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1. Antecedentes



Ordem cronológica de acontecimentos
20 de março de 1883 Convenção de Paris
Decada de 80, fim dos regimes militares na América Latina
Rodada Uruguai do GATT setembro de 1986 a abril de 1994
Revogação do conceito de empresa brasileira nacional 1995
Lei de patentes proposta 08/05/1991 sancionada  14/05/1996
Lei de Cultivares proposta em 1995  sancionada  25/04/1997
Concentração de empresas de sementes
Privatizações de estatais final de 80 e década de 90
Organizações Sociais OSs 6/11/1997 a 15/04/1998
Primeira Lei de inovação 02/12/2004
Julgamento  constitucionalidade das OSs pelo STF 16/04/2015
Emenda constitucional 85 da inovação 26/02/2015
Segunda Lei de Inovação 11/01/2016



Dez universidades mais antigas do Brasil e dos Esta dos Unidos e idade em 20 de 
março de 1883, data da Convenção de Paris, que deu origem ao primeiro acordo 
patentário. Rossetto 1993, dados obtidos do World o f Learning, modificado com 

dados do MEC  portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/l inhatempo-ifes.pdf
As universidades brasileiras estão com o nome da su a fundação.



A Lei de patentes da ditadura militar

O Governo brasileiro da ditadura militar, excluiu o Brasi l do 
sistema patentário nas áreas de medicamentos, aliment os e 
produtos químicos em 1971( Art 9º da Lei 5772 de 21 d e dezembro 
de 1971). Foi também excluida a patente de microorgan ismo.O 
Brasil ficou 25 anos fora do acordo patentário nessas áreas, só
voltando a patentear  esses produtos e também microorga nismos 
em 1996 (Lei 9729, de 14 de maio de 1996). Durante esse período 
foi organizada na UNICAMP a CODETEC, Compania de 
Desenvolvimento Tecnológico (Leite, 2008) que fazia  engenharia 
reversa de medicamentos para serem produzidos por empres as 
nacionais de porte médio, com financiamento público,  para serem 
comprados pela CEME, Central de Medicamentos. Uma pol ítica 
nacionalista que teria levado o Brasil à autonomia na fabricação 
dos 350 medicamentos dessa época. No Governo Collor, o  
Ministério da Saúde cancelou  esses finaciamentos e no Governo 
Fernando Henrique a CODETEC foi vendida e a CEME foi e xtinta. 
Essa política nacionalista do regime militar contrari ou 
frontalmente os interesses das corporações e isso favore ceu a 
queda da ditadura militar.



Emenda constitucional nº 6 de 15 de agosto de 1995

• Art. 171. São consideradas: (Revogado pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995)

I - empresa brasileira a constituída sob as leis 
brasileiras e que tenha sua sede e administração no  
País;

II - empresa brasileira de capital nacional aquela 
cujo controle efetivo esteja em caráter permanente 
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas 
físicas domiciliadas e residentes no País ou de 
entidades de direito público interno, entendendo-se  
por controle efetivo da empresa a titularidade da 
maioria de seu capital votante e o exercício, de fa to e 
de direito, do poder decisório para gerir suas 
atividades.



Rodada Uruguai do Gatt, Marraqueche 12/04/1994
Decreto Legislativo nº 30 de 15/12/1994

TRIP Art. 27 , 3, (b)

Plantas e animais , exceto microorganismos
e processos essencialmente biológicos para a 
produção de plantas ou animais, excetuando-se 
os processos não-biológicos e microbiológicos . 
Não obstante, os Membros concederão proteção 
a variedades vegetais , seja por meio de 
patentes, seja por meio de um sistema sui
generis eficaz, seja por uma combinação de 
ambos. O disposto neste subparágrafo será
revisto quatro anos após a entrada em vigor do 
Acordo OMC.



Art. 18 - Não são patenteáveis:

III – o todo ou parte dos seres 
vivos , exceto microorganismos
transgênicos que guardam os tres
requisitos de patentebilidade-
novidade,atividade inventiva e 
aplicação industrial previstos no art. 8º
e que não sejam descobertas.

