
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei de Inovação – atualizada  

 

 



A
to

re
s 

Agência de Fomento 

Instituição Científica, 
Tecnológica e de 

Inovação  (ICT) 

Órgão da 
Administração Pública 

Pessoa Jurídica de 
direito privado sem fins 

Lucrativos 
Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) 

Parque Tecnológico 

Polo Tecnológico  

Incubadora de 
empresas 

Fundação de Apoio 

Pesquisador 

Público 

Independente 



In
st

ru
m

e
n

to
s 

Fornecimento e 
Capacitação de 

Recursos Humanos 

Constituição de 
Sociedade 

Compartilhamento de 
Estrutura de pesquisa 

Compartilhamento de 
capital intelectual 

Financiamento 

Incentivos Fiscais 

Uso do Poder de 
Compra 

Contrapartida 
tecnológica 

Investimento 

Compensação 

Encomenda 
Tecnológica 

Preferencia em 
licitações 

Contratação de 
serviços 

Licenciamento de 
tecnologia  

Com exclusividade 

Desenvolvimento 
próprio ou de terceiros 

Oferta Pública 

Desenvolvimento 
Conjunto 

Sem exclusividade 



Novos Conceitos 
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e
 

e
m
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s organização ou estrutura 

que objetiva estimular ou 
prestar apoio logístico, 
gerencial e tecnológico ao 
empreendedorismo 
inovador e intensivo em 
conhecimento, com o 
objetivo de facilitar a 
criação e o 
desenvolvimento de 
empresas que tenham 
como diferencial a 
realização de atividades 
voltadas à inovação 
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complexo planejado de 
desenvolvimento 
empresarial e tecnológico, 
promotor da cultura de 
inovação, da 
competitividade industrial, 
da capacitação 
empresarial e da 
promoção de sinergias em 
atividades de pesquisa 
científica, de 
desenvolvimento 
tecnológico e de 
inovação, entre empresas e 
uma ou mais ICTs, com ou 
sem vínculo entre si; 
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ambiente industrial e 
tecnológico caracterizado 
pela presença dominante 
de micro, pequenas e 
médias empresas com 
áreas correlatas de 
atuação em determinado 
espaço geográfico, com 
vínculos operacionais com 
ICT, recursos humanos, 
laboratórios e 
equipamentos organizados 
e com predisposição ao 
intercâmbio entre os entes 
envolvidos para 
consolidação, marketing e 
comercialização de novas 
tecnologias; 



Novos Conceitos 
C

a
p

it
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l 
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te
le

c
tu

a
l capital intelectual: 

conhecimento acumulado 
pelo pessoal da organização, 
passível de aplicação em 
projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação 
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subvenção a microempresas 
e a empresas de pequeno e 
médio porte, com base em 
dotações orçamentárias de 
órgãos e entidades da 
administração pública, 
destinada ao pagamento de 
compartilhamento e uso de 
infraestrutura de pesquisa e 
desenvolvimento 
tecnológicos, de 
contratação de serviços 
tecnológicos especializados, 
ou transferência de 
tecnologia, quando esta for 
meramente complementar 
àqueles serviços, nos termos 
de regulamento 
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atividade que auxilia no 
desenvolvimento, no 
aperfeiçoamento e na 
difusão de soluções 
tecnológicas e na sua 
disponibilização à sociedade 
e ao mercado 



Mudanças de Conceito 
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  introdução de novidade 

ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo ou 
social que resulte em 
novos produtos, 
processos ou serviços 
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 introdução de novidade 

ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo e 
social que resulte em 
novos produtos, serviços 
ou processos ou que 
compreenda a 
agregação de novas 
funcionalidades ou 
características a 
produto, serviço ou 
processo já existente 
que possa resultar em 
melhorias e em efetivo 
ganho de qualidade ou 
desempenho 
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fundação criada com a 
finalidade de dar apoio a 
projetos de pesquisa, ensino 
e extensão e de 
desenvolvimento 
institucional, científico e 
tecnológico de interesse 
das IFES e demais ICTs, 
registrada e credenciada 
nos Ministérios da 
Educação e da Ciência e 
Tecnologia, nos termos da 
Lei no 8.958/94 F
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fundação criada com a 
finalidade de dar apoio a 
projetos de pesquisa, ensino 
e extensão, projetos de 
desenvolvimento 
institucional, científico, 
tecnológico e projetos de 
estímulo à inovação de 
interesse das ICTs, 
registrada e credenciada 
no Ministério da Educação 
e no Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, nos 
termos da Lei no 8.958/94, e 
das demais legislações 
pertinentes nas esferas 
estadual, distrital e 
municipal;     
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A ICT poderá ceder seus 
direitos sobre a criação, 
mediante manifestação 
expressa e motivada, a 
título não-oneroso, nos 
casos e condições 
definidos em 
regulamento, para que 
o respectivo criador os 
exerça em seu próprio 
nome e sob sua inteira 
responsabilidade, nos 
termos da legislação 
pertinente. 
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Nos casos e condições 
definidos em normas da 
ICT e nos termos da 
legislação pertinente, a 
ICT poderá ceder seus 
direitos sobre a criação, 
mediante manifestação 
expressa e motivada e a 
título não oneroso, ao 
criador, para que os 
exerça em seu próprio 
nome e sob sua inteira 
responsabilidade, ou a 
terceiro, mediante 
remuneração.  

