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LEI FEDERAL Nº 13.243/2016

“Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo 
sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e 
a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da 
política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica 
nacional.

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer diretrizes e objetivos:

I – estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional;  

II – de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de 
empresas;  

III – para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos; 
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LEI FEDERAL Nº 13.243/2016

IV – para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 
equipamentos, recursos humanos e capital intelectual;  

V – de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia;  

VI – para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica;  

VII – para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 
empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade 
intelectual; 

VIII – para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com 
inventores independentes, empresas e outras entidades.”
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LEI FEDERAL Nº 13.243/2016

Este não foi mudado, mas não usamos ainda...

“Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverão
associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações de formação de
recursos humanos sob sua responsabilidade.”
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DECRETO FEDERAL Nº 9.283/2018

“Art. 14...
§ 1º A política a que se refere o caput estabelecerá, além daqueles previstos no art. 15-A 
da Lei nº 10.973, de 2004, as diretrizes e os objetivos para:

I - a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor ou empregado 
público nas atividades decorrentes das disposições deste Decreto;

II - a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias decorrentes das disposições 
deste Decreto.



Políticas Institucionais de Inovação das ICTs

www.fortec.org.br

DECRETO FEDERAL Nº 9.283/2018

“Art. 14...
...
III - a qualificação e a avaliação do uso da adoção dos resultados decorrentes de atividades 
e projetos de pesquisa; e

IV - o atendimento do inventor independente.

§ 2º A concessão de recursos públicos considerará a implementação de políticas de 
inovação por parte das ICT públicas e privadas.

§ 3º A ICT pública publicará em seu sítio eletrônico oficial os documentos, as normas e os 
relatórios relacionados com a sua política de inovação.
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Eixo Matéria Dispositivo Legal

I. Diretrizes Gerais
Estabelecimento de diretrizes e objetivos Lei nº 10.973/2004, art. 15-A, parágrafo único

Estabelecimento de critérios para publicização Decreto nº 9.283/2018, art. 14, § 3º

II. Política de Propriedade 

Intelectual

Organização e gestão dos processos de transferência de tecnologia Decreto nº 9.283/2018, art. 14, caput, inciso I

Celebração de contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento de uso ou de exploração de

criação a empresas que tenham, em seu quadro societário, pesquisador público vinculado à ICT
Decreto nº 9.283/2018, art. 11, §1º

Definição das hipóteses ou estabelecimento de critérios para a transferência de tecnologia e licenciamento do

direito de uso ou de exploração de criação protegida, com cláusula de exclusividade

Lei nº 10.973/2004, art. 6º, § 1º, e Decreto nº 9.283/2018, art. 12,

§1º

Definição das modalidades de oferta de tecnologia, dos critérios e das condições de escolha da contratação mais vantajosa Decreto nº 9283/2018, art. 12, §§ 6º e8º

Definição das hipóteses ou estabelecimento de condições para a cessão de direitos de propriedade intelectual

ao criador (a título não oneroso) ou a terceiros (mediante remuneração)
Lei nº 10.973/2004, art. 11, e Decreto nº 9.283/2018, art. 13

Critérios para a qualificação e a avaliação do uso da adoção dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa Decreto nº 9.283/2018, art. 14, §1º, inciso III

Procedimentos para consulta ao Ministério da Defesa nos casos em que as tecnologias forem consideradas

como de interesse da defesa nacional

Lei nº 10.973/2004, art. 6º, § 4º, e Decreto nº 9.283/2018, arts.

14, § 4º, e art. 82

Reversão para a ICT dos direitos de propriedade intelectual cedidos em sede de acordo de parceria para PD&I,

mas que não tenham sido explorados no prazo e nas condições estabelecidas
Decreto nº 9.283/2018, art. 37, §2º

III. Diretrizes para Parcerias
Disposição sobre a geração de inovação no ambiente produtivo

Lei nº 10.973/2004, art. 15-A, caput, e Decreto nº 9.283/2018, art.

14, caput, inciso II

Definições de diretrizes e objetivos para a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias Decreto nº 9.283/2018, art. 14, §1º, inciso II

IV. Estímulo ao Empreendedorismo

Participação da ICT pública no capital de empresas Decreto nº 9283/2018, art. 4º, §§ 1º 8º

Estímulo ao inventor independente
Lei nº 10.973/2004, art. 15-A, parágrafo único, inciso VII, e Decreto

nº 9.283/2018, art. 14, §1º, inciso IV

Participação, remuneração, afastamento e licença de servidor público para as atividades previstas no Decreto

nº 9283/2018, incluindo a constituição de empresa

Lei nº 10.973/2004, art. 15 e Decreto nº 9.283/2018, art. 14, §1º,

inciso I
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Por quê é necessário?



EC 85 – O que mudou na Constituição
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Texto Original da C. F. Modificações propostas

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios:
...
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência; 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:
...
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre:
...
IX – educação, cultura, ensino e desporto;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre:
...
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 
tecnologia, pesquisa e inovação;

Legislação concorrente:  Não existindo norma local ou havendo conflito, vale a FEDERAL



Legislação dos Estados – por quê
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• Desconhecimento dos órgãos de controle dos estados, tanto da EC85 quanto 
da Lei 13.243/2016, causando insegurança para os gestores;

• Resistências, tanto à hierarquização (que pode ser vista como intrusão da 
esfera federal), quanto ao próprio espírito do Marco, no que se pode usar o 
eventual conflito entre a norma nacional e as normas estaduais para dificultar 
os avanços;

• O impedimento da aplicação direta da Lei federal sobre a esfera estadual no 
que diz respeito aos servidores públicos;

• A necessidade de inclusão da permissão dos remanejamentos e transposições 
de recursos entre categorias de despesa nas constituições estaduais e distrital.
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ESTADO INSTRUMENTO(S) DE ATUALIZAÇÃO DA NORMATIVA

ACRE Lei n° 3.387, de 21 de junho de 2018

ALAGOAS -

AMAPÁ Lei n° 2.333, de 25 de abril de 2018

AMAZONAS -

BAHIA -

CEARÁ -

DISTRITO FEDERAL Lei n° 6.140, de 03 de maio de 2018

ESPÍRITO SANTO -

GOIÁS -

MARANHÃO -

MATO GROSSO -

MATO GROSSO DO SUL Lei n° 5.286, de 13 de dezembro de 2018

MINAS GERAIS Lei Estadual n° 22.929, de 12 de janeiro de 2018 e Decreto 47.442/2018.

PARÁ Lei n° 8.426, de 16 de novembro de 2016

PARAÍBA -

PARANÁ -

PERNAMBUCO Lei Complementar n° 400, de 18 de dezembro de 2018

PIAUÍ -

RIO DE JANEIRO -

RIO GRANDE DO NORTE -

RIO GRANDE DO SUL -

RONDÔNIA -

RORAIMA -

SANTA CATARINA -

SÃO PAULO Decreto n° 62.817, de 04 de setembro de 2017

SERGIPE -

TOCANTINS -
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Em breve no Portal do FORTEC
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Uma questão importante que pode dificultar bastante...
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Defender a Ciência é defender a capacidade e a 
autonomia para o país.

Não será possível defender uma ciência se esta 
não se propuser a agir com a sociedade.
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