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Introdução  

A Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016 trata da apropriação privada do 
conhecimento produzido pelo Estado. Neste trabalho será feito um relato 
histórico dos acontecimentos que culminaram nessa lei.  

A apropriação do conhecimento tem um marco histórico na 
Convenção de Paris de 20 de março de 1883, que instituiu o sistema 
patentário internacional, da qual o Brasil participou, mesmo sem ter, na 
época, nenhuma universidade, enquanto os Estados Unidos já tinham em 
funcionamento 177 universidades, muitas centenárias, conforme o quadro 1. 

Quadro 1. Dez universidades mais antigas do Brasil e dos Estados Unidos e idade em 
20 de março de 1883, data da Convenção de Paris, que deu origem ao primeiro acordo 

patentário1  
Estados Unidos Brasil 

Universidade Ano de 
fundação 

Anos de 
existência 

em 1863 

Universidade Ano de 
fundação 

Anos de 
existência 

em 1863 
Harvard 1636 247 Universidade 

do Paraná 
1913 0 

Yale 1701 182 Universidade 
Federal do Rio 

de Janeiro 

1920 0 

Pennsylvania 1740 143 Universidade 
de Minas 

Gerais 

1927 0 

Princeton 1746 137 USP 1934 0 

                                                        

*
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1
 As universidades brasileiras estão com o nome da sua fundação. 
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Columbia 1754 129 PUCC Rio 1940 0 
Brown 1764 119 PUCC 

Campinas 
1941 0 

Rutgers 1766 117 Universidade 
Rural do 

Brasil 

1943 0 

Carolina do 
Norte 

1789 94 Universidade 
do Recife 

1946 0 

Georgetown 1789 94 PUC São 
Paulo 

1946 0 

Tennessee 1794 89 Universidade 
da Bahia 

1946 0 

Universidade Ano de 
fundação 

Anos de 
existência 
em 1863 

Universidade Ano de 
fundação 

Anos de 
existência 
em 1863 

Fonte: World of Learning e MEC <http://portal.mec.gov.br>. 

Em artigo anterior afirmei que a justiça é fundamentada na 
igualdade entre as partes tratantes, simbolizada pela balança, pela 
igualdade entre os dois pratos e um acordo entre partes desiguais, pode ser 
legal, mas não é justo (ROSSETTO, 1993).  

Está claro que o Direito internacional é absolutamente positivista, 
sem embasamento na justiça. É a Lei como resultado de uma correlação de 
forças, feita pelo mais forte para impor seus interesses.  

O Governo da ditadura militar excluiu o Brasil do sistema patentário 
nas áreas de medicamentos, alimentos e produtos químicos em 1971 (Art. 
9º da Lei 5772 de 21 de dezembro de 1971). Foi também excluída a patente 
de microorganismo. O Brasil ficou 25 anos fora do acordo patentário nessas 
áreas, durante 4 governos, Médici, Geisel, Figueiredo e Sarney, só voltando 
a patentear esses produtos e também microorganismos em 1996 (Lei 9729, 
de 14 de maio de 1996).  

Durante esse período foi organizada na UNICAMP a CODETEC, 
Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (LEITE, 2008) que passou a 
fazer engenharia reversa de medicamentos para serem produzidos por 
empresas nacionais, com financiamento público, para serem comprados 
pela CEME, Central de Medicamentos. Se essa política nacionalista tivesse 
continuado por mais cinco anos, teria capacitado o Brasil na fabricação dos 
350 fármacos considerados nessa época essenciais para a saúde 
(informação pessoal do Dr. José Carlos Gerez, vice-presidente da 
CODETEC).  

No Governo Collor, o Ministério da Saúde cancelou esses 
financiamentos (LEITE, 2008) e no Governo Fernando Henrique a 
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CODETEC foi vendida e a CEME foi extinta. Essa política nacionalista dos 
militares contrariou frontalmente os interesses das grandes corporações 
fabricantes de medicamentos e agroquímicos e isso favoreceu a queda da 
ditadura. O regime militar foi instalado com apoio americano como uma 
reação a um governo brasileiro nacionalista e foi derrubado, em parte, pelo 
mesmo motivo, ter-se mostrado nacionalista. O governo militar brasileiro 
foi encerrado em 1985 e em setembro de 1986 foi iniciada a Rodada 
Uruguai do GATT, encerrada em Marraqueche em 12 de abril de 1994. O 
resultado dessa Rodada foi a proibição planetária da mencionada política 
nacionalista do governo militar brasileiro. Não é mais permitido a qualquer 
país excluir áreas do acordo patentário além das mencionadas no próprio 
acordo e foi implantada a patente de microorganismo, o que permitiu o 
domínio da agricultura. Também foi estabelecida a obrigação para todos os 
países aprovarem uma Lei de Proteção de Cultivar, o que havia sido 
barrado pelo regime militar. A seguir o Art. 27, 3, b da parte TRIPS (Trade 
Related Intellectual Property Rights) da Rodada Uruguai do GATT.  