Lei 9.279 de 15/05/1.996 Lei de Patentes



Art. 42. A patente confere ... o direito de 
impedir terceiro...
Art. 43. O disposto no Art. anterior não se 
aplica:
V – a terceiros que, no caso de patentes 
relacionadas com matéria viva, utilizem sem 
finalidade econômica o produto patenteado 
como fonte inicial de variação ou propagação 
para obter outros produtos e

Lei 9.279 de 15/05/1.996 Lei de Patentes
RETIRA O DIREITO DO MELHORISTA



Lei 9.456, de 25 de abril de 1997
LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

DIREITO DO MELHORISTA

Art. 10. Não fere o direito de propriedade 
sobre a cultivar protegida aquele que:
III – utiliza a cultivar como fonte de 
variação no melhoramento genético ou 
na pesquisa científica;



A promulgação das leis de proteção de cultivar e paten te
provocou uma concentração nas empresas produtoras de se mentes

• Em 1997, havia 22 empresas de pesquisa de milho, en tre privadas e 
públicas sendo 5 multinacionais, 3 públicas e 14 pri vadas. Havia 
mais de 30 empresas licenciadas pela EMBRAPA, IAC ou  privadas. 
Somente da UNIMILHO, licenciadas pela EMBRAPA, eram 28.

• As empresas nacionais mais antigas foram praticament e todas 
compradas por grupos multinacionais e sobraram apenas d uas com 
programas com mais de 15 anos, Semealis e Biomatrix/Sa nta 
Helena.

• Apenas 4 grupos concentram perto de 90% do mercado de  
sementes de milho.

• (informações de Antoniali, Antonio Fernandes, 2012. In Paterniani et al, 2012. 
Diversidade e inovações na cadeia produtiva de milho e sorgo na era dos 
transgênicos)



Medida provisória 1591.1 de 06 de novembro de 1997
Lei 9637, de 15 de maio de 1998

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar 

como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado , sem 
fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura e à
saúde, atendidos aos requisitos previstos 
nesta Lei.



Projeto de Lei 2950 – A, de 1997
Do Sr. ABELARDO LUPION

• Art.1º. O caput do Art. 16, do Código 
Civil.., passa a vigorar com a seguinte 
redação:

• I- as sociedades civis,religiosas..
• II- as sociedades mercantis;
• III- os institutos de pesquisa.

• Art. 14. Fica o poder Executivo 
autorizado a transformar a EMBRAPA... 
Em Instituto de Pesquisa...



2. Da Lei



Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004
LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 9º É facultado à ICT celebrar 
acordos de parceria para 
realização...de pesquisa...com 
instituições...privadas.
§ 1º ...o empregado público da ICT 
envolvido...poderá receber 
bolsa...diretamente da instituição de 
apoio...



Art. 13. É assegurada ao criador participação 
mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos 
econômicos, auferidos pela ICT...de 
exploração de criação protegida...
§ 1º A participação... poderá ser partilhada 
pela ICT entre os membros da equipe...

Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004
LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Estende para toda inovação a participação nos lucro s, 
que antes era restrita às patentes



Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005
DOS INCENTIVOS Á INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 17. I.dedução, para efeito de apuração do 
lucro líquido,de valor correspondente à soma 
dos dispêndios...com pesquisa tecnológica...
§ 2º... dispêndios com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica 
contratados no País com universidades, 
instituição de pesquisa ...desde que a pessoa 
jurídica que efetuou o dispêndio fique com...o 
controle dos resultados...



Lei Ruanet para CTI
PL 5.425 de 2016

• Pessoas físicas podem abater 90% da doação para 
ICT até o limite de 10% do imposto devido.

• Pessoas jurídicas. Podem abater  50% da doação 
para ICT até o limite de 8% do imposto devido.

• Este mecanismo de financiamento da ciência, tecnolo gia e 
inovação é concentrador de renda. Quem paga mais imposto  
de renda pode abater mais e investir mais e poderá re ceber 
mais tecnologia tornando-se ainda maior.



