
Novo Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação
EC Nº 85/15  e  LEI Nº 13.243/16

Comissão Especial de Inovação Tecnológica da Saúde  
Câmara  dos Deputados

Brasília/DF, 13 de junhode 2017

Leopoldo Gomes Muraro

Procurador-chefe

Procuradoria Federal junto ao CNPq











QUADRO DE INOVAÇÃO NO MUNDO
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Marco Legal

 1) Alteração constitucional

 2) Lei nº 13.243/16 (alterou 9 Leis + parte própria)

• Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação)

• Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estrangeiro)

• Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações)

• Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011 (RDC)

• Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993 (Contrato Temporário)

• Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994 (Fundação de Apoio)

• Lei no 8.010, de 29 de março de 1990 (Importação)

• Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990 (Imposto de Importação)

• Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (Carreira de Magistério)



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 85/2015

ARTICULAÇÃO ENTRE ENTES

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a
inovação.
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá

tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o
progresso da ciência, tecnologia e inovação.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas
no caput , estimulará a articulação entre entes, tanto
públicos quanto privados, nas diversas esferas de
governo.



Lei n° 13.243/16

Alterou Lei nº 10.973/04

ESPÍRITO DA LEI

Art. 3o A União, os Estados, o Distrito Federal, os

Municípios e as respectivas agências de fomento poderão

estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o

desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo

empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos

voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que

objetivem a geração de produtos, processos e serviços

inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 85/2015  

INOVAÇÃO NA EMPRESAS

Art. 219.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação

e o fortalecimento da inovação nas empresas,

bem como nos demais entes, públicos ou

privados, a constituição e a manutenção de

parques e polos tecnológicos e de demais

ambientes promotores da inovação, a atuação

dos inventores independentes e a criação,

absorção, difusão e transferência de tecnologia.



Lei 10.973/04

Inovação nas empresas 

Art. 19. A UNIÃO, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios, as ICTs e suas AGÊNCIAS DE FOMENTO

promoverão e incentivarão a pesquisa e o
desenvolvimento de produtos, serviços e processos
inovadores em empresas brasileiras e em entidades
brasileiras de direito privado sem fins lucrativos,
mediante a concessão de recursos financeiros, humanos,
materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em
instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às
prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional.

§ 2o-A. São instrumentos de estímulo à inovação nas
empresas, quando aplicáveis, entre outros:



Inovação nas empresas 

I - subvenção econômica -
II – financiamento
III - participação societária
IV - bônus tecnológico
V - encomenda tecnológica
VI - incentivos fiscais
VII - concessão de bolsas
VIII - uso do poder de compra do Estado
IX - fundos de investimentos
X - fundos de participação
XI - títulos financeiros, incentivados ou não
XII - previsão de investimento em pesquisa e

desenvolvimento em contratos de concessão de serviços
públicos ou em regulações setoriais



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 85/2015

INSTRUMENTOS JURÍDICOS

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

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.



Lei 10.973/04

Instrumentos jurídicos

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.

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.



Decreto

Instrumentos jurídicos

CONTRATO DE ENCOMENDA TECNÓLOGICA –
quando há risco tecnológico

TERMO DE OUTORGA– bolsas e auxílios

ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - PD&I– novidade

CONVÊNIO PARA PD&I– regime próprio (não aplica
Decreto 6.170/07 – PI 424/16)

CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS PARA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO – casos de dispensa de licitação
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