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. 

Esse artigo especifica o que pode deixar de ser patenteado, iniciando 
por plantas e animais. A exceção é o que deve ser patenteado, 
microorganismos e processos não-biológicos e microbiológicos, utilizados 
para obtenção de transgênicos.  

Esse artigo é um estelionato típico, é um crime que denomino de 
estelionato jurídico, estelionato da própria Lei, porque inicia declarando 
que plantas e animais estão excluídos da patente, sendo o verdadeiro 
objetivo do artigo patentear plantas e animais. Uma fraude criminosa para 
aprovar essa regra internacional, conferir vantagem aos detentores da 
tecnologia dos transgênicos (grandes corporações multinacionais) e 
prejudicar os países menos desenvolvidos, dominando totalmente seu 
mercado sementeiro e indiretamente sua agricultura. Era importante na 
época utilizar esse ardil para conseguir patentear plantas e animais, por 
que havia uma resistência grande à ideia de patentear seres vivos, por que 
a patente impede a reprodução do ser vivo patenteado. Uma parte dessa 
resistência vem da religião. Uma ideia comum das religiões é “ide e 
procriar”, ou seja, não impedir a reprodução. O Governo Collor logo no seu 
início, em 8 de maio de 1991, encaminhou para a Câmara Federal um 
Projeto de Lei de Patentes, incorporando no projeto as propostas do GATT, 
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portanto três anos antes da sua aprovação final em Marraqueche em 1994. 
O Governo Collor aderiu às propostas do GATT e colaborou para que elas 
fossem aprovadas. A mesma fraude acima citada para patentear seres vivos 
foi incorporada ao Projeto. A fraude foi tão eficiente que o Ministério da 
Agricultura brasileiro, um dos mais afetados pela Lei, não figurou entre os 
proponentes do Projeto e não é signatário da Lei, por que se acreditava que 
plantas e animais não seriam objeto de patente.  

Advogados especialistas em patente afirmavam que plantas e 
animais não podiam ser patenteados. A seguir é transcrita a explicação da 
fraude desse artigo extraída do trabalho de Hathaway (1996) sobre esse 
mecanismo de patenteamento virtual.  

Ao contrário do que acreditava a maioria dos Deputados e 
Senadores – a nova Lei só impede o patenteamento direto de plantas e 
animais como tais, mas deixa propositadamente abertas duas portas para o 
exercício indireto das patentes sobre esses organismos superiores. Em 
primeiro lugar, a patente sobre um processo biotecnológico para criação de 
uma planta ou animal transgênico dá os mesmos direitos sobre a planta ou 
animal obtido que sobre o processo patenteado em si (Artigo 42, inciso II). 
Por outro lado, não há limitação (ou “exaustão”) alguma sobre a patente de 
genes de bactérias transgênicas quando estes são transferidos por técnicas 
de engenharia genética para dentro do genoma de uma planta ou de um 
animal, fazendo com que a reprodução de plantas ou animais transgênicos 
implique também na reprodução (ilegal) de um gene, patenteado. Desta 
maneira, as plantas e os animais “não patenteáveis” pelo artigo 18 poderão 
ser “virtualmente” monopolizados por pelo menos duas patentes bem 
reais: a patente do processo biotecnológico para sua criação e a do 
microorganismo transgênico usado como vetor neste processo. A Lei de 
Proteção de Cultivares, Lei 9456 de 25 de abril de 1997, foi proposta ao 
Congresso em 1995, como consequência da exigência expressa da Rodada 
Uruguai do Gatt finalizada em 1994, conforme acima mencionado. Estava 
feito o arcabouço jurídico necessário para o domínio da agricultura, através 
do domínio de todo mercado sementeiro brasileiro. 

Outro acontecimento histórico ocorrido na década de 90 e nocivo 
aos interesses nacionais foi a revogação do Artigo 171 da Constituição 
Federal, feita logo no início do Governo Fernando Henrique Cardoso pela 
Emenda Constitucional nº 6. 

Art. 171. São consideradas: I – empresa brasileira a constituída sob as 
leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País; II – 
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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 fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 
atividades. (Constituição Federal de 1988) 

A promulgação das leis de patente (1996), de proteção de cultivar 
(1997) e a revogação do Artigo 171 da Constituição Federal (1995), 
estimulou empresas sementeiras de capital estrangeiro comprarem 
empresas nacionais, provocou uma concentração nas empresas produtoras 
de sementes com oligopolização do mercado, conforme relatado por 
Antoniali (2012). 

