
 

Brasília, 16 de novembro de 2020. 

CARTA ABERTA AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 

Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal 

Sr. Ibaneis Rocha 

Em nome da comunidade científica do Distrito Federal, a Regional DF da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC/DF), vem  manifestar 

a V. Exa. nossa profunda preocupação com os impactos no fomento à ciência, 

tecnologia e inovação no Distrito Federal, mais especificamente na dotação 

orçamentária da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) 

para 2021, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) transitada em 

julgado em 29 de junho de 2019, que declarou a inconstitucionalidade formal da 

Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) 69/2013 - que aumentou o 

percentual de vinculação da Receita Corrente Líquida do DF à FAPDF do mínimo 

de 0,5% (meio por cento) para 2% (dois por cento). 

Como é do conhecimento de V. Exa., o argumento central da referida declaração 

de inconstitucionalidade, caracterizado como vício de iniciativa, é o da 

“usurpação da competência privativa do Executivo para o planejamento 

orçamentário”, visto que a Emenda 69/2013 à LODF foi de iniciativa parlamentar. 

O fato é que o ônus de um erro cometido no processo legislativo de aprovação 

da Emenda não pode recair sobre o fomento à ciência, tecnologia e inovação no 

DF, prejudicando toda a população do Distrito Federal. 

Entendemos que o posicionamento e ação urgentes de V.Exa. são fundamentais 

para que essa dramática situação possa ser revertida. 

Como representante máximo do Poder Executivo no DF V.Exa. pode, fazendo 

uso de sua competência privativa para o planejamento orçamentário, 

encaminhar um Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal (PELO) à 



 

CLDF propondo a correção dessa distorção e fazendo valer - com a aprovação 

da CLDF - legalmente, o aumento do percentual de vinculação da Receita 

Corrente Líquida do DF à FAPDF do mínimo de 0,5% (meio por cento) para 2% 

(dois por cento), como acordado com a comunidade científica em 2013 e também 

em tempos recentes, já no seu governo, quando das negociações e envio à 

CLDF do PELO 21/2019 no final do exercício legislativo de 2019.  

Temos absoluta certeza de que nosso(a)s Distritais na CLDF, na condição de 

representantes da população do Distrito Federal, não se furtariam a uma 

imediata apreciação e aprovação do PELO, nos termos acima referidos, ainda 

neste ano legislativo de 2020. A SBPC/DF coloca-se a disposição de V.Exa. para 

apoiá-lo nesta tarefa. 

Acreditando na sensibilidade de V.Exa. com relação ao papel da CT&I no 

desenvolvimento do Distrito Federal e no seu apreço pela Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), subscrevo-me 

 

Atenciosamente, 

 

Cássio Costa Laranjeiras 

Secretário Regional da SBPC/DF 


