basicamente diz: “olha, nós temos que inovar nisto, ir para as 

empresas e para os agentes inovadores, e nós temos que construir inovação 

tecnológica que processe um produto que se agregue diretamente à redistribuição 

dos recursos deste País, para a saúde, para a educação”, e esse é o ambiente que 

eventualmente está invisível quando nós só falamos em inovação tecnológica para 

empresas.  

Aqui, tão só o que eles estão fazendo é agregar outras dimensões àquilo que 

já está coadunado nessa proposta de emenda à Constituição. 

Assim, vem uma sugestão de redação alternativa à proposta de emenda à 

Constituição, do art. 219 — e eu já me coloco à disposição da Comissão para 

auxiliar na leitura e, eventualmente, apresentar sugestões de outras tantas 

redações.  
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Isto aqui é o que eu consegui fazer da semana passada para esta, 

(ininteligível) de correr para ver se o Brasil ia ou não sagrar-se campeão. (Risos.) 

Então, eram vários os compromissos. Mas nesta aqui, com os dois (ininteligível), eu 

avalio que talvez nós já enderecemos essas duas preocupações que aqui eu trouxe. 

O parágrafo único do art. 219 ficaria da seguinte maneira: 

“Art. 219 ........................................................ 

Parágrafo único. Para alcançarmos os objetivos 

acima, além de outros meios (...)” 

Aí segue a redação que já veio da proposta. E aqui eu incorporei 

“compartilhamento de tecnologia” também como um dos pontos. Aqui (ininteligível) 

porque o art. 219 fala de desenvolvimento econômico, social, enfim. Aí nós 

estaríamos olhando, agregando à inovação tecnológica as dimensões do estado de 

bem-estar também. 

Eu gostaria de finalizar com uma história que envolve esta sala aqui e dialoga 

com a proposta que a Profa. Maria Paula Dallari trouxe.  

Uma vez veio aqui fazer uma fiscalização in loco, na Faculdade de Direito do 

Largo São Francisco, o regulador educacional dos cursos de Direito, que é da 

CAPES. Estava com ele também um seu colega (ininteligível). Eles foram até a sala 

do Diretor, que fica aqui no final desse corredor — o Diretor à época era o Prof. 

Junqueira, e pelo menos esta é a história que me chegou aos ouvidos —, e lhe 

fizeram a seguinte pergunta: “Diretor, cadê a autorização para a Faculdade de 

Direito funcionar?” Aí o Diretor Junqueira andou e disse: “Qual autorização?” Ele 

disse: “Eu preciso do papel que permite que a Faculdade de Direito da USP 

funcione”. Aí ele olhou e disse assim: “A qual papel o senhor está se referindo?” Ele 

disse: “O papel por meio do qual a CAPES autoriza que a Faculdade de Direito 

venha a funcionar”. Aí o Prof. Junqueira olhou e disse: “Então venham aqui”. Ele se 

levantou, saiu, percorreu esse corredor que vocês percorreram, veio até aqui, 

apontou isto aqui e disse: “O papel que nos permite funcionar na verdade é esta lei 

de 1827, que foi editada um século e meio antes de se pensar em instituir a 

CAPES”.  

Portanto, os costumes de determinada área podem dar origem à melhor 

regulação futura. Não existia nenhum papel que permitisse à Faculdade de Direito 
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do Largo São Francisco funcionar, e a Faculdade de Direito do Largo São Francisco 

funciona. 

Eu avalio que talvez nós possamos pegar essa pequena história, as reflexões 

que foram aqui trazidas, incorporá-las ao que nós já fazemos funcionar e transformar 

nessas cirúrgicas intervenções, porque sistema para a inovação o Constituinte de 

1988 nos legou. A Constituição de 1988 é um presente que a Nação brasileira 

ganhou. A partir dela eu avalio que nós podemos avançar bem mais, mas muita 

coisa já está aqui. 

Essas são as minhas reflexões. Mais uma vez eu agradeço; é uma honra tê-

los aqui. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Nós é que agradecemos a 

colaboração. 

Nós vamos precisar fazer um pacto aqui. Agora é momento de abertura da 

palavra aos participantes, mas nós, em função da condescendência do meu colega 

Gabriel Chalita — e estava certo ele: foi tão bom! —, chegamos ao limite, ao teto da 

nossa reunião, que era o meio-dia. São 5 para o meio-dia. Eu proporia que 

ficássemos aqui mais meia hora (ininteligível) aqui da Faculdade — o nosso Relator, 

que é o personagem central deste processo, precisa (ininteligível) por meia hora — e 

que nos organizássemos da seguinte maneira para que todo o mundo que queira 

possa se expressar: limitaríamos o tempo e ouviríamos todos em sequência, com 

eventuais comentários posteriores do Relator. 

Poderia ser assim? (Pausa.) Se todos estiverem de acordo...  

Eu não vou ficar controlando o tempo porque não se trata disso, mas peço 

encarecidamente que façamos da maneira mais breve. 

Como eu não conheço o nome de todos, vou pedir a cada um que se 

apresente, declinando o nome e a instituição, para que até o Relator possa anotar e 

saber quem falou. 

Começamos agora. 

O SR. SERGIO LUIZ GARGIONI - Bom dia, Deputados. É um prazer estar 

aqui outra vez. Eu sou Sergio Gargioni, Presidente do CONFAP, Presidente também 

da FAPESC, em Santa Catarina, e professor da Federal. 
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Eu gostei muito do que foi dito até aqui, ou de quase tudo que foi dito até 

aqui. Quero dizer que o CONFAP se sente bastante valorizado por ter participado 

desde quase o princípio, junto com todas as outras entidades, e agora vê isso tudo 

avançar — Profa. Maria Paula, eu me lembro dos seus depoimentos lá na Câmara e 

da necessidade de fazermos o que nós estamos fazendo hoje, que parece muito 

bom. 

Eu só queria aqui aproveitar — eu acho que eu vou falar agora como 

professor — para mencionar uma preocupação. Eu acho que existe um contraste, 

uma divergência entre o que o Dr. Marco apresentou e o que a Dra. Maria Paula 

falou e os demais. Sendo assim, precisamos de um mínimo de legislação. Ao 

mesmo tempo, vem uma proposta de legislar sobre uma entidade assessora ou uma 

instituição que já tem obrigação de fazer a cooperação, definindo carreira, definindo 

eventualmente atribuições, entendimento a favor da sua produtividade, enfim, esse 

tipo de coisa. Acho que aí não cabe. Desculpe-me, mas não cabe.  

Vou trazer um exemplo. Eu sou professor na Universidade Federal de Santa 

Catarina, de Engenharia Mecânica, que há 40 anos tem uma relação ótima com a 

indústria, dentro daquilo que funciona, naturalmente. Aí veio o NIT e parou tudo, 

travou tudo. “Todo projeto tem que passar por aqui.” O reitor não pode decidir 

porque tem que passar por um NIT. Aí acabou.  

Então, tem que se tomar esse cuidado, porque nós somos muito férteis em 

criar instituições, criar mais cargos, o que é o contrário, na minha opinião, a sua 

posição de fazer as coisas absolutamente...  

O último ponto — acho que já estou me estendendo demais — é que se deixe 

também, ao mesmo tempo em que se deseja ter um sistema nacional, que as 

instituições do Estado, as partes participem desse sistema. Por outro lado, existem 

fundações, como aqui em São Paulo, e outras, que estão lá na frente. Então, eu só 

colocaria que, ao mesmo tempo em que a gente quer estimular que todos os 

Estados tenham o seu sistema integrado, também não se faça alguma camisa de 

força para que as instituições que hoje funcionam deixem de funcionar. 

Eventualmente vai ser assim: agora não pode mais termo de outorga. Pronto. Aí não 

funciona.   
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Era só esse o comentário que eu queria fazer. Já me estendi demais. 

Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Obrigado, Sergio. Quem 

mais vai propor? Tem a palavra o Sr. Ivo e a Helena na sequência. 

 O SR. IVO - Bom dia! Meu nome é Ivo, da Universidade Federal do Paraná, 

do Departamento de Física. Eu tenho dois curtos comentários. O primeiro é que o 

modelo atual de organização patentária das universidades me parece um grande 

problema, pois é intrinsecamente burocrático.  

Algumas universidades do Canadá têm resolvido esse problema mantendo a 

titularidade da patente com a instituição. Isso serve para promover rankings e 

politicamente ser usado do jeito que for. Por outro lado, os benefícios econômicos 

são dos inventores. Isso dá uma agilidade enorme, porque a universidade fica 

basicamente isolada desse processo de negociação.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Com um pequeno overhead, 

não é, professor? 

 O SR. IVO - Com overhead, mas ela não fica envolvida no processo decisório, 

que é lento dentro das instituições. 

A segunda preocupação e colocação diz respeito à (ininteligível), que são 

essencialmente institutos que venham a trabalhar com ciência aplicada à inovação. 

Eu inclusive estou participando, há algumas semanas, da discussão sobre como o 

primeiro instituto, que vai ser da eletroquímica, a ser instalado em Curitiba, vai 

interagir com a Universidade, com a UFPR, no caso. Aí existe um problema muito 

grande, porque são em torno de 2 bilhões de reais que, se não me engano, vão para 

23 institutos. Esses institutos vão ter um parque de equipamentos relativamente 

grande com um número de funcionários pequeno. Ou seja, o material intelectual vai 

ter que vir das instituições universitárias.  

Para poder, de alguma maneira, reagir com a devida celeridade na interação 

com a indústria, que não pode esperar essa morosidade do serviço público e da 

aprovação de convênios em várias instâncias, existe uma única opção, na minha 

avaliação, que é, de alguma maneira, forçar a possibilidade de que haja a 

contratação direta do professor, sem interferência da instituição, dentro de 

determinados limites. É isso o que eu tenho a comentar. Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Obrigado, professor. 

Tem a palavra a Profa. Helena. 

 A SRA. HELENA NADER - Eu sou Helena Nader, Presidente da SBPC. 