Em 1997, havia 22 empresas de pesquisa de milho, entre privadas e 
públicas sendo 5 multinacionais, 3 públicas e 14 privadas. 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 praticamente todas compradas por grupos 
multinacionais e sobraram apenas duas com programas com mais de 15 
anos, Semealis e Biomatrix/Santa Helena. A advertência de Antoniali é 
contundente: se não tomadas providências as empresas nacionais de 
sementes de milho desaparecerão. Apenas 4 grupos concentram perto de 
90% do mercado de sementes de milho. O mercado sementeiro brasileiro 
que era de livre concorrência transformou-se em um oligopólio. Aumentou 
então a pressão para eliminar o único concorrente potencial desse mercado 
oligopolizado dominado por multinacionais: o Governo. Digo que 
aumentou porque a pressão para eliminar a concorrência do Estado já 
existia, é antiga.  

Quando estava em programa de pós-doutorado na Universidade 
Estadual de Iowa, em Ames, em 1981, fui convidado para almoçar com um 
diretor internacional de uma grande empresa sementeira americana. O 
objetivo dele era me convencer de que o Estado não deve produzir 
sementes, porque isso baixa seus preços e os baixos preços das sementes 
no mercado brasileiro estava inviabilizando a empresa dele se estabelecer 
no Brasil. De fato, após a oligopolização do mercado os preços das 
sementes de milho explodiram, sendo inclusive vendidas não mais por 
peso como antigamente, mas por número de sementes. Duas tendências 
passaram então a acontecer para eliminar a competição do Estado, a 
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privatização das instituições estatais de pesquisa (ROSSETTO, 2007) e o 
desmonte dessas instituições (ROSSETTO, 2016).  

Vou tratar do desmonte e em seguida da privatização. Ingressei no 
Instituto Agronômico de Campinas em 1961, com 22 anos e aposentei em 
2009, faltando três dias para os 70 anos, devido à compulsória. Na década 
de 60, a Seção de Virologia do Instituto Agronômico de Campinas tinha 9 
pesquisadores. Participei em 1967 do Primeiro Congresso Brasileiro de 
Fitopatologia, realizado no auditório do pavilhão de Horticultura da 
ESALQ, em Piracicaba. Nesse Congresso de fitopatologistas de todo o 
Brasil, a equipe da Seção de Virologia do Instituto Agronômico, apresentou 
cerca da metade de todos os trabalhos científicos. Hoje essa equipe tem 
apenas dois pesquisadores, já com tempo para se aposentarem. Na década 
de 60 o programa de melhoramento de arroz do IAC era forte. Havia dois 
programas de melhoramento de arroz, um da Seção de Cereais e outro da 
Seção de Genética, trabalhando no Centro Experimental de Campinas, com 
forte apoio de estações experimentais com destaque para Mococa, 
Pindamonhangaba, Pindorama e Votuporanga.  

Na década de 90, esse programa estava unido e fortalecido, contava 
com três melhoristas de arroz com título de PhD obtido em universidades 
americanas na área de melhoramento vegetal e continuava com o apoio 
das mencionadas estações experimentais. Hoje o IAC não tem nenhum 
melhorista de arroz com doutorado em melhoramento vegetal e as 
estações experimentais que apoiavam o programa foram retiradas do 
comando do IAC com a criação da APTA em 2001. Na década de 90, a 
equipe de pesquisadores da Seção de Algodão tinha 8 pesquisadores, sem 
contar outros três que trabalhavam com algodão na Seção de Tecnologia 
de Fibras. Desses 8 pesquisadores da década de 90, resta hoje na equipe de 
algodão apenas 1, já com tempo para se aposentar e mais um da então 
equipe de tecnologia de fibras. A forte equipe de melhoramento de algodão 
do IAC foi desmontada. Estes fatos é que denomino de desmonte do 
Instituto Agronômico de Campinas. O Instituto era como um continente, 
ativo. Hoje, se assemelha a um arquipélago, com algumas unidades ainda 
ativas, como os centros de café e de citrus. Para um pesquisador 
aposentado, que trabalhou no IAC na década de 60, é muito triste 
caminhar hoje no Centro Experimental do Instituto Agronômico de 
Campinas e ver as estufas abandonadas da antiga unidade de Virologia e 
outras estufas e ripados, antigamente ativos. Isso não é conhecido do 
público. Outra vertente na eliminação da concorrência do Estado, que vou 
tratar agora, é a privatização das instituições estatais de ciência e 
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tecnologia brasileiras, conforme foi explicado em artigo anterior 
(ROSSETTO, 2007).  

A lei de patente retira o chamado Direito do Melhorista, ou seja, o 
direito de utilizar a planta patenteada em cruzamentos com outras 
variedades para obtenção de uma nova variedade superior (Artigo 43, 
Inciso V, da Lei 9.279). O Direito do Melhorista é previsto no Artigo 10 
Inciso III da Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456, de 25 de abril de 
1997). A partir da Lei de Patentes ficou, portanto, todo o sistema de 
pesquisa agropecuária do Brasil, na dependência de autorização das 
grandes empresas agroquímicas sementeiras, detentoras do direito de 
patentes sobre alguns genes, para poder inseri-los e utilizá-los nas 
cultivares brasileiras. Outrossim, essas corporações não ganham dinheiro 
com os genes em si. Elas têm interesse que seus genes sejam inseridos no 
maior número de cultivares ao redor do planeta, o que representa fonte de 
faturamento com a venda das sementes. As corporações multinacionais 
não vão constituir para isso instituições de pesquisa próprias em cada 
região ao redor do planeta para essa tarefa. É interessante que as 
Instituições de Pesquisa e Universidades locais o façam em parceria com 
elas. Esta situação cria um novo cenário que força a privatização das 
Instituições Públicas de Pesquisa Agropecuária no Brasil e certamente em 
todo o planeta. De fato, as propostas de privatização começam então a 
surgir no cenário brasileiro. A primeira proposta de privatização é feita 
com a Medida Provisória nº 1.591.1 de 06 de novembro de 1997 depois 
transformada na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998 que instituiu as 
Organizações Sociais. Embora se postule que essa é uma medida de 
publicização e não de privatização, de fato o Artigo 10 da Lei 9.637 explicita 
que Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado.  

Transformar, portanto, pessoas jurídicas de direito público em 
pessoas jurídicas de direito privado denominadas Organizações Sociais é 
de fato uma forma de privatização. Em março de 1.997 foi feita a primeira 
proposta de privatização do Instituto Agronômico de Campinas com 
transformação em Organização Social, feita por um grupo coordenado pelo 
professor Sérgio Salles Filho da UNICAMP (Salles Filho et al. 1997). Outra 
iniciativa para privatizar todo o sistema de pesquisa agropecuária brasileira 
foi feita pelo Deputado Federal Abelardo Lupion, da bancada ruralista, 
através do Projeto de Lei n0 2.950-A de 1997 apresentado à Câmara dos 
Deputados. O projeto no seu Artigo 10 propôs a inclusão dos Institutos de 
Pesquisa no Artigo 16 do Código Civil (Lei n0 3.071, de 10 de janeiro de 
1.916) entre as pessoas jurídicas de direito privado já existentes no Brasil. 
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Para privatizar também a EMBRAPA o artigo 14 do projeto autorizava a 
transformação da EMBRAPA em Instituto de Pesquisa.  

O Governo Fernando Henrique criou no segundo semestre de 1996 o 
Forum Nacional de Agricultura que elaborou um projeto chamado “As dez 
bandeiras do agronegócio” (RODRIGUES, 2001). Ele foi entregue ao 
Governo no dia 2 de setembro de 1998 e deu apoio ao PL nº 2950 de 1997, 
ou seja, deu apoio à privatização das instituições de pesquisa brasileiras. 
Outra tentativa de privatização, específica para a EMBRAPA, foi feita pelo 
Senador Delcídio Amaral em 2008, através do PL 222/08 que propôs a 
transformação da EMBRAPA em empresa de economia mista, o que 
possibilitaria a grandes empresas agroquímicas comprarem ações na bolsa 
de valores e participarem do seu conselho deliberativo.  

Essa pressão para privatização da pesquisa pública por parte do 
agronegócio somou-se ao interesse de cientistas públicos brasileiros de 
aumentar seus rendimentos, com apoio de associações de cientistas como 
a Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência, SBPC, o que resultou nas 
leis de inovação tecnológica de 2004 no Governo Lula e de 2016 no 
Governo Dilma. Em 2004 foi editada a Lei da Inovação Tecnológica (Lei n0 
10.973, de 2 de dezembro de 2.004) que permite as instituições públicas 
firmarem contrato de trabalho com empresas privadas para geração 
conjunta de tecnologias (Art. 9o, Lei 10.973 de 02/11/2004) como novas 
cultivares transgênicas. Essa Lei proíbe a publicação dos resultados obtidos 
nas parcerias entre instituições públicas e privadas, condicionando a 
publicação dos resultados à autorização da Instituição (Art. 12, Lei 10.973 
de 02/11/2004).  

Publicar resultados obtidos por Instituição Pública, ao invés de ser 
um imperativo constitucional estabelecido no Caput do Artigo 37 da 
Constituição de 05/10/1988, deixou de ser a regra legal e passou a ser uma 
exceção a ser autorizada. Essa Lei ainda criou estímulos pecuniários para 
que o pesquisador público assim proceda, criando bolsa para o pesquisador 
público paga pelo parceiro privado (Art. 9o e § 1o, Lei 10.973 de 02/11/2004) 
e ratifica a participação nos resultados econômicos anteriormente 
previstos na Lei de Patentes (Art. 93 § único, Lei 9.279 de 14/05/1996) e o 
estende para toda inovação, como exemplo a Proteção sobre nova cultivar 
(Art. 13, Lei 10.973 de 02/11/2004). A Lei de Inovação Tecnológica de 2004 
não privatizou a estrutura pública das Instituições científicas do Estado, 
mas privatizou seus resultados incentivando Instituições Públicas a 
trabalharem para pessoas jurídicas privadas, criou obstáculo legal para 
publicação dos resultados e estimulou financeiramente o pesquisador 
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público a assim proceder. Ademais, para que os financiamentos de 
pesquisa feitos por pessoas jurídicas privadas em instituições públicas 
sejam custeados com benefícios fiscais, foi estabelecida uma redução no 
Imposto Sobre a Renda (Art. 17, inciso I e § 2

o
, Lei 11.196 de 02/11/2005 e 

Art. 3o, I e §1
o 

do Decreto 5.798 de 07/06/2006 que regulamenta referida 
Lei) e ainda estabelece que a pessoa jurídica privada fique com os 
resultados (ROSSETTO, 2007). A privatização se completou com a Lei de 
inovação de 2016, que vou passar a discutir. 

Da lei 

A Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, consumou o objetivo da 
privatização da ciência e tecnologia gerada pelo Estado, que vinha sendo 
um objetivo perseguido desde a segunda metade da década de 90. 
Conforme declara seu artigo 1º abaixo transcrito, ela alterou 9 leis, sem 
revogar nenhuma delas. 

Segundo o artigo primeiro, esta lei dispõe sobre estímulos ao 
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 
tecnológica e à inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 
8.010, de 29 de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei 
no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda 
Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015.  

A principal lei alterada foi a Lei de inovação anterior, Lei 10.973, de 2 
de dezembro de 2004. 

O principal objetivo das leis de inovação é a privatização dos 
resultados da ciência e tecnologia desenvolvida pelo Estado, através de 
parceria da instituição pública com uma entidade privada, ficando o 
resultado com a entidade privada e recebendo o pesquisador público 
vantagens financeiras. O Artigo 9º da Lei 10.973 de 2004 não revogado trata 
de uma dessas vantagens financeiras que é um adicional ao salário em 
forma de bolsa: “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. 
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A Lei 10.973/04 estendeu para toda inovação, além da bolsa, outro 
estímulo para o pesquisador, que era restrito à Lei de Patentes, conforme o 
Art. 13, não revogado: “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”. 

Para favorecer a privatização da tecnologia pública, foram criados 
incentivos fiscais para a inovação tecnológica, como o Artigo 17 da Lei 
11.196 de 21 de novembro de 2005, “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”. 

Está tramitando na Câmara a proposta de Lei Ruanet para CTI 
(Ciência Tecnologia e Inovação), PL 5425 de 2016. O PL prevê que pessoas 
físicas podem abater 90% da doação para ICT (Instituição de Ciência e 
Tecnologia) 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, tecnologia e 
inovação é concentrador de renda e poder. Quem paga mais imposto de 
renda pode abater mais, investir mais e receber mais tecnologia, tornando-
se ainda maior. 

O artigo 12 da lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004 pode ser 
considerado o coração dessa lei, e não foi revogado. Ele veda a publicação 
dos resultados, deixando claro que a lei de inovação é uma forma de 
privatizar o conhecimento e tecnologia pública obtida com recursos 
públicos do tesouro e de renúncias fiscais, que também são recursos 
públicos. 

A Lei de inovação determina, em seu artigo 2º, a criação de um 
Núcleo de Inovação tecnológica, NIT, para fazer a gestão da política 
institucional de inovação. Na Lei de inovação de 10.973/2004 esse NIT 
tinha a mesma personalidade jurídica da Instituição. A Lei de inovação 
13.243/2016 permite que ele continue com a mesma personalidade jurídica 
da instituição ou que o NIT tenha personalidade jurídica própria de direito 
privado (Art. 2º, VI), criando uma dupla personalidade jurídica nas 
instituições públicas brasileiras de ciência e tecnologia, uma aparência 
externa pública e uma unidade interior (NIT) que de fato faz a gestão da 
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pesquisa, de direito privado. É a privatização de toda a ciência e tecnologia 
pública do Brasil, pela qual pressionavam as corporações desde o final da 
década de 90.  

Outra forma de privatização permitida pela Lei 13.243/2016 é a 
delegação à fundação de apoio de direito privado para captação e gestão 
das atividades de inovação, conforme o parágrafo único do Art. 18: “A 
captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de 
que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de 
apoio”. 

Outro retrocesso social da Lei 13.243/2016 foi a retirada da 
obrigatoriedade das universidades e demais instituições de ciência e 
tecnologia (ICT) bem como do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e 
instituições de apoio, de trabalharem para microempresas e empresas de 
pequeno porte. Essa obrigatoriedade estava expressa no Art. 65 da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.  

Da ilegalidade da Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 

A ilegalidade da Lei é confessada em seu artigo 1º modificado: “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. O Art. 1º menciona desnecessariamente 8 artigos constitucionais 
que sustentam a legalidade da Lei. Tratando-se de uma Lei que 
regulamenta o funcionamento da administração pública na área da ciência, 
tecnologia e inovação, 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 desrespeita. O Art. 12 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
ao proibir a dirigente, criador ou qualquer servidor de ICT de 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 
frontalmente o caput do Art. 37 da CF, também abaixo transcrito, em 
especial no que concerne ao princípio da publicidade. 
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 O Artigo 12 não pode ser aplicado a servidor público, ainda que ele 
esteja colaborando com entidade privada. Poderia ser argumentado que o 
Artigo 37 deixou de ser citado por que foi citada a emenda constitucional 
85 de 26 de fevereiro de 2015, que o modificou. A EC 85 abaixo transcrita 
eliminou a impessoalidade do Art. 37, ao permitir que o Estado faça 
parcerias com determinada empresa, mas não revogou o Artigo 37 todo, 
não eliminou os requisitos constitucionais de publicidade e moralidade.  

Segundo o artigo 219-A, da CF/88, 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 execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento 
científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira 
ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. 

Já o artigo 219-B, da CF/88 cria o Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SNCTI), que será organizado em regime de 
colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a 
promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.  

O artigo 12 da lei contraria o princípio da transparência 
governamental segundo a qual a publicidade deve ser a regra e o sigilo a 
exceção. Ele inverte indevidamente esse princípio e estabelece o sigilo 
como regra sendo a publicidade a exceção que necessita de autorização 
especial para ser praticada. Isso é claramente ilegal e nocivo ao Brasil e, 
portanto, também imoral. O principal objetivo das Leis de inovação de 
2004 e de 2016 é autorizar o pesquisador público 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 financeiro 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?  

O conhecimento público é o bem maior de uma nação. Sem a 
publicação pelos cientistas públicos dos resultados de suas pesquisas e dos 
avanços tecnológicos e com a privatização da tecnologia obtida, o 
conhecimento e tecnologia pública não é ampliado e a nação deixa de 
usufruir outros benefícios previstos no texto constitucional, como a 
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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 todos (Art. 3º IV da CF).  

O Art. 205 da CF declara no caput, de forma contundente, 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, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Poderia uma 
Lei infraconstitucional, impedir esse nobre objetivo constitucional da 
liberdade de divulgar o saber, fundamental para garantia do direito de 
todos à educação?  

E o princípio da ordem econômica da livre concorrência (Art. 170 V, 
da CF)?  

Como poderia o Estado respeitá-la e promove-la, fornecendo 
conhecimento apenas para uma das empresas e impedindo as concorrentes 
de receberem a informação e a tecnologia?  

O desrespeito à constituição da Lei de Inovação Tecnológica (Lei 
10.973 de 2 de novembro de 2004) impedindo a publicação de resultados e 
privatizando o conhecimento e a tecnologia é aberrante e de alta 
nocividade para o povo brasileiro.  

A Lei 13.243/2016 é ilegal por desrespeitar o princípio da publicidade 
(Art. 37 caput da CF), por dificultar a construção de uma sociedade 
solidária (Art. 3º I da CF), por dificultar a erradicação da desigualdade 
social (Art. 3º III da CF) e sua redução (Art. 170 VII da CF), por promover 
apenas o bem de alguns privilegiados (Art. 3º IV da CF), por dificultar a 
educação (Art. 205 II da CF), por dificultar a livre concorrência (Art. 170 V 
da CF) e por desrespeitar o princípio da moralidade (Art. 37, caput da CF) 
que será explicado a seguir. 

Da imoralidade da Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 

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 ideia 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 ideia de que 
moral é o bem de todos. Pode-se considerar três critérios que podem ser 
aceitos em geral como definidores do que seja moral ou imoral: i) Verdade 
ou mentira. ii) Justiça ou injustiça. iii) O bem ou o mal. 
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Os primeiros estão do lado moral, os segundos do lado imoral. Não é 
justo que uma estrutura de universidades e institutos de pesquisa públicos, 
ou seja, mantidos com recursos pagos pelo povo em forma de tributos, não 
de publicidade aos resultados das pesquisas que faz, privatizando a 
tecnologia produzida, para engordar salários pessoais de alguns 
funcionários públicos e beneficiar algumas empresas e não por questões de 
segurança nacional ou relevante interesse nacional. O principal bem 
imaterial de uma nação é o conhecimento público. A publicação dos 
resultados amplia o conhecimento geral, o principal e grande bem 
imaterial do povo. Ou seja, a publicação dos resultados das pesquisas é 
moral e a não publicação é imoral. A tecnologia pública produzida com 
recursos públicos é moral, a tecnologia privada produzida com recursos 
públicos é imoral. A lei 13.243/2016 contraria o princípio da moralidade.  

Ainda que pudesse ser legalizado o sigilo estabelecido pela lei com 
privatização dos resultados, ela continuaria a ser imoral, por que a regra do 
sigilo público é nociva ao povo brasileiro em geral. A moral está acima da 
lei. Uma norma legal pode não ser moral e uma norma imoral é sempre 
ilegal por que ofende o princípio da moralidade (Art. 37, caput da CF). A 
eventual legalização da lei de inovação, que poderia acontecer com edição 
de nova emenda constitucional, não tornaria essa lei moral e, portanto, 
legal.  

Ela será eternamente imoral. Saber é poder. Esse é um preceito 
socrático, milenar, sabido desde antes de Cristo. 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, não há 
distribuição da renda. Para distribuir renda é necessário distribuir 
conhecimento e tecnologia. A concentração de tecnologia resulta em 
monopólio ou oligopólio e alta de preços, sendo nociva ao povo. Sem 
distribuição de tecnologia, ou seja, tecnologia pública, não existe livre 
concorrência. Também não é justo que agricultores que pagaram os 
tributos, vejam as instituições públicas por eles financiadas trabalhando 
para um oligopólio de grandes corporações multinacionais sementeiras, ao 
invés de trabalharem diretamente para todos os agricultores produzindo 
cultivares públicas. Isso será sempre imoral ainda que seja legalizado. 
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Conclusão 

A nova política de inovação, com aplicação do disposto 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 oriundos de incentivos ou 
renúncia fiscal, nas instituições de pesquisa privadas, ou nas públicas, 
oferecendo uma suplementação financeira ao pesquisador público, com 
privatização do resultado. É uma política que oferece vantagens a alguns 
empresários, ao pesquisador público que aderir, mas é nociva ao povo 
brasileiro, principal provedor dos recursos, que terá maior dificuldade de 
acesso ao conhecimento e à tecnologia pela qual pagou. 

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”. 

As instituições de ciência e tecnologia pública do Brasil na área da 
agricultura têm cometido um grave erro. As cultivares produzidas pelas 
instituições do Estado brasileiro têm sido protegidas. O papel do Estado é 
produzir cultivares de alto nível e de uso livre. Isso garantiria a 
sobrevivência de pequenas empresas que poderiam utilizar a tecnologia do 
Estado para competir no mercado com as grandes empresas que tem maior 
potencial para fazer pesquisa e desenvolver tecnologia. Sem cultivares 
públicas de alto padrão disponíveis, a tendência é o mercado sementeiro 
ficar oligopolizado, como já aconteceu com o milho e o preço das sementes 
se elevarem prejudicando os agricultores. 

O Estado, portanto, ao invés de encerrar sua atividade para não 
competir com grandes empresas, deve ao contrário fortalecer sua atuação 
fornecendo cultivares de livre uso para garantir a sobrevivência de 
pequenas empresas, fortalecer a livre concorrência e reduzir o custo das 
sementes para o agricultor. Esse é o papel do Estado. É inclusive seu dever 
constitucional, atuar para favorecer a livre concorrência (Art. 170 V da CF) 
e não trabalhar para o oligopólio sementeiro. Essa estratégia correta e 
constitucional sempre foi a política das instituições públicas de ciência dos 
Estados Unidos na área da agricultura.  

Quando fui aluno do já falecido professor Wilbert A. Russell (3 
agosto 1922 – 6 abril 2014), no curso avançado de melhoramento, na 
Universidade Estadual de Iowa, em 1981, ele disse com justo orgulho que o 



56 – A governança dos riscos socioambientais da nanotecnologia... 

milho híbrido simples mais cultivado dos Estados Unidos era resultante de 
duas linhagens públicas, B73 x Mo17, ou seja, uma linhagem pública de 
Iowa e outra pública de Missouri. Ele foi autor da famosa linhagem pública 
de milho B73 liberada em 1972.  

Grandes e pequenas empresas sementeiras americanas usaram 
livremente a linhagem B73 como parental para híbrido simples. Esse 
exemplo deveria ser seguido pelas instituições públicas de pesquisa 
agrícola do Brasil. Os agricultores brasileiros devem se organizar e exigir 
isso do Governo. Porque essa política pública benéfica ao povo não é 
adotada no Brasil? A explicação é que no Brasil existe uma corporocracia, 
onde o Governo serve as corporações e não uma democracia onde o 
Governo serve ao povo. O Brasil precisa evoluir para uma democracia. 

Os apoiadores da privatização do Estado acreditam que o setor 
privado pode substituir o setor público. No caso da pesquisa, ciência e 
tecnologia, isso não é verdadeiro. A pesquisa privada tem objetivo 
comercial, objetivo financeiro, o foco é o lucro. Na pesquisa pública, o foco 
é social e/ou ambiental. O principal objetivo do Instituto Agronômico de 
Campinas, sempre foi o melhoramento vegetal. Para que a diferença entre 
o melhoramento público e o privado seja entendida, vou dar dois exemplos 
de melhoramento vegetal, um privado com foco no lucro e um público, do 
Instituto Agronômico de Campinas, com foco social.  

O herbicida mais conhecido do mundo é o glifosato. Seu fabricante 
descobriu uma bactéria tolerante ao herbicida. Graças à biologia 
molecular, conseguiu transferir a tolerância ao glifosato dessa bactéria para 
a planta de soja. A cultivar de soja transgênica tolerante ao glifosato dá 
duplo lucro ao fabricante do herbicida, com a venda do próprio herbicida e 
da semente a ele tolerante. Isso em parte é bom para o agricultor, porque 
facilita a aplicação do herbicida que antes só podia ser aplicado em pré-
plantio e agora pode ser aplicado com a cultura já germinada. Mas o 
problema, é que as folhas da planta tolerante absorvem o herbicida 
aplicado, que se armazena na semente que será comercializada para 
utilização como alimento.  

Para comercializar o grão da nova cultivar tolerante ao herbicida, a 
empresa precisou obter um aumento de 50 vezes no limite de resíduo do 
glifosato permitido no grão de soja. É claro que esse melhoramento 
privado foi bom para a empresa, foi em parte bom para o agricultor, mas 
foi nocivo ao consumidor, que tem que comer 50 vezes mais resíduo de 
herbicida do que comeria com a cultivar não tolerante. Esse é um exemplo 
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típico de melhoramento privado com objetivo de lucro. Ao invés de ter 
autorizado o aumento de 50 vezes no nível autorizado de resíduo no grão, 
o Governo deveria ter proibido o uso de tolerância a herbicidas em plantas 
alimentícias que aumentem o nível de resíduo do pesticida no alimento. 
Agora vou dar um exemplo de melhoramento público, sem objetivo de 
lucro e com objetivo social.  

A mandioca, nativa do Brasil, é um dos alimentos mais comuns em 
todo território brasileiro. As cultivares de mandioca comercializadas no 
Estado de São Paulo, eram na maioria de cor branca, sem caroteno ou pró 
vitamina A. A cultivar Ouro do Vale, tinha cor amarela, mas era pouco 
cultivada devido a limitações agronômicas. Foi feito pela equipe de 
pesquisadores de mandioca do Instituto Agronômico, um programa de 
hibridação e seleção, que resultou em cultivares de mandioca amarela 
como a IAC 574/70, com qualidade agronômica e nutricional, que 
substituiu em todo Estado as cultivares brancas. As cultivares amarelas de 
mandioca obtidas pelo Instituto Agronômico de Campinas foram 
propagadas livremente, sem nenhuma burocracia ou barreira de 
propriedade intelectual. Hoje o povo paulista consome mandioca amarela, 
rica em caroteno, de alta qualidade nutricional.  

O Instituto Agronômico de Campinas não teve nenhum lucro direto 
com esse trabalho, que, todavia, teve um enorme efeito social para o povo 
paulista. A pesquisa privada não substitui a pesquisa pública e o povo 
paulista será penalizado pela privatização dos resultados das pesquisas do 
Instituto Agronômico de Campinas. A equipe de melhoramento de 
mandioca do Instituto Agronômico de Campinas, também está ameaçada 
de desmonte. Conta hoje com três pesquisadores já com tempo para 
aposentar e não está conseguindo contratar pelo menos um para dar 
continuidade ao trabalho. O desmonte das equipes de melhoramento do 
IAC coloca em risco a soberania nacional na área de melhoramento 
vegetal. O melhoramento tem que ter continuidade para se eficiente. O 
novo pesquisador nessa área deve trabalhar alguns anos com os mais 
antigos para conhecer o material genético e dar sequência ao trabalho. 
Uma vez interrompido esse elo, perde-se germoplasma e o conhecimento 
acumulado, tornando difícil a retomada do programa. 

O imperialismo tem duas fases bem distintas. Uma foi a fase do 
imperialismo de Estado, imperialismo territorial. Um Estado mais forte 
conquistava o território de outro Estado mais fraco que se tornava colônia. 
Exemplos são os impérios romano, inglês, espanhol e o português do qual 
fomos colônia.  
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Após a Convenção de Paris de 1883, foi criado um mecanismo 
patentário industrial internacional que permitiu a apropriação do 
conhecimento da indústria, provocando paulatinamente uma mudança no 
imperialismo. O imperialismo de Estado territorial foi substituído pelo 
imperialismo do conhecimento, da tecnologia, detidas por corporações 
pertencentes aos países que desenvolveram mais conhecimento, mais 
tecnologia. As corporações ocupam os territórios e dominam os governos. 
Em 1994, com o final da Rodada Uruguai, o poder das corporações foi 
ampliado com duas medidas: extensão das patentes para seres vivos que 
permitiu também a dominação sobre a agricultura e obrigatoriedade de 
participação em todas as áreas. As corporações aumentaram seu poder, 
dominam a indústria e agora também a agricultura.  

Com a Lei 13.243/2016, toda tecnologia produzida pelo Estado 
brasileiro poderá ser apropriada pelas corporações quase sem custo. 
Mesmo que surja alguma nova empresa brasileira como resultado da 
atividade de pesquisadores empreendedores, essa empresa pode ser 
comprada pelas corporações multinacionais fazendo com que ao final não 
reste nada nacional. A principal conclusão deste trabalho é que os 
brasileiros estão retornando à condição de colônia e estão pagando para 
isso com seus tributos.  
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