Art.12. É vedado a dirigente, ao criador 
ou a qualquer servidor...de ICT divulgar, 
noticiar ou publicar qualquer aspecto de 
criações de cujo desenvolvimento tenha 
participado diretamente ou tomado 
conhecimento por força de suas 
atividades, sem antes obter expressa 
autorização da ICT

Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004
LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA



Constituição da República Federativa do Brasil
de 05 de outubro de 1988

Art. 37. A administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos estados, do Distrito federal 
e dos municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, 
impessoalidade , moralidade , 
publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:



A Lei de inovação tecnológica,10.973 de 2 de 
dezembro de 2.004, não privatizou a estrutura 
pública das instituições de pesquisa do 
Estado, universidades e institutos de pesquisa, 
mas privatizou seus resultados,incentivando 
instituições públicas a trabalharem para 
pessoas jurídicas privadas, criou obstáculo 
legal para publicação de resultados e 
estimulou financeiramente o pesquisador 
publico a assim proceder, contrariando os 
princípios constitucionais da impessoalidade e 
da publicidade estabelecidos no caput do art. 
37 da Constituição.



Emenda Constitucional 85 de 26 de fevereiro de 2015

Para eliminar as incostitucionalidades apontadas no s slides anteriores  na Lei de 
inovação de 2004, Lei 10.973 de 2 de dezembro de 20 04, foi feita a emenda 
constitucional 85 de 26 de fevereiro de 2015, que a crescentou dois novos 
artigos na CF.

"Art. 219-A . A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com  
órgãos e entidades públicos e com entidades privadas,  
inclusive para o compartilhamento de recursos humanos 
especializados e capacidade instalada, para a execu ção de 
projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e 
tecnológico e de inovação, mediante contrapartida f inanceira 
ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na  forma da 
lei."

"Art. 219-B . O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovaç ão 
(SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre 
entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a  promover 
o desenvolvimento científico e tecnológico e a inov ação.



Núcleo de inovação tecnológica
Comparação entre as Leis de inovação de 2004 e 2016

Art 2º
VI - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão  constituído por uma ou mais ICT com 

a finalidade de gerir sua política de inovação;(Lei  10.973 de 2004)
VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura  instituída por uma ou mais ICTs, com 

ou sem personalidade jurídica própria , que tenha por finalidade a gestão de política 
institucional de inovação e por competências mínima s as atribuições previstas nesta 
Lei; (Lei 13.243 de 2016)

Art 16
Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológic a, próprio ou em associação 

com outras ICT, com a finalidade de gerir sua polít ica de inovação.(Lei 10.973 de 2004)
Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de in ovação, a ICT pública deverá dispor de 

Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em assoc iação com outras ICTs. (Lei 
13.243 de 2016)

§ 3o O Núcleo de Inovação Tecnológica poderá ser cons tituído com personalidade 
jurídica própria, como entidade privada sem fins lu crativos. (Lei 13.243 de 2016)

Art. 7o A Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:(Lei 13.243 de 2016)

§ 8o O Núcleo de Inovação Tecnológica constituído no  âmbito de ICT poderá assumir a 
forma de fundação de apoio de  que trata esta Lei.” (Lei 13.243 de 2016)



A Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 obriga as 
Instituições (ICTs) a dispor de Núcleo de Inovação 

Tecnológica (Art 16) e estabelece no § 3º do Art 16 q ue 
esse núcleo pode ser constituido  com personalidade 

jurídica própria, como entidade privada sem fins 
lucrativos (uma  OS), ou como fundação de apoio ( A rt 7º

que altera o Art. 1º § 8º da Lei 8.958 de 20 dez de 19 94) 
que também é de direito privado. Então as instituiçõ es 
públicas poderão ter no seu interior uma entidade c om 

personalidade jurídica própria, que poderá ser de di reito 
privado, que fará a gestão e a execução das atividad es 
de pesquisa e inovação. As instituições brasileiras  de 

ciência, tecnologia e inovação poderão ter dupla 
personalidade, uma moldura pública e no interior um a 

estrutura privada de inovação. 



Comparação dos dois caputs, Art 65 da Lei de micro e pequenas 
empresas, com o novo caput em vigor, modificado pela Lei 13.243 

de 11 de janeiro de 2016.

LEI 123 de 2006
Art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e o s Municípios, e as 

respectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação 
tecnológica e as instituições de apoio manterão programas 

específicos para as microempresas e para as empresa s de pequeno 
porte, inclusive quando estas revestirem a forma de  incubadoras,

observando-se o seguinte:

Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016
• “Art. 3º-D A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e as 

respectivas agências de fomento manterão programas específicos 
para as microempresas e para as empresas de pequeno  porte, 
observando-se o disposto na Lei Complementar nº 123,  de 14 de 
dezembro de 2006.”

• Retira do caput a obrigatoriedade das Universidades e 
instituições públicas de pesquisa (ICT) e seus núcl eos de 
inovação trabalharem para pequenas empresas



3. Da ilegalidade



• Lei 13.243 de 11 de fevereiro de 2016
• Art. 2o A Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:
• “Art. 1o Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 
tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do 
sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 
23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal.

• Nenhuma Lei necessita mencionar os artigos constitucionais que a embasam. 
Mas tratando-se de uma Lei que regulamenta o funcionamento da 
administração pública na área da ciência, tecnologia e inovação (ICTs), chama 
atenção a omissão do Art 37 da CF que trata justamente da administração 
pública. Ele não foi omitido por acaso. A Lei o ignora. O Art. 12 da Lei 10.973 
de 2 de dezembro de 2004, não revogado e portanto vigente (Art. 12. É vedado a 
dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços 
de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo 
desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de 
suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.) contraria o caput do 
Art 37 da CF (Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e , também ao 
seguinte). Ele  não se aplica a servidor publico em exercício ainda que ele esteja 
colaborando com entidade privada. A emenda contitucional 285 eliminou a 
impessoalidade, mas não a publicidade e a moralidade.



A emenda constitucional 85 de 26 de fevereiro de 
2015 eliminou a inconstitucionalidade da 
impessoalidade da Lei de inovação tecnológica 
10.973 de 2004, mas não eliminou o princípio 
constitucional da publicidade (Art 37 caput da 
CF) e a consequente  inconstitucionalidade da 
proibição de publicação dos resultados.

Daí a motivação para  constituir núcleos de 
inovação tecnológica de direito privado, para  
escapar da obrigatoriedade da publicidade  
imposta aos entes públicos pela Constituição.



O principal objetivo das Leis de inovação de 2004 e de 2016, é
autorizar o pesquisador publico prestar serviço a determinada 

empresa, sem publicar o resultado e ficando o resultado na 
propriedade da empresa. O pesquisador pode receber uma 

bolsa além de seu salário, participando dos lucros eventuais da 
tecnologia patenteada ou protegida.

Se os pesquisadores públicos do Brasil,  tiverem a 
possibilidade de aumentar seu ganho dessa forma, quem 
produzirá conhecimento e tecnologia pública para o povo 

brasileiro?

Quais serão os efeitos sobre o povo brasileiro com a redução 
da produção de conhecimento e tecnologia pública?



Da ilegalidade da não publicação e privatização dos  resultados

• Sem a publicação pelos cientistas públicos dos avan ços tecnológicos obtidos ea 
privatização da tecnologia obtida, o conhecimento e  tecnologia pública não é
ampliado e  a nação deixa de usufruir  outros benef ícios previstos no texto 
constitucional, como a construção de uma sociedade solidária (Art 3º I da CF), 
erradicar as desigualdades sociais (Art 3º III da CF ) ou a redução das desigualdades 
sociais ( Art 170 VII da CF), promover o bem de tod os (Art 3º IV da CF). 

• O Art 205 da CF declara no caput, de forma contunde nte, que a educação é direito de 
todos e no inciso II  estabelece uma das condições necessárias para que esse direito 
se concretize, a liberdade de aprender,ensinar, pes quisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber. Poderia uma Lei infraconstitucional , impedir esse nobre objetivo 
constitucional da liberdade de divulgar o saber, fu ndamental para garantia do direito 
de todos à educação?

• E o princípio da ordem econômica da livre concorrên cia (Art 170 V da CEF)? Como 
poderia o Estado respeitá-la e promove-la, fornecen do conhecimento apenas para 
uma das empresas e impedindo as  concorrentes de re ceberem a informação? O 
desrespeito à constituição da Lei de Inovação Tecnol ógica  (Lei 10.973 de 2 de 
novembro de 2004) impedindo a publicação de resulta dos é aberrante e de alta 
nocividade para o povo brasileiro. 



4. Da imoralidade.



SABER É PODER.

O conhecimento é a base de toda e qualquer atividade  
econômica, desde a mais simples, até a mais complexa . 

Sem conhecimento não há atividade econômica.
O monopólio do conhecimento resulta no monopólio

econômico.
Sem distribuição de conhecimento não há igualdade, n ão 

há distribuição da renda. 

A concentração de tecnologia resulta em monopólio o u 
oligopólio e alta de preços, sendo nociva ao povo. Sem 

distribuição de tecnologia, ou seja, tecnologia púb lica,  não 
existe livre concorrência.



A Moral está acima da Lei. Ainda que seja legal, pode  continuar imoral.
Existe uma moral pessoal, subjetiva e ditada pela consciência pessoal. 

Há também uma moral social, que é relativa a cada sociedade.
A moral social deriva dos costumes, da religião e da idéia de justiça.

No caso brasileiro, com maioria cristã , dois princípios são básicos. Amar o próximo e não 
fazer ao outro o que não deseja para si.  Disto emana a idéia de que moral é o bem de todos.

Pode-se considerar tres critérios que podem ser aceitos em geral como definidores do que 
seja moral ou imoral.

Verdade ou mentira.
Justiça ou injustiça.

O bem ou o mal.
Os primeiros estão do lado moral, os segundos do lado imoral.

Não é justo que uma estrutura de universidades e intitutos de pesquisa públicos, ou seja, 
mantidos com recursos pagos pelo povo em forma de tributos, se negue a publicar resultados 

das pesquisas que faz, para engordar salários pessoais e não por questões de segurança 
nacional. O principal bem imaterial do povo  é o conhecimento público. A publicação dos 

resultados aumenta o conhecimento, principal bem imaterial do povo. Ou seja a publicação 
dos resultados é moral e a não publicação é imoral. A tecnologia pública é moral, a tecnologia 
privada produzida com recursos públicos é imoral. Também não é justo que agricultores que 
pagaram os tributos , vejam as instituições públicas trabalhando para grandes corporações 
multinacionais sementeiras, ao invés de trabalharem diretamente para todos agricultores 

produzindo cultivares públicas. Isso será sempre imoral ainda que seja legalizado.



5. Conclusão.



A nova política de inovação, com aplicação do dispo sto 
na Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016, em resumo 

consiste em aplicar recursos públicos,  diretamente  pelos 
governos e suas agências de fomento, ou através de 

empresas privadas utilizando recursos  públicos ori undos 
de incentivos ou renúncia fiscal, nas instituições de 
pesquisa privadas, ou nas públicas, oferecendo uma 

suplementação financeira ao pesquisador público, co m 
privatização do resultado. É uma política que oferec e 

vantagens a alguns empresários, ao pesquisador públ ico 
que aderir, mas é nociva ao povo brasileiro, princip al  
provedor dos recursos, que terá maior dificuldade de  

acesso ao conhecimento e à tecnologia pela qual pago u.



Em face dessa conjuntura jurídica, presto 
uma homenagem pessoal ao canadense
Pat Roy Mooney, que em 1980, na página
72 do seu livro “Sementes da Terra, um 
bem público ou privado?” escreveu : “Em 
outras palavras, a pesquisa agrícola do 
governo, se transforma em massivo 
subsídio aos melhoristas das 
corporações.”



O imperialismo tem duas fases bem distintas. Uma fo i a fase do 
imperialismo de Estado, imperialismo territorial. U m Estado mais forte 
conquistava o território de outro Estado mais fraco  que se tornava 
colônia. Exemplos são os impérios romano, inglês, e spanhol e o 
portugues do qual fomos colônia.  Após a Convenção de Paris de 1883, 
foi criado um mecanismo patentário industrial  inte rnacional que permitiu 
a apropriação  do conhecimento da indústria, provoc ando 
paulatinamente uma mudança no imperialismo. O imper ialismo de 
Estado territorial foi substituído pelo imperialism o do conhecimento, da 
tecnologia, detidas por  corporações pertencentes a os países que 
desenvolveram mais conhecimento, mais tecnologia. A s corporações 
ocupam os territórios e dominam os governos. Em 199 4, com o final da 
Rodada Uruguai, o poder das corporações foi ampliad o com duas 
medidas: extensão das patentes para seres vivos e o brigatoriedade de 
participação. As corporações aumentaram seu poder, dominam a 
indústria e também a agricultura. Com a Lei 13.243/ 2016 , toda tecnologia 
produzida pelo Estado brasileiro poderá ser apropria da pelas 
corporações quase sem custo. A principal conclusão é que estamos 
retornando à condição de colônia e estamos pagando p ara isso com 
nossos tributos. 

Fases do imperialismo.