Quero fazer alguns comentários rápidos. Eu concordo com tudo o que você 

colocou, só que, se você contratar esse professor da Federal, ele vai ser 

judicializado, porque mesmo com a MP ele só pode dar 100 horas e antes dava 30. 

É aquilo que eu estava falando: as legislações não estão conversando entre si 

dentro do próprio Governo. Isso é muito perigoso, porque o indivíduo não pode dar 

assessoria nas públicas.  

A gente tem uma visão, aqui em São Paulo, de que o que acontece nas 

públicas paulistas é o Brasil. Não é! Nós não temos autonomia. Se tivéssemos, nós 

não estaríamos dizendo, numa lei federal — que foi quando eu coloquei para a 

Presidente Dilma, que é o fim de tudo o que ela quer para este País —, que todo 

mundo tinha que começar como auxiliar de ensino.  

O que o Governo interpretou? Eu não sou jurista, mas eu fui ler. Ele 

interpretou que todo mundo no serviço público tem que começar de baixo. Então, o 

primeiro cargo é auxiliar de ensino, com doutor ou sem doutor. Todo mundo 

começava igual. Aí se viu a incoerência, mas foi aprovada essa lei.  

 Então, essa é a nossa realidade. O que eu não entendi, e queria que depois 

você explicasse melhor... Eu concordo com tudo o que você falou, Alessandro; eu 

acho que foram ótimas as suas colocações, sim ou não, dá para sobreviver. Ótimo! 

Mas eu não entendi o NIT: criar uma carreira para a Lei nº 12.772 significa que o 

docente... A Lei nº 12.772 só fala da reforma da carreira docente, não fala de técnico 

de nível superior. Então, seria fazer concurso de docente para ser vinculado ao NIT. 

Eu gostaria que depois você explicasse isso, porque com a lei que você propôs, que 

agora é a MP 614, não dá para fazer isso. 

O último comentário é sobre o autorregulado. Eu concordo, mas é para uma 

quantidade de financiamento muito pequena. Enquanto nós estávamos aqui, eu 

recebi um e-mail... Nós temos um (ininteligível), que foi dado pela FINEP à 

Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade Federal de São Paulo, a dois 

grandes laboratórios, dois quais eu coordeno um. Isso está correndo desde 2010. 

Finalmente, ia sair o dinheiro. A FINEP negou, porque, depois de conseguir todas as 
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assinaturas, o reitor da UNIFESP mudou. Então, na hora em que uma legislação não 

aceita a assinatura — eu estou com o e-mail aqui — do reitor anterior, nós estamos 

com um problema. 

 (Não identificado) - Mas não há legislação para isso. 

 A SRA. HELENA NADER - Mas aí é que está o problema. Como é que a 

gente faz, professor, para... Desde 2010 eu estou perdendo dinheiro, o País está 

perdendo dinheiro. Era um produto de grande importância para o País. São 3 anos! 

Chegou-se a um ponto... Eu publiquei os dados, porque eu tenho que continuar 

publicando. Chega uma hora em que você joga a toalha. Eu estou a fim de jogar a 

toalha, porque a ponta não quer saber.  

Eu comentei lá em Brasília, numa das audiências públicas, inclusive para a 

turma do (ininteligível), que o Professor Nestor (ininteligível), com o (ininteligível) 

dele da CAPES, pediu para pagar a separata do artigo dele. O procurador mandou 

de volta e disse: “Não, o senhor não fez o levantamento de preço. Eu quero três 

orçamentos”. Então, ele não entende a universidade. Aí se explicou: “Não, não é 

assim, publicamente ele é importante. Eu não vou pegar o mais barato, o Brasil quer 

o maior impacto”. Aí você pensa que ele aprendeu? Não, repetiu o caso de novo. 

Então, eu acho que está faltando alguém querer ouvir os cientistas que estão 

realmente envolvidos. É aquilo que falei: nós somos um livro aberto. Nós somos um 

livro aberto. (Ininteligível.) Nós estamos nos adequando para a Lei nº 8.666. A cada 

mês, eu entro para ver — eu, pesquisadora — se aquela firma com a qual eu estou 

comprando pagou os impostos corretos. Antes era delegado para alguém fazer. 

Agora, a universidade não faz mais. Quem faz sou eu, que entro no código para ver 

se está quite. Outro dia eu tive que revogar o contrato da CVC, porque ela deixou de 

pagar os impostos. Então, o que está acontecendo é que nós, pesquisadores, 

estamos tendo que fazer mais coisas que antes era a infraestrutura que fazia. 

 Então, realmente está difícil. Eu espero que vocês deem uma solução nesse 

diálogo, porque não estamos conseguindo. Agradeço mais uma vez por nos 

receberem aqui para esta reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Obrigado, Helena.  

Antes de passar ao (ininteligível), que pediu a palavra, eu só queria fazer dois 

comentários. Concordo com você, tentando pegar o espírito daquilo que a gente 
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está aqui discutindo. Eventualmente, embora a gente não acredite, e todos nós 

temos histórias e mais histórias sobre procuradores das nossas vidas, como 

empresário, como reitor, como Prefeito.  

