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Estudo de caso

“ACP FUNDRHI” – Processo nº 0018492-42.2017.8.19.0001 – 16ª

VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

Dados básicos do processo:

* ajuizamento da ação em 25/01/2017

* 4 audiências especiais realizadas (16/02/17, 30/03/17, 27/04/17 e 05/10/17)

* Quantidade de páginas no processo eletrônico: 11.360

* Sentença: 16/10/2017



Compreensão jurídico-normativa



REFLEXÕES SOBRE OS PRINCIPAIS 

FUNDAMENTOS DA “ACP”

1) Legislação de Regência:

Inciso II do §9º do art. 165 da CFB/1988: condições para a

instituição e o funcionamento de Fundos são ditadas por Lei

Complementar.

A Lei nº 4.320/1964, foi recepcionada com esta natureza

reclamada pela Constituição Federal. Acrescente-se que no inciso IX do

art. 167 da CRFB/1988 vedou a instituição de fundos de qualquer

natureza sem prévia autorização legislativa. O FUNDRHI conta com

prévia e regular autorização legislativa – está previsto na Lei Estadual

nº 3.239/1999, que autoriza a sua criação pelo Poder Executivo, o que

efetivamente se deu por meio do Decreto nº 30.203/2001, alterado pelo

Decreto 32.767/2003.

A afetação de receitas especificadas vai além das previsões

legislativas estaduais (vide slides seguintes), pois a citada Lei nº

4.320/1964 define em seu art. 71 que constitui fundo especial o produto

de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de

determinados objetivos ou serviços.



Ainda sobre a legislação de regência...

A Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional dos Recursos Hídricos e

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos), em seu

art. 1º, inciso VI, consagra como um dos fundamentos da Política

Nacional de Recursos Hídricos que “a gestão dos recursos hídricos

deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder

Público, dos usuários e das comunidades”.

Essa ‘gestão descentralizada e participativa’, para além de sua íntima

relação com os princípios constitucionais da eficiência (art. 37) e da

gestão democrática dos bens ambientais (art. 225), constitui

fundamento que se irradia sobre a criação dos ‘Fundos Estaduais de

Recursos Hídricos’, uma vez que “a gestão descentralizada dos

recursos hídricos só será concretizada se os Fundos Estaduais de

Recursos Hídricos também o forem, pois constituem o

sustentáculo econômico do sistema descentralizado”. Nesse

sentido, confira-se GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar e alii. Fundos Estaduais

de Recursos Hídricos: A Sustentabilidade Econômica do Sistema

Descentralizado de Gestão.



Ainda sobre a legislação de regência...

O art. 19, III da Lei nº 9.433/1997 (vide também art. 22) , por exemplo,

determina que a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva obter

recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções

contemplados nos planos de recursos hídricos.

Em harmonia com o preceituado em âmbito nacional, o art. 2º, V da Lei

Estadual nº 4.247/2003 dispõe que a cobrança pelo uso dos recursos

hídricos de domínio estadual objetiva obter recursos financeiros

necessários ao financiamento de estudos e à aplicação em programas,

projetos, planos, ações, obras, aquisições, serviços e intervenções na

gestão dos recursos hídricos, proporcionando a implementação da Política

Estadual de Recursos Hídricos - PERHI).

“Primado da afetação/vinculação” - convém recordar outras previsões

normativas constantes dos artigos 10, parágrafo único (a receita, produto

da cobrança, objeto desta Lei, será vinculada ao Fundo Estadual de

Recursos Hídricos – FUNDRHI, para onde será destinada...) e 11 (critérios

de aplicação) da mesma Lei Estadual nº 4.247/2003.



O FUNDRHI está na previsto na Lei nº 3.239/1999 como uma das

‘Instituições’ integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de

Recursos Hídricos (SEGRHI), cf. inciso II do art. 43. Além de

representar forma fundamental de custeio deste Sistema, sobre ele

há uma Seção (II) inteira no Título II (“Do Sistema Estadual de

Gerenciamento de Recursos Hídricos”) na referida Lei, a qual deixa

claro que há vinculação de sua receita aos

programas/ações/projetos/intervenções relacionados aos recursos

hídricos.

Corroborando: arts. 49, 52 e 55 da Lei Estadual supracitada,

destacando-se: “a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de

Recursos Hídricos (FUNDRHI) deverá ser orientada pelo Plano

Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) e pelo respectivo Plano de

Bacia Hidrográfica (PBH)...”; “os Comitês de Bacia Hidrográfica

(CBHs) têm as seguintes atribuições e competências: acompanhar a

execução do PBH, aprovar a previsão orçamentária anual da

respectiva Agência de Água e o seu plano de contas e aprovar os

programas anuais e plurianuais de investimento, em serviços e

obras de interesse dos recursos hídricos, tendo por base o

respectivo PBH”.



Principais recursos constituintes do FUNDHRI

(Art. 47,§2º da Lei nº 3.239/1999)

- receitas originárias da cobrança pelo uso de recursos hídricos

- produto da arrecadação da dívida ativa decorrente de débitos com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos;

- dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado e em créditos adicionais;

- dotações consignadas no Orçamento Geral da União e nos dos Municípios, e em seus respectivos
créditos adicionais;

- produtos de operações de crédito e de financiamento, realizadas pelo Estado, em favor do
Fundo;

- resultado de aplicações financeiras de disponibilidades temporárias ou
transitórias do Fundo;

- receitas de convênios, contratos, acordos e ajustes firmados visando a atender aos objetivos do
Fundo;

- compensação financeira que o Estado venha a receber em decorrência
dos aproveitamentos hidrelétricos em seu território



Receita originária da cobrança
pelo uso dos Recursos Hídricos.
(Lei nº 4.247/03, art. 11, II, com as
alterações da Lei nº 5.234/08).

90% deve ser aplicado na bacia
hidrográfica da qual é proveniente
a arrecadação
10% serão revertidos para o órgão
gestor de recursos hídricos do
Estado do Rio de Janeiro.

Demais Receitas
(Lei nº 4.247/03, art. 11, III, com
as alterações da Lei nº 5234/08).

50% (no mínimo) nos contratos de
gestão das entidades delegatárias
de comitês de bacia com baixa
arrecadação pela cobrança sobre
os usos dos recursos hídricos
50% órgão gestor de recursos
hídricos e em ações e
investimentos, em qualquer
região hidrográfica, mediante
proposta enviada pelo órgão
gestor e aprovação pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos –
CERHI.

Quanto à destinação (Lei nº 4.247/03, art. 11, II,III,IV,V):



Notam J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo Costa Reis, em "A Lei 4.320

Comentada", 25ª ed., p. 129, que:

"São características dos fundos especiais, de acordo com o estabelecido no

presente artigo: .receitas especificadas – o fundo especial deve ser constituído

de receitas específicas instituídas em lei ou outra receita qualquer, própria ou

transferida (...); vinculação à realização de determinados objetivos ou serviços

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

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

determinado órgão da Administração".

Os mesmos autores em "Fundos especiais: Nova Forma de gestão do

recursos Públicos", Revista de Administração Municipal, n. 201 (1991), p. 58,

esclarecem que: “(...) a lei deverá dispor sobre o saldo do fundo e objetivo, bem

como outros ativos que comporão o fundo especial e ainda sobre o órgão sobre

ao qual se vinculará, a gerência e o controle pela contabilidade e pelo

orçamento”.

O Decreto Estadual (RJ) nº 32.767/2003, em seus arts. 1º e 8º, dispõem que o

FUNDRHI passa a se incluir no âmbito da Secretaria Estadual de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Urbano (atual Sec. Estadual do Ambiente - SEA),

sendo gerido pela SERLA (atual INEA), “por intermédio de seu Presidente, que

assumirá a presidência do Fundo”.



3) Jurisprudência TCU e Cortes de Justiça

TCU 028.088/2013-1, Plenário, Rel. Walton Alencar Rodrigues,

sessão de 12/02/2014

(...) Tem-se, portanto, que as receitas da cobrança pelos usos da água

em rios de domínio da União de que tratam os incisos I, III e V do art.

12 da Lei nº 9.433/97 são asseguradas à entidade delegatária que

atua como secretaria executiva dos comitês das bacias hidrográficas

onde foram arrecadadas, aos quais cabe decidir, em última instância,

como serão aplicadas tais receitas. Evidentemente, a utilização

desses recursos não é inteiramente livre, na medida em que deve

respeitar os requisitos previstos na legislação pertinente.

(...) Nos termos do art. 22 da Lei das Águas, os valores arrecadados

com a cobrança pelo uso de recursos hídricos devem ser aplicados: (i)

no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos

nos planos de recursos hídricos; ou (ii) no pagamento de despesas de

implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos (Singreh).



Cont. Jurisprudência TCU e Cortes de Justiça

TCU 028.088/2013-1, Plenário, Rel. Walton Alencar Rodrigues,

sessão de 12/02/2014

(...) Por outro lado, a ANA não dispõe de discricionariedade para

se abster de efetuar a transferência dos recursos da cobrança às

entidades delegatárias. Ao contrário, esses recursos são a elas

legalmente a assegurados e sua aplicação é decidida pelo Comitê

de Bacia Hidrográfica.

STJ, EDcl no Recurso em Mandado de Segurança nº 21.531 –

MG (2006/0047733-6), 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,

12/06/2007.(por “analogia”): Quanto à ‘pertinência temática’ (na

relação receita, despesa e órgão): “(...) Assim como nos julgados

acima relacionados, na hipótese em tela, está presente a

“pertinência temática”, havendo certa correspondência entre o fato

gerador da taxa e a atividade do órgão a que os recursos se

destinam.



Cont.

O TJ/SP, nos autos da Apelação Cível nº 0007244-

62.2004.8.26.0576, 6ª Câmara de Dir. Público, decidiu o

seguinte (aplicável por analogia) em 18/08/2014: “(...) Assim

sendo, os atos ora em análise amoldam-se à hipótese

normativa descrita no caput e no inciso II do artigo 11 da Lei

8.429/1992, que dispõe configurar improbidade administrativa

a omissão no cumprimento de ato de ofício, o que, além de

violar o princípio da legalidade, revela desprezo pelas

instituições. É o que se deu no caso em apreço, em que o réu

deixou de dar a destinação correta para recursos vinculados,

além de empregar irregularmente o orçamento municipal. Do

mesmo modo se posicionou a 4ª Câmara de Dir. Publ. em

ação civil pública ajuizada pelo MP contra o mesmo réu e em

relação às contas do mesmo exercício, embora lá se refira a

desvio de recursos do FUNDEF (...)”.



2ª Parte

A diferença que fez a diferença...a integração e a cooperação

A integração/colaboração entre o MPRJ e os CBH´s à luz do êxito da demanda:

1) O nascedouro do Inquérito Civil (IC) - representação de membro do CBH-MPS,

anexando ‘Carta’ nº 132/2014 do FFCBH.

2) A instrução qualitativa do IC (oitivas, documentos apresentados e reuniões)

3) “Atores” igualmente relevantes (CERHI, FFCBH e Ag. Delegatárias) e a

demonstração dos prejuízos concretos (fortalecimento da perspectiva ambiental).

4) Compatibilização entre as formalidades processuais e a necessidade de

participação dos “atores”: a importância da instrumentalidade das formas

(“intimação” vs e-mails e contatos telefônicos).

5) O “sigilo” como exceção: nuvem passageira cedendo à luz do sol: maior

publicidade = maior transparência = maior controle

6) Partes da demanda vs partes do processo: a ampliação subjetiva refletida no TAC



Movimentações financeiras do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI): a 

utilização em audiências de esquemas gráficos para fins de compreensão do tema

Quadro esquemático



iii) em 31/05/2016, a Subsecretária de Finanças da Sec. Est.

de Fazenda e o Subs. para Assuntos Jurid. da SEFAZ),

afirmaram que:

“(...) que os recursos do FUNDRHI, que foram transferidos da

conta do fundo para a Conta única, podem ser movimentados

pela Secretaria de Fazenda sem necessidade de

requerimento do gestor do fundo, assim como ocorre no

sistema bancário, em que as instituições financeiras não

solicitam autorização a seus clientes para utilização dos

recursos depositados em suas contas correntes; que esses

recursos podem ser usados para despesas do Estado, assim

como as instituições financeiras utilizam o dinheiro de seus

clientes para fazer dinheiro; que o Estado tem uma crise de

liquidez; que o decreto de contingenciamento é um

instrumento orçamentário, e não reflete o caixa, que tem

mutações diárias; que neste momento de crise aguda, a

liberação de recursos de caixa é realizada mediante escolha

do Governador do Estado (...).”



Trechos da ACP (fundamentos da tutela de urgência):

(...) projetos de suma relevância para a tutela dos recursos hídricos, e que

estão sujeitos à paralisação total. São eles, dentre outros: (i) monitoramento

climático/hidrológico; (ii) recuperação de matas ciliares e outras APPs; (iii)

coleta e tratamento de esgoto doméstico; (iv) proteção e recomposição

florestal de corredores ecológicos; (v) pesquisas básicas para subsidiar

ações de proteção e recuperação de mananciais.

(...) E, para além das informações supra – que corroboram não só a

probabilidade do direito como o periculum in mora -, lembremos que o

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), por

intermédio do Ofício CERHI-RJ/SEA nº 100, de 09/12/2016 (doc. 05),

corroborou o seguinte: “ressaltamos que ao longo de 2016 pouquíssimos

repasses foram efetuados aos comitês de bacia hidrográfica, fato que

impacta direta e significativamente no desenvolvimento das atividades do

sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos”.

Assim, temos que os prejuízos e os riscos irreparáveis aos projetos-fins dos

Comitês de Bacia, concretizados através do Fundo Estadual de Recursos

Hídricos - o sustentáculo econômico do sistema descentralizado” -,

reclamam uma pronta, célere e enérgica providência jurisdicional,

notadamente via tutela de provisória de urgência (cf. arts. 294/300 do

Código de Processo Civil vigente).



O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL E A “PRESTAÇÃO DE 

CONTAS”: MAIS UMA VEZ A PUBLICIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A 

PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA



O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL E A 

“PRESTAÇÃO DE CONTAS”: MAIS UMA VEZ A 

PUBLICIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO 

DEMOCRÁTICA

Divulgação na página (internet) do MPRJ, inclusive em seus 

páginas virtuais de relacionamento (ex: “FB”)

Contato da CODCOM/MPRJ com veículos de comunicação 

(impressos, televisivos e de radiofusão)

O V ECOB e a sua Carta

...AINDA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA

EXPERIÊNCIA/CASO:

A decisão do CSMPRJ: a questão da afetação (FMMACampos);

A reunião técnica com o MPF/SP, GAEMA/SP, TCU e outros

órgãos: caso objeto de exposição e debates.

Nova Recomendação Ministerial em 20/12/2017 -

‘disponibilidade efetiva’ e recursos arrestados – necessidade de

restituição.



Carta de Recomendação do FNCBH nº 01/2018, de 31 de janeiro de

2018.

Recomendação da Coordenação do Colegiado Coordenador do

Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas aos Fóruns

Estaduais e aos CBH’s do Brasil.

A Coordenação do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas

reunida em Florianópolis no dia 23 e 24 de janeiro constatou que a

prática de contingenciamento de recursos financeiros destinados ao

financiamento das ações dos comitês de bacias tem sido uma prática

ilegal e abusiva implementada por vários governos de Estados (...)

Foi apresentada na reunião do FNCBH uma ação promovida pelo

Ministério Público do Rio de Janeiro (GAEMA/MPRJ) contra tal prática

abusiva e ilegal promovida pelo governo do estado, por intermédio do

Chefe do Executivo e da Secretaria Estadual de Fazenda. A partir da

articulação do MPRJ com os Comitês de Bacia Hidrográfica

fluminenses e suas delegatárias, obteve-se uma vitória judicial

relevante que culminou no descontigenciamento dos recursos

financeiros do denominado “FUNDRHI”, com a consequente

liberação desses recursos para os comitês.



Considerações Finais 



Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva por Região Hidrográfica



Ainda sobre a sustentabilidade financeira...

Planejamento econômico-financeiro

Reflexão: Quais são as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual

(‘PAP’) do CBH (obs: em grau mais avançado, enveredar pela identificação

de superávit ou déficit financeiro com base na arrecadação da cobrança

pelo uso da água.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos e a correta aplicação do

princípio do Usuário-Pagador (“poluidor-pagador”).

Potencialidades decorrentes da apuração/revisão da metodologia de

determinação do Preço Público Unitário (PPUcap e PPUlanç). Reflexos no

controle do lançamento de efluentes, redução das perdas (internalização

dos custos ambientais) e aumento da arrecadação (FUNDRHI). * arts.

19/22 da LPNRH.

Emprego de outras fontes e instrumentos (“sinergia”)



Lei nº 9.433/1997.

Art. 22 - Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos

serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e

serão utilizados:

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos

de Recursos Hídricos;

II - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos

e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos.

LERJ 3.239/1999

Art. 49 - A aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos

(FUNDRHI) deverá ser orientada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PER

HI) e pelo respectivo Plano de Bacia Hidrográfica (PBH), e compatibilizada com o

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual do

Estado, observando-se o seguinte:

I - os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, inscritos

como receita do FUNDRHI, serão aplicados na região ou na bacia hidrográfica

em que foram gerados, e utilizados em:



Art. 13 - Serão elementos constitutivos dos Planos de

Bacia Hidrográfica (PBHs):

VI - a avaliação econômico-financeira dos setores de saneamento básico e

de resíduos sólidos urbanos;

VII - as projeções de demanda e de disponibilidade de água, em distintos cenários

de planejamento;

VIII - o balanço hídrico global e de cada sub-bacia;

IX - os objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de planejamento

não-inferiores aos estabelecidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos (PER

HI);

X - a análise das alternativas de tratamento de efluentes para atendimento de

objetivos de qualidade da água;

XI - os programas das intervenções, estruturais ou não, com estimativas de

custo; e

XII - os esquemas de financiamentos dos programas referidos no inciso

anterior, através de:

a) simulação da aplicação do princípio usuário-poluidor-pagador, para

estimar os recursos potencialmente arrecadáveis na bacia;

b) rateio dos investimentos de interesse comum; e

c) previsão dos recursos complementares alocados pelos orçamentos

públicos e privados, na bacia.



Altera a Lei nº 8.001, de 13 de março de
1990, para definir as parcelas
pertencentes aos Estados e aos
Municípios do produto da Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos

Hídricos (CFURH).

LEI Nº 13.661, DE 8 DE MAIO DE 2018.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o Os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º ...................................................................

I - 25% (vinte e cinco por cento) aos Estados;

II - 65% (sessenta e cinco por cento) aos Municípios;

...............................................................................”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de maio de 2018; 197o da Independência e 130o da República.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.661 -2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8001.HTM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8001.HTM#art1i..


LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990.

Define os percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei 

nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998.

Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que

trata a Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de 7% (sete por cento)

sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão

ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem instalações

destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por

águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da

União.

§ 1o Da compensação financeira de que trata o caput:

I - 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do valor da 

energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da 

administração direta da União, nos termos do art. 1o da Lei no 8.001, de 13 de 

março de 1990, com a redação dada por esta Lei;

(Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000)

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.001-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 9.648-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7990.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8001.htm#art1
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Art. 1o A distribuição mensal da compensação financeira de que trata o inciso I do § 1o do art.

17 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação alterada por esta Lei, será feita da

seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

I – quarenta e cinco por cento aos Estados; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de

2000)

I - 25% (vinte e cinco por cento) aos Estados; (Redação dada pela Lei nº 13.661,

de 2018)

II - quarenta e cinco por cento aos Municípios; (Redação dada pela Lei nº

9.984, de 2000)

II - 65% (sessenta e cinco por cento) aos Municípios; (Redação dada pela Lei nº

13.661, de 2018)

III – quatro inteiros e quatro décimos por cento ao Ministério do Meio

Ambiente; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

III - três por cento ao Ministério do Meio Ambiente; (Redação dada pela Lei nº

9.993, de 2000)

IV – três inteiros e seis décimos por cento ao Ministério de Minas e

Energia; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

IV - três por cento ao Ministério de Minas e Energia; (Redação dada pela Lei nº

9.993, de 2000)

V – dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia. (Redação dada pela Lei

nº 9.984, de 2000)

V – quatro por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –

FNDCT, criado pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no

8.172, de 18 de janeiro de 1991.
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