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Este artigo trata da relação entre empregador e empregado sob a nova Lei da 
Propriedade Industrial, que apresenta novas disposições sobre essa matéria, 
muitas complicadas de per si, como é o caso da co-propriedade entre emprega
dos e empregadores. O texto discute os incentivos instituídos na Alemanha, 
Japão e outros países que estabeleceram normas específicas para os inventores 
empregados, conferindo-Ihes o direito de receber compensações monetárias de 
seus empregadores, independentemente do salário. A diversidade de critérios 
utilizados em diversos países com destacada atuação em ciência e tecnologia 
para determinar as compensações aos empregados inventores atesta a impor
tância dessa forma de incentivo. O artigo analisa as disposições da legislação 
brasileira e apresenta sugestões para modificar a atual legislação, para que ela 
deixe de ser apenas um instrumento de natureza cartorial, voltado somente 
para assegurar a propriedade das invenções, e se transforme num instrumento 
eficaz de incentivo à produção de invenções relevantes. 

Employee inventions in Brazil: analysis of the current legislation and 
change proposals 
This paper addresses the employer-employee relationship under the new 
Industrial Property Law, which brings new provisions about this subject, 

* Este artigo, recebido em dez. 1998 e aceito em fev. 1999, é o resultado do desdobramento de 
uma pesquisa sobre o inventor independente e o empreendedor no Brasil, realizada em 1997 
graças ao patrodnio do Núcleo de Pesquisas e Publicações da EAESP/FGV. 
** Professor da EAESP/FGV. 
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many of them complicated by themselves, as is the case of employee
employer co-ownership. The paper discusses the incentives created in Ger
many, Japan and other countries that established specific mIes for employed 
inventors, granting them the right to receive monetary compensations from 
their employers, besides their wages. The diversity of criteria adopted by 
different countries with an outstanding role in science and technology 
proves the importance of this kind of incentive. The paper analyzes the Bra
zilian legal provisions and presents a few suggestions of changes to the cur
rent legislation, so that it ceases to be a registry instrument, which only 
assures invention ownership, becoming an effective incentive instrument for 
the production of relevant inventions. 

1. Introdução 

Este artigo trata das invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais rea
lizados por empregados ou prestadores de serviço à luz da nova Lei da Proprie
dade Industrial, instituída pela Lei nO 9.279, de 14 de maio de 1996. Essa lei 
apresenta novas disposições sobre essa matéria, muitas delas complicadas de 
per si, como é o caso da co-propriedade entre empregados e empregadores. 
Além disso, as práticas administrativas afinadas com o movimento da qualida
de total, ao induzirem a participação de todos os funcionários no processo de 
inovação, acabam gerando inúmeras situações passíveis de controvérsia quan
to à titularidade das soluções encontradas. A combinação desses novos disposi
tivos legais com a proliferação dessas práticas é potencialmente geradora de 
conflitos, principalmente quando elas são mal assimiladas ou implantadas sem 
o cuidado devido. 

O artigo discute algumas formas de incentivo aos inventores emprega
dos instituídas na Alemanha, Japão, Argentina, França, Espanha e outros paí
ses que estabeleceram normas específicas para os inventores empregados, 
conferindo a estes o direito de receber compensações monetárias adequadas 
de seus empregadores, independentemente do salário. A diversidade de crité
rios utilizados para determinar as compensações em diversos países com des
tacada atuação nas áreas de ciência e tecnologia atesta a importância dessa 
forma de incentivo. 

O artigo analisa, em seguida, as disposições constantes na atual Lei da 
Propriedade Industrial do Brasil, incluindo a recente regulamentação estabe
lecida pelo Decreto nO 2.553, de 15 de abril de 1998, e pela Portaria nO 88, de 
23 de abril de 1998, do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

2. Inventores empregados 

As invenções realizadas dentro das relações de trabalho suscitam inúmeras 
controvérsias no plano das idéias e alimentam desavenças entre empregados 
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e empregadores, gerando, muitas vezes, longas e desgastantes disputas jurídi
cas. Em grande parte isso se deve às legislações sobre propriedade industrial, 
cuja fundação conceitual ainda tem no inventor o seu centro de preocupa
ção, mudando muito pouco desde o início da era moderna, quando estas le
gislações, como hoje as conhecemos, foram criadas. Não cabe aqui discorrer 
sobre a evolução desse instituto legal, mas é importante ressaltar que o privi
légio de patente se consolida como uma manifestação das liberdades indivi
duais, decorrendo daí o princípio de que toda invenção é propriedade de seu 
autor, princípio este que está presente em praticamente todas as legislações 
atuais. Até aí, não há reparos a fazer. Os problemas aqui mencionados come
çam a surgir quando novos agentes comparecem ao processo de produção de 
invenções. 