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.  
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Art. 5o Ficam a União e suas 
entidades autorizadas a 
participar minoritariamente 

do capital de empresa 
privada de propósito 
específico que vise ao 
desenvolvimento de 
projetos científicos ou 
tecnológicos para 
obtenção de produto ou 
processo inovadores. 

        Parágrafo único. A 
propriedade intelectual 
sobre os resultados obtidos 
pertencerá às instituições 
detentoras do capital social, 
na proporção da respectiva 
participação. 
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Art. 5o  São a União e os demais 
entes federativos e suas 
entidades autorizados, nos 
termos de regulamento, a 
participar minoritariamente do 
capital social de empresas, com 
o propósito de desenvolver 
produtos ou processos 
inovadores que estejam de 
acordo com as diretrizes e 
prioridades definidas nas 
políticas de ciência, tecnologia, 
inovação e de desenvolvimento 
industrial de cada esfera de 
governo.  

§ 1o A propriedade intelectual 
sobre os resultados obtidos 
pertencerá à empresa, na forma 
da legislação vigente e de seus 
atos constitutivos.  

§ 2o O poder público poderá 
condicionar a participação 
societária via aporte de capital 
à previsão de licenciamento da 
propriedade intelectual para 
atender ao interesse público.   

. § 3o A alienação dos ativos da 
participação societária referida 
no caput dispensa realização de 
licitação, conforme legislação 
vigente.   

§ 4o Os recursos recebidos em 
decorrência da alienação da 
participação societária referida 
no caput deverão ser aplicados em 
pesquisa e desenvolvimento ou em 
novas participações societárias.    

§ 5o Nas empresas a que se refere 
o caput, o estatuto ou contrato social 
poderá conferir às ações ou quotas 
detidas pela União ou por suas 
entidades poderes especiais, inclusive 
de veto às deliberações dos demais 
sócios nas matérias que especificar.   

§ 6o A participação minoritária de 
que trata o caput dar-se-á por meio 
de contribuição financeira ou não 
financeira, desde que 
economicamente mensurável, e 
poderá ser aceita como forma de 
remuneração pela transferência de 
tecnologia e pelo licenciamento para 
outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação de 
titularidade da União e de suas 
entidades 
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 As gratificações específicas 
do exercício do magistério 
somente serão garantidas, na 
forma do § 2o deste artigo, 
caso o pesquisador público 
se mantenha na atividade 
docente em instituição 
científica e tecnológica.. 
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 As gratificações específicas 
do pesquisador público em 
regime de dedicação 
exclusiva, inclusive aquele 
enquadrado em plano de 
carreiras e cargos de 
magistério, serão garantidas, 
na forma do § 2o deste artigo, 
quando houver o completo 
afastamento de ICT pública 
para outra ICT, desde que 
seja de conveniência da ICT 
de origem 

O pesquisador público em 
regime de dedicação 
exclusiva, inclusive aquele 
enquadrado em plano de 
carreiras e cargos de 
magistério, poderá exercer 
atividade remunerada de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação em ICT ou em 
empresa e participar da 
execução de projeto 
aprovado ou custeado com 
recursos previstos nesta Lei, 
desde que observada a 
conveniência do órgão de 
origem e assegurada a 
continuidade de suas 
atividades de ensino ou 
pesquisa nesse órgão, a 
depender de sua respectiva 
natureza. 



Mudanças de Conceito 

P
re

st
a

ç
ã

o
 d

e
 C

o
n

ta
s 

 
2
0
1
0
 

A ICT, por intermédio do Ministério 
ou órgão ao qual seja 
subordinada ou vinculada, 
manterá o Ministério da Ciência e 
Tecnologia informado quanto: 

à política de propriedade 
intelectual da instituição; 

às criações desenvolvidas no 
âmbito da instituição; 

às proteções requeridas e 
concedidas; e 

aos contratos de licenciamento 
ou de transferência de tecnologia 
firmados. 

As informações de que trata este 
artigo devem ser fornecidas de 
forma consolidada, em 
periodicidade anual, com vistas à 
sua divulgação, ressalvadas as 
informações sigilosas. 
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A ICT pública deverá, na forma 
de regulamento, prestar 
informações ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Aplica-se o mesmo à ICT privada 
beneficiada pelo poder público, 
na forma desta Lei 



Aperfeiçoamentos 

Art. 9o  É 
facultado à ICT 
celebrar acordos 
de parceria com 
instituições 
públicas e 
privadas para 
realização de 
atividades 
conjuntas de 
pesquisa 
científica e 
tecnológica e de 
desenvolvimento 
de tecnologia, 
produto, serviço 
ou processo.  

§ 1o O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de 
graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas 
no caput poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam 
vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento.    

§ 2o As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade 
intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, 
assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de 
tecnologia, observado o disposto nos §§ 4o a 7o do art. 6o.     

§ 3o A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2o serão 
asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro 
privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira 
ou não financeira, desde que economicamente mensurável.      

§ 4o A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 
vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o 
doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não 
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste 
parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro 
de 1966.   

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm


Aperfeiçoamentos 

Art. 9o-A.  Os 
órgãos e 
entidades da 
União, dos 
Estados, do Distrito 
Federal e dos 
Municípios são 
autorizados a 
conceder recursos 
para a execução 
de projetos de 
pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação às ICTs 
ou diretamente 
aos pesquisadores 
a elas vinculados, 
por termo de 
outorga, 
convênio, 
contrato ou 
instrumento 
jurídico 
assemelhado.   

§ 1o A concessão de apoio financeiro depende de aprovação de plano de 
trabalho.            

§ 2o A celebração e a prestação de contas dos instrumentos aos quais se refere 
o caput serão feitas de forma simplificada e compatível com as características das 
atividades de ciência, tecnologia e inovação, nos termos de regulamento.          

§ 3o A vigência dos instrumentos jurídicos aos quais se refere o caput deverá ser suficiente 
à plena realização do objeto, admitida a prorrogação, desde que justificada 
tecnicamente e refletida em ajuste do plano de trabalho.       

§ 4o Do valor total aprovado e liberado para os projetos referidos no caput, poderá 
ocorrer transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de 
programação para outra, de acordo com regulamento.      

§ 5o A transferência de recursos da União para ICT estadual, distrital ou municipal em 
projetos de ciência, tecnologia e inovação não poderá sofrer restrições por conta de 
inadimplência de quaisquer outros órgãos ou instâncias que não a própria ICT.      



Encomenda Tecnológica 

Art. 20.  Os órgãos e 
entidades da 
administração pública, 
em matéria de 
interesse público, 
poderão contratar 
diretamente ICT, 
entidades de direito 
privado sem fins 
lucrativos ou empresas, 
isoladamente ou em 
consórcios, voltadas 
para atividades de 
pesquisa e de 
reconhecida 
capacitação 
tecnológica no setor, 
visando à realização 
de atividades de 
pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação que 
envolvam risco 
tecnológico, para 
solução de problema 
técnico específico ou 
obtenção de produto, 
serviço ou processo 
inovador.   

§ 1o Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste 
artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela 
empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término. 

§ 2o Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do 
resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, 
poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de 
duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado. 

§ 3o O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será 
efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, 
consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de 
adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de 
desempenho no projeto.            

§ 4o O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador 
resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
encomendadas na forma do caput poderá ser contratado mediante dispensa 
de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda, 
observado o disposto em regulamento específico.   



Encomenda Tecnológica 

Art. 20.  Os órgãos e 
entidades da 
administração pública, 
em matéria de interesse 
público, poderão 
contratar diretamente 
ICT, entidades de direito 
privado sem fins lucrativos 
ou empresas, 
isoladamente ou em 
consórcios, voltadas para 
atividades de pesquisa e 
de reconhecida 
capacitação 
tecnológica no setor, 
visando à realização de 
atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação que envolvam 
risco tecnológico, para 
solução de problema 
técnico específico ou 
obtenção de produto, 
serviço ou processo 
inovador.   

§ 3o O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado proporcionalmente aos trabalhos 
executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de adoção de 
remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto.       

§ 4o O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante das atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação encomendadas na forma do caput poderá ser contratado mediante dispensa de 
licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda, observado o disposto em regulamento específico.    

§ 5o Para os fins do caput e do § 4o, a administração pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar 
concomitantemente mais de uma ICT, entidade de direito privado sem fins lucrativos ou empresa com o objetivo de:     

I - desenvolver alternativas para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo 
inovador; ou 

II - executar partes de um mesmo objeto.   

§ 2o Aplicam-se ao procedimento de contratação as regras próprias do ente ou entidade da administração pública 
contratante.    

§ 3o Outras hipóteses de contratação de prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados com aplicação 
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos poderão ser previstas em regulamento.    § 4o Nas contratações 
de que trata este artigo, deverá ser observado o disposto no inciso IV do art. 27.       



Rodrigo Alberto Correia da Silva 

rodrigo@correiadasilva.com.br 
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