Talvez uma forma de a gente padronizar com todos os procuradores das 

universidades federais, da (ininteligível), tem essa contradição importante, quando 

eventualmente uma padronização de (ininteligível) e alguns cursos de formação para 

dar um certo grau, porque não é possível. De fato, o que você está falando é real. O 

Procurador Federal de São Carlos vai ser diferente da federal de São Paulo, que vai 

ser diferente da federal do ABC, que vai ser diferente do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e assim por diante. 

 Minha segunda observação é em relação ao problema de você ter que fazer 

coisas que roubam o seu tempo de laboratório, que é mais importante que essa 

burocracia. Eu não sei se entendi direito, mas, em tese, os juízes poderiam estar 

fazendo isso. É falta de pessoal, no caso da UNIFESP, para fazer um trabalho que 

você está tendo que arcar? É disso que você está falado? Eu não entendi. 

 A SR. HELENA NADER - A gente não fazer isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Mas não pode ter uma 

estrutura para poder fazê-lo? 

 A SR. HELENA NADER - Estão montando agora em todas. Aqui, em São 

Paulo, devido a (ininteligível). Isso é São Paulo. Isso vai ser um problema nas 

federais, porque não dá para transpor as públicas paulistas. Nas públicas paulistas, 

São Carlos está montando isso agora. Eu conheço bem a Helena Sobreiro. Ela está 

montando essa infraestrutura de algumas pessoas, está começando a montar. Nas 

públicas paulistas, em todos os institutos tem um setor de compra, em que ele não 

está fazendo a compra do dinheiro da FAPESP. Ele só assina o cheque. Quem faz 

toda a parte burocrática são funcionários das públicas paulistas. No nível federal, em 

que nós não temos contratação de técnicos há uns 20 anos... Aquelas vagas da sua 

época não chegaram até agora, só para você ter uma ideia. Não vieram. É um 

problema, mas não interessa agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Eu só queria classificar o 

problema. 
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 A SR. HELENA NADER - É de gestão. Em todas as federais não tem quem 

faça essa gestão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Tem para ajudar nos 

escritórios, para ajudar os professores a fazerem patentes, por exemplo. Esse é 

outro problema.  

 A SRA. HELENA NADER - Esse é o NIT.   

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Então, mas os NITs não 

estão, aparentemente... 

 A SRA. HELENA NADER - Não. Não tem pessoal.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Bom. Ari, desculpe-me. Eu 

vou te passar a palavra, mas eu quis fazer esse diálogo com a Professora Helena, 

até por experiência.  

 O SR. ARI - Obrigado. (Ininteligível.) Rapidamente, especialmente ao Relator, 

Deputado Sibá, inicialmente se comentou da, digamos assim, repartição em quatro 

da iniciativa (ininteligível) aqui presentes, pedir a gentileza de, nesse processo de, 

entre aspas, “esquartejamento”, evitar que o capítulo VII, art. 28, da emenda 

substitutiva que incluía esse capítulo na emenda do processo (ininteligível). 

Quero só pedir a gentileza do seu carinho para evitar que fique órfão esse art. 

28 exatamente da identidade das incubadoras (ininteligível) uma série de previsões 

de que não temos qualquer adição a fazer, mas apenas no “esquartejamento” evitar 

que...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Como membro do Conselho 

da AGROTEC, eu vou ficar de olho nisso. (Risos.) 

 O SR. ARI - Eu não queria dedar, mas te agradeço, Newton. (Risos) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Por favor, Gesil.  

 O SR. GESIL AMARANTE - Bom, Gesil Arantes, Universidade Estadual de 

Santa Cruz e FORTEC.  

 Eu gostei bastante. Há uma série de coisas que eu tenho sobre a fala da 

(ininteligível), que a professora (ininteligível) montou. Particularmente, gosto do 

FORTEC também, que é (ininteligível), de uma maneira geral. 

 Nós também propusemos que fosse criado um sistema baseado no termo de 

outorga, uma expansão de facilidade e com expansão dos pontos de atuação. 
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Obviamente, há o fato de você pegar a ideia do grant, porque no final das contas a 

origem disso vem lá de fora, porque você diz para o pesquisador: “Está aqui, você é 

a melhor pessoa possível para poder gerir esse recurso”. Você disputou esse 

recurso, e foi feito com base num projeto. 

 Eu só discordo que a legislação brasileira hoje esteja ainda capaz de dar 

guarida completa em relação a isso. É bom lembrar que a realidade de São Paulo 

não é sempre a realidade do País. Então, eu posso até mostrar para vocês uma 

tentativa do Tribunal de Contas do Estado da Bahia de acabar com os termos de 

outorga da FAPESB, que, no final das contas, recebeu um parecer um pouco mais 

positivo, dado o empenho da Procuradoria-Geral do Estado, que deu uma defendida. 

Ainda assim, continua-se tentando. Existe uma intenção bem dirigida no sentido de 

acabar com o (ininteligível), que, na cabeça deles, é uma excrecência. Desculpe. 

(Ininteligível.) ...dizer isso, que uma pessoa receber recurso do Estado para poder 

agir em seu nome.  

 Além disso, eu até entendi algumas coisas na nossa Constituição de 

(ininteligível) já dão guarida também a uma série de coisas que a gente já faz e dá a 

possibilidade de avançarmos.  

Esse problema da falta de uniformidade, de um tronco um pouco mais firme, 

tanto dos conceitos quanto dos mecanismos... Porque a gente sofre. (Ininteligível.) 

Numa instituição federal pode uma coisa, na estadual não pode; e vice-versa. Isso a 

gente sente no País inteiro. Esse é um problema muito sério, inclusive nas 

empresas, especialmente aquelas que têm uma ação um pouco mais aberta no 

território nacional. Quando uma PETROBRAS da vida vai tentar fazer uma 

negociação com a USP, junto com a minha universidade, por exemplo, que é uma 

estadual da Bahia. Toda uma série de possíveis interpretações são cabíveis. Então, 

aquela questão do art. 24, principalmente a questão da legislação concorrente, 

(ininteligível) fundamentalmente nessa direção. Isso é importantíssimo para que a 

gente possa falar no sistema. 

 Você pode dar o nome que quiser, mas a gente não tem um sistema nacional 

hoje, até porque não há uma lei sequer (ininteligível). Há leis entre um Estado e 

outro. Entre uma esfera e outra são frontalmente conflitantes. Não vamos nem falar 
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das interpretações. Há aquela famosa cartilha da CGU, CGU/MEC, com a tentativa 

de fazer... Como era o nome mesmo?  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. GESIL AMARANTE - Não, o nome do titular. Memorando de 

entendimento? 

 (Não identificado) - Já está escrito.  

 O SR. GESIL AMARANTE - Já está escrito. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

O SR. GESIL AMARANTE - E vários desses empreendimentos, no final das 

contas, são prejudiciais — exatamente o que a gente está falando aqui. Então, não 

basta falar; é fundamental haver uma interpretação unificada.  

 E a gente vê que, na tentativa dessa unificação, a gente acaba também 

chegando a problemas e identificando aquelas coisas interessantes como onde 

estão os problemas, problemas básicos que não são resolvidos fundamentalmente 

ainda pelo uso do termo de outorga, como, por exemplo, o trânsito entre rubricas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Não tem jeito, não é? 

 O SR. GESIL AMARANTE - Isso é seríssimo. A gente estava discutindo isso 

e chegou-se a uma lei de 1964, que, se eu não me engano, não foi feita como uma 

lei complementar. É a Lei nº 4.320, não é? 

 (Não identificado) - É uma lei ordinária comum. 

 O SR. GESIL AMARANTE - É uma lei ordinária comum, mas... Quando um 

físico começa a decorar números de leis e tudo mais, isso é um sintoma sério de 

que há um problema neste País.  

 Então, há uma lei que basicamente impede que eu possa fazer um uso mais 

correto do meu recurso, mesmo tendo termo de outorga. Assim, o caminho é nesse 

sentido, no sentido de você apoderar o pesquisador, tendo o suporte institucional 

também para fazê-lo. Ele não o tem, com relação à utilização das regras quando ele 

tem termo de outorga, mas esse ainda é um mal menor, porque, quando se vê 

institucionalmente, acabou mesmo.  

 O problema, com relação ao NIT... Veja, em uma instituição ou outra, pode 

haver um problema ou outro com o fato de esse instituto ter sido criado, o que 

causou a obrigação de as coisas passarem pelo NIT, mas, para a vasta maioria das 
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instituições no País, foi um progresso muito grande no sentido de fazer perceber que 

é necessário se preocupar com esse tipo de assunto, porque na maioria nem se 

podia; era tabu.  

 Fundamentalmente, quando se fala da capilarização desse sistema, 

chegando ao interior, a obrigação de haver os NITs nas instituições foi 

extremamente benéfica. As pessoas estão falando de inovação, coisa de que não se 

falava.  

 Inclusive, na época de 1988... Quando eu entrei na universidade — comecei a 

graduação em 1989, então eu me lembro —, falar de integração universidade-

empresa, no Instituto de Física da UFRJ, que é uma das maiores federais do País, 

era feio. 

 Então, são outros tempos, são outras coisas. E acredito que muitos dos 

problemas que o senhor deve ter tido são justamente desses problemas que o 

pessoal identificou aqui: não há pessoal, não há (ininteligível). 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Estou preocupado com o 

tempo. Peço desculpas, porque senão o nosso Relator não vai falar, e é preciso que 

ele fale. 

 O SR. GESIL AMARANTE - Só finalizando. Eu acho que, enquanto não 

houver pessoal capacitado e os procedimentos realmente mapeados, esse tipo de 

problema vai acontecer.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Antes de passar a palavra 

para o Relator, eu só vou pedir para o Marco responder à pergunta que a Profa. 

Helena fez, que foi a única de quem eu captei um questionamento durante as falas. 

 Será uma rápida intervenção, para que o nosso... Depois, você conclui e já 

fecha a sessão.  

 Vamos lá então, Marco. 

 A SRA. MARIA PAULA DALLARI - Deixe-me dar uma palavra apenas, 

rapidamente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Desculpe. Sim. 

 A SRA. MARIA PAULA DALLARI - Primeiramente, só para o Relator não 

ficar numa posição desconfortável de ter que mediar o fato de que a comunidade 
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quer a lei e a área jurídica não quer a lei, quero dizer que não é bem assim. Tudo 

aquilo que demandar a lei, acho que a comunidade jurídica apoiará.  

 Têm-se ressalvado algumas coisas com uma falsa ideia. Toda essa lei nova 

vai ser aprovada com a ilusão de que, no dia seguinte, vai haver um procurador que 

vai dizer: “Não deixe mais punir, porque há uma lei nova”. Ledo engano. Eu, com 20 

anos de Procuradoria nas costas, não posso dizer que um procurador vai esfregar 

as mãos e dizer: “Oba, uma lei nova aqui!” 

 Outra coisa que quero dizer é o seguinte: é obvio que há muita coisa 

precisando de norma, mas norma não é sinônimo de lei. Eu acho que isso é muito 

frutífero, por tudo que eu tenho estudado e visto dentre o que há de mais moderno.  

 Por exemplo, na União Europeia, eles não ficam fazendo lei; eles fazem uma 

diretriz, um modelo, um padrão. Nesse sentido — não sou a autora, não patrocinei, 

não tenho nada a ver com essa cartilha, não reclamei disso —, eu acho que o 

caminho dessa coisa é promissor.  

 Eu leio na introdução desta cartilha que eles dizem aqui que essa é a primeira 

edição, sugerindo que haverá outras. E eu acho que, aqui, eu investiria nisso. Eu 

tenho tentado no âmbito da USP — para se ter uma ideia de como que casa de 

ferreiro é espeto de pau —, onde eu sou Procuradora há muito tempo, e o Professor 

sabe da luta que eu travo. Eu estou numa outra área de inovação para defender 

modelos, defender a regulação, que também não é fácil. Mas eu acho que o 

caminho seria este: investir em ter modelos, em ter padrões, em tudo isso. 

 Antes de passar a palavra ao Marco, quanto à questão dos NITs, da lei 

completa, a ideia dos NITs não é ter a carreira dos NITs. Eu me lembrei que talvez a 

ideia seja o desenvolvimento dos NITs. Quando eu estava na SESU, quando houve 

a expansão toda do REUNI, por força do REUNI foram criados cursos novos, cursos 

de graduação, de graduação e de pós. E um grande problema era como remunerar 

a coordenadora. E para remuneração de coordenadora a saída dada foi tirar a 

verba, porque ela não é uma verba pessoal, ela é uma verba atrelada à 

coordenação do curso. Então, ela é uma verba que quem está na coordenação do 

curso recebe. E eu acho que a ideia do NIT passaria por uma coisa desse tipo. Não 

é você criar uma carreira, é você criar a verba, seja como gratificação, seja como 

adicional, uma verba que você paga para quem está ocupando aquele cargo. Isso 
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não é tão caro, você pode remunerar, e você especifica quem é que faz jus a essa 

verba, pode ser docente — por que não? —, mas pode ser um servidor técnico de 

alto nível. O importante é que você tenha condição de remunerar.  

Esse é um padrão que precisava ser criado na lei. Não estou contra criar 

coisas na lei; há coisas que precisam ser criadas na lei, outras coisas não... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Vem da natureza, não é, 

Professora? Marco e, depois, mais uma última solicitação. 

 O SR. MARCO BRAGA - Obrigado. É justamente nesse sentido, e nós 

conseguimos ter duas experiências com relação ao NIT que são verdadeiras. A 

primeira é a universidade de excelência, que já tinha uma experiência em que tudo 

estava bem. Veio o NIT... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - A Federal de Santa 

Catarina? 

 O SR. MARCO BRAGA - A Federal de Santa Catarina. Nós não sabíamos o 

que era inovação. Veio o NIT e a gente agora tem mais dúvida. 

 (Não identificado) - Em Santa Catarina tudo começou, mas vamos devagar 

porque isso é política eleitoreira. Não é bem assim, porque eu tenho o pessoal 

(ininteligível), mas eu tenho associados que têm longa tradição de atuação no 

Paraná, e na verdade as coisas não acontecem em função do NIT. Houve muito 

mais coisas por trás desse processo. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

 O SR. MARCO BRAGA - Exato. Estou falando mais de modo abstrato. 

Existem esses dois tipos abstratos e totalmente verdadeiros. A questão é: a política 

de institucionalização do NIT é muito recente, e eu acho que o que talvez contribua 

para melhoria da (ininteligível) é você ter uma política de carreira de qualidade, ou 

seja, uma política de carreira pensada para a estrutura burocrática que aquela 

instituição vai aproveitar. 

 (Não identificado) - Então, é o que eu falei. Não é a lei... 

 O SR. MARCO BRAGA - Não, não é. É exatamente isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Obrigado. A última fala agora 

é do Sr. Luís. Peço a compreensão da Mesa. 
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 O SR. LUÍS - Obrigado, Deputado. Meu nome é Luís (ininteligível), eu sou 

advogado municipal e trabalho com esse tema há algum tempo. Eu fui gerente 

jurídico da Natura quando ela começou a trabalhar com ciência e tecnologia voltada 

para o Direito também. 

 O ponto é o seguinte. Eu ia ser um pouco mais educado, mas depois que eu 

ouvi a fala do meu colega ali, relacionada à PEC, eu vou ser menos educado e dizer 

o seguinte: está reforçada a questão da desnecessidade desta PEC, mesmo. Pelos 

slides que foram passados ali, os senhores entram numa discussão envolvendo até 

a questão da diferença de pesquisa básica que precisa ser aplicada, que, no meu 

ver, e de outros colegas também, está muito bem colocada hoje na Constituição. E, 

às vezes, a gente atira no que vê e acerta o que não vê. Dependendo da notificação 

que for feita ali, a gente pode atingir a questão da legislação de patentes também, 

porque ali disciplina o que pode ser apropriado, como pesquisa aplicada, e o que 

não pode, indiretamente, nesse dispositivo. Então, é só para ter um certo cuidado e 

reforçar, concordando com o Gesil, de uma forma oblíqua, a desnecessidade desta 

PEC. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Agradeço a contribuição. O 

nosso Relator, Deputado Sibá Machado. 

 O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Então, em primeiro lugar, quando 

essa proposta nos foi apresentada pela (ininteligível), nós tínhamos uma carta de 

intenção que tinha como primeiro ponto encontrar uma norma geral para o Brasil que 

pudesse servir para todo mundo, para todos os entes, Federal, Estadual e para os 

demais. Então, esse foi o nosso primeiro ponto, um sistema nacional funcional em 

que todos bebam dessa fonte e saiam satisfeitos.  

 Quando a gente avança mais um passo, a gente encontra uma segunda 

barreira, que é o problema do público-privado. Isso está contemplado em cláusula 

pétrea e é intocável. Na verdade, (ininteligível) a gente acha que avançou 10 

quilômetros, mas, quando se toca nesse assunto, nós não andamos 1 quilômetro. 

Por isso, estamos pedindo socorro.  

Depois, veio a terceira grande reclamação: o problema do acesso aos 

organismos vivos. Então, (ininteligível) já gostei porque é professor formado em 

Geografia. Aí, as pessoas levaram meio mundo de coisa, construíram um grande 
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museu na Alemanha, e quem quiser as informações vai ter de pedir a eles e tantos 

outros exemplos de biopirataria que ocorreram no País e continuam ocorrendo. 

Levanto algo mais: muitos pesquisadores de Estados pobres são obrigados a se 

associar a orientadores de Estados ricos ou de fora do País, mandam a amostra 

para lá e sabe Deus o que é devolvido. A gente só devolve aquilo que é para 

terminar a dissertação da tese e a gente não sabe mais o que se tem pela frente.  

 Então, há problemas e não são poucos. Uma coisa depois da outra. Depois, 

nós descobrimos que nós não temos uma carta de princípio, a chamada grande 

carta de intenção, uma grande diretriz que precisava ser estabelecida para o País. 

Aí foi que surgiu a ideia de que a PEC venha nos trazer algo mais para além do que 

está contido hoje nos arts. 23, 218 e 219. No nosso entendimento até aqui, ela está 

muito pobre de orientação, mas não queremos correr risco de apresentar nenhum... 

Por isso pedi para suspender a pressa. Disse que não ia dá, era muita coisa e já 

avançamos muito de não ter um inimigo pela frente, que seria o Governo, porque se 

o Governo disser qualquer coisa para nós, não passa nada no Congresso, 

infelizmente.  

 Então, temos o cuidado de, primeiro, acertar o máximo possível com a 

comunidade interessada no assunto. Depois, tentamos transformar isso numa 

legislação para que o Congresso e o Governo possam se entender lá na frente.  

 Conseguimos, no Governo, quando se trata de RDC, já começar a alimentar 

no País inteiro, com todos os entes públicos, que a Lei das Licitações foi 

estabelecida em função do problema da CPI dos Anões do Orçamento. Foi contra 

aquilo que ela foi criada. Então, ela vem com 90% de vontade de coibir o ilícito e 

10% de proposição, e o País avança. Todo mundo hoje reclama que é um 

monstrengo que atrapalha tudo e que não resolve, e a corrupção continua correndo 

solta. E eu acrescento mais: quem quer roubar, qualquer que seja a lei... Rapaz, eu 

fico impressionado. A indústria do automóvel acaba de criar um sisteminha de 

alarme e o cara descobre como desmontá-lo pelo celular. Então, é a tecnologia do 

bem e a do mal trabalhando pari passu. Isso aí é que nem a Lei de Buda: o bem e o 

mal andam juntos, do mesmo tamanho, na mesma velocidade e no mesmo tempo. 

 Então, essa situação não é simples. Eu entendo. Por isso, estamos querendo 

ouvir muito para não fazer algo com vontade de acertar e, ao invés de acertar, 
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atrapalhar. É uma discussão de PEC, tanto é que eu estou pedindo pressa só numa 

questão. É que tendo PEC, ela tem de andar junto com a 2.177, porque se ela andar 

separada, acaba uma ou outra, porque um não vai se abrir para o outro. E mais, 

tendo a PEC que esta Comissão está discutindo a proponente ou Relatora, porque 

se vier de novo um grupo de Parlamentar ou outros pares, sabe Deus o que vai 

acontecer lá na frente, e todo esse trabalho que está sendo feito aqui será jogado 

água abaixo.  

Então, como o Governo diz que é para fechar com esse sistema de compras, 

tem coisas que não podem ser da competência do Legislativo, e se vocês fizerem 

vai ficar pobre. É melhor que não façam. Deixem que a gente faça. Então, eu fiz uma 

pequena ameaça lá dizendo que se vocês não me derem isso no prazo tal, eu vou 

arriscar a escrever qualquer coisa aí, e sabe Deus o que vai acontecer lá na frente. 

Estão prometendo que agora em 15 de julho eu vou ter a primeira versão, e nessa 

primeira versão, de novo, eu vou pedir que o Governo conceda a relatoria do RDC 

para um membro da Comissão, para que a gente triture isso, no bom sentido, 

complementando tudo que está sendo feito, porque qualquer um desses que sair 

com sistema próprio, ele pode não emendar, não ter as vigas para, como num 

ensinamento da Marinha, montar o submarino. Ele vai ter, parece-me, quatro, oito 

pedaços, e o grande segredo é como emendar depois. Cada pedaço, depois de 

juntar, fica um fio aqui, outro ali, as mangueiras, o negócio, e não acabou o 

submarino.  

Então, nós estamos com essa situação em que as quatro proposições, a 

biodiversidade, o RDC, a própria 2.177, estão trazendo todas as necessidades 

infraconstitucionais, e a PEC teria apenas a questão de levantar um caminho para 

que nós tenhamos, em seguida, o tal sistema nacional. O que interessa na PEC é 

acrescentar algo que, lá na frente, venha a servir. Mas, mais do que isso, Professor, 

eu entendo perfeitamente o espírito, porque já tem lei demais no Brasil. Realmente. 

E o pior de tudo é que, na falta de ação pública para resolver determinado problema, 

muda-se a lei.  

Vou dar um exemplo de segurança pública. Participei de uma Comissão Geral 

que começou 9 horas da manhã e foi até às 21 horas. E aí todas as falas de como 

resolver o problema da violência urbana no Brasil se resumiram à maioridade penal, 
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a um negócio de não-sei-mais-o-quê, de organização das polícias. Então, discutir o 

negócio é bom porque o problema é muito grande. Nós estamos aqui diante de um 

momento de tentar achar para o Brasil um mínimo de competitividade. E aí alguns 

falam do valor financeiro que isso pode ter, se a gente conseguir acertar o passo. Se 

acertarmos o passo, há um indicativo de queda no limite do PIB brasileiro, por essa 

força, que chega a mais 3%. Três por cento só com isso aqui, uma pequena 

modificação que a gente acerta nessa capacidade de pensar a pesquisa no Brasil, 

de transformar isso em produtos, colocar isso no mercado, e com isso, montando a 

roda giratória da economia, nós teríamos mais 3% e tal. 

Por fim, a minha intenção, e isso seria quase um novo trabalho, 

principalmente sobre a PEC, é discutir, sim ou não a ela, vai ter que voltar, não vai 

ter jeito. Agora, para ela, sim ou não, ter que voltar, eu vou pedir que pelo menos a 

senhora ou algum deles possam estar conosco. Num outro momento, eu posso 

marcar — você me ajuda nisso — para a gente juntar com o pessoal que está lá em 

Brasília para discutir a natureza da PEC, sem nenhum prejuízo para os outros 

elementos que foram apresentados. Então, prepare-se, porque... (Risos.) Eu achei 

que eu ia sabatinar vocês aqui, mas eu estou saindo daqui sabatinado, e agora vou 

pedir que a gente faça essa discussão. O NIT e os outros vão para dentro da 2.177. 

Nós vamos ter tempo para discutir melhor. Para isso, nós vamos ter tempo. Mas eu 

preciso que essa discussão da PEC se encerre com certa brevidade, porque ela tem 

que começar a tramitar se nós decidirmos que ela vai continuar. Então, era isso. 

Meu companheiro Newton, que já foi Prefeito, já foi reitor, já participou de 

todos os cargos da Mesa, nos ajude. Eu pediria até que, dessas matérias novas que 

virão, V.Exa. possa assumir algumas dessas relatorias também, porque nos dá uma 

certa segurança de que o que nós estamos conversando vai ter continuidade. 

Muito obrigado e parabéns a todos. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Newton Lima) - Obrigado, Deputado Relator. 

Quero registrar a presença do representante do Conselho de Inovação da FIESP. 

Obrigado pela participação. Cumprimento a todos. Mais uma vez, Maria Paula, 

obrigado a você, ao Prof. Bercovici, a quem recorremos para que pudéssemos ter, 

sem dúvida nenhuma, um dos capítulos mais enriquecedores. Para nós, 
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Parlamentares, a tarefa dura que temos é tentar mudar o Brasil, junto com vocês, 

para atingirmos nossos objetivos comuns.  

Obrigado a todos. 