Há um entendimento praticamente unânime de que a incorporação sis
temática de novos conhecimentos técnicos e científicos às atividades produti
vas começou a ocorrer de modo mais intenso a partir da segunda metade do 
século XIX, movimento este que teve nos inventores um dos principais agen
tes dessa época. Wiener (1995:94-5) considera que esse foi o período de ex
ploração por excelência dos conhecimentos acumulados ao longo de 200 anos 
da física newtoniana e da química. Segundo suas palavras, essa foi a era da 
invenção de oficina, na qual o inventor era a pessoa que trabalhava em uma 
oficina desenvolvendo novos artefatos, e só o fato de que estes funcionavam 
já constituía um importante acontecimento a chamar a atenção do público e 
dos industriais. Ao cientista, ao inventor e ao industrial abria-se um amplo 
campo de oportunidades decorrentes da aplicação daqueles conhecimentos 
acumulados, de modo que poucos conflitos existiam entre eles. As leis de pa
tentes ainda concebem o inventor dessa forma. 

Essa fase artesanal da produção de tecnologia começaria a se alterar 
com a criação dos laboratórios de pesquisas industriais, na qual avulta a con
tribuição de Thomas Alva Edison, com a criação de um laboratório em 1876, 
em Menlo Park, EUA. Edison, que começara sua trajetória como inventor de 
oficina, é considerado um marco importante no processo de produção de tec
nologia. Não tanto pela importância das suas invenções, mais de mil, entre 
elas a lâmpada elétrica, que passou a ser, inclusive, um símbolo associado às 

. novas idéias e invenções. Para Wiener (1995:95-6), a maior invenção de Edi
son não foi de caráter científico, mas sim econômico, qual seja, a criação do 
laboratório industrial, onde uma diversidade de técnicos contratados passou 
a trabalhar regularmente no desenvolvimento de novos inventos orientados a 
partir de objetivos comerciais. Em outras palavras, Edison inventou o modo 
de inventar de forma contínua e sistemática, cujo exemplo foi seguido por ou
tros empresários após um lapso de tempo considerável. 

Com o laboratório industrial surge o inventor assalariado, a carreira de 
pesquisador e os administradores especializados em atividades que mais tar
de seriam denominadas pesquisa e desenvolvimento experimental (P&D). Da-
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dos da Unesco (1997) mostram que em 1995 existiam cerca de 5,2 milhões 
de pessoas empregadas em tempo integral em P&D, sendo 85,4% delas nos 
países desenvolvidos. De acordo com Wiener (1995:161), a patente foi um 
mecanismo para assegurar ao inventor alguns direitos comercializáveis sobre 
sua invenção. Com o advento do laboratório industrial, este inventor foi em 
grande medida suplantado pelo inventor empregado, geralmente com salário 
elevado, porém obrigado a ceder qualquer invenção ao seu empregador. Com 
a consolidação desse processo, as invenções passaram a resultar cada vez 
mais do trabalho de equipes de empregados e prestadores de serviço, muitos 
deles contratados especificamente para esse fim. 

Do acima exposto pode-se verificar a existência de inventores indepen
dentes do tipo clássico e de inventores empregados em centros ou unidades 
de P&D e correlatos, públicos ou privados. Os primeiros são os inventores que 
ainda conservam traços da era da oficina, como diz Wiener (1995:94). O in
ventor empregado surge com o laboratório de pesquisa, sendo o de Edison 
considerado o pioneiro desse novo modo de produzir tecnologia, conforme 
comentado. Pouco se sabe dos inventores contratados por Edison, que, segun
do Wiener (1995:95), cuidava para que todos os inventos produzidos em seu 
estabelecimento levassem o seu nome, sem qualquer menção aos inventores 
por ele contratados. O mesmo acontecia com os demais laboratórios indus
triais. A luta dos inventores empregados para serem reconhecidos e valoriza
dos se insere na luta geral pelos direitos sociais. Levou tempo para que as leis 
de patentes passassem a contemplar as invenções decorrentes de contratos de 
trabalho. O caso brasileiro é exemplar e não difere muito da experiência de 
outros países, mesmo os mais avançados em matéria de ciência e tecnologia. 
A primeira legislação brasileira sobre patentes data de 1830, porém a inven
ção de empregados somente foi contemplada em 1943, com a Consolidação 
das Leis do Trabalho. Posteriormente, o Código da Propriedade Industrial de 
1945 e os que vieram depois, de 1969 e 1971, e a atual Lei da Propriedade In
dustrial (Lei n2 9.279, de 1996), mantiveram dispositivos concernentes às in
venções realizadas por empregados. 

No âmbito dos tratados internacionais, o quadro não foi muito diferente. 
A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, cria
da em 1883, foi revista em várias ocasiões para se adaptar às circunstâncias do 
momento, mas é somente na Revisão de Estocolmo de 1967 que se reconhece o 
direito do inventor de ser mencionado como tal nos documentos de patente 
(art. 42 , tercio). Atualmente todas as cartas patentes e pedidos de patentes dos 
países-membros da Convenção da União de Paris, bem como de outros trata
dos internacionais geridos pela Organização Mundial da Propriedade Intelec
tual COmpi), o que significa praticamente a totalidade dos países, devem trazer 
explicitamente o nome do inventor, mesmo que ele não seja o titular desses do
cumentos. 
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3. Incentivos aos empregados inventores em alguns países 

A regra básica presente na maioria das legislações de patentes, inclusive na 
brasileira, estabelece que a invenção pertence ao inventor, a não ser que 
este tenha sido explicitamente contratado para inventar ou realizar ativida
des de P&D e correlatos. Esse princípio decorre da lógica da produção capi
talista em geral, pois pertencem ao empregador os produtos que seus 
empregados produziram na vigência do contrato de trabalho firmado entre 
eles. Além de regulamentar essa matéria no sentido de incluir as conquistas 
da classe trabalhadora de um modo geral, alguns países criaram incentivos 
específicos aos inventores empregados no sentido de motivá-los a persegui
rem elevados padrões de produtividade, tais como compensações adicio
nais ao salário decorrentes de inovações que incorporem as suas invenções. 
A produtividade destes inventores parece ser um problema grave, a julgar 
pela quantidade de artigos sobre esse assunto em revistas e de eventos espe
cializados em gestão tecnológica. 

Na Alemanha, desde 1957 vigora um texto legal específico para os in
ventores empregados, conferindo a estes o direito de receber compensações 
monetárias adequadas de seus empregadores, independentemente do salá
rio. Conhecida como Lei das Invenções de Empregados (Gesetz über Arbeit
nehmererfindungen), ela possui quatro capítulos contendo 49 artigos relativos 
aos direitos resultantes das invenções de empregados inventores e às diretri
zes para estabelecer as compensações. O capítulo 1 apresenta as áreas de 
aplicação da lei e as definições básicas (§§12 a 42); o capítulo 2 trata das in
venções e sugestões de melhorias técnicas realizadas por empregados do se
tor privado (§§52 a 39); o capítulo 3, das realizadas por funcionários públicos 
e soldados (§§40 a 42); o último, das disposições transitórias.1 

Essa lei se aplica a todas as invenções e sugestões de melhorias técni
cas de empregados dos setores privado e público passíveis de serem protegi
das através da legislação de patente e de modelo de utilidade (§22). Ela 
estabelece dois tipos de invenções de empregados: invenções de serviço ou 
vinculadas e invenções livres. Invenções de serviço são aquelas obtidas duran
te o emprego e que resultam de atividades que fazem parte das responsabili
dades contratuais do empregado. As demais são invenções livres (§42). O 
empregado tem de comunicar, por escrito, ao seu empregador as informa
ções a respeito da invenção de serviço que estiver realizando (§52), sendo que 
este pode exigir o uso total ou parcial da mesma. Se o empregador não fizer 
qualquer exigência após quatro meses contados da data da comunicação ofi
cial do empregado, a invenção toma-se livre (§S2). A partir do momento em 

1 o autor agradece ao professor Robeno Colombo pela gentileza e, sobretudo, pela paciência 
que teve ao traduzir as leis alemãs citadas nesse texto . 
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que o empregador exigir o uso parcial ou total da invenção, o empregado pas
sa a ter o direito de exigir do seu empregador uma compensação adequada 
(§~). Essa compensação deve ser calculada com base no valor comercial da 
invenção, nas responsabilidades e na posição do inventor na empresa e na 
contribuição da empresa para com as atividades inventivas (§10). Com base 
nos dispositivos da citada lei, o Ministério do Trabalho estabelece diretrizes 
para calcular as compensações, após consulta às entidades patronais e labo
rais (§11). 

Essas diretrizes apresentam métodos para estabelecer a adequada re
muneração a ser paga pelo empregador ao inventor no caso de invenções de 
serviço, conforme estabelece o §10 citado acima. É o caso, por exemplo, das 
diretrizes para calcular as compensações de invenções de empregados do se
tor privado (Richtlinien fur die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im pri
vaten Dienst) , estabelecidas em 1959 e atualizadas em diversas ocasiões, 
estando válidas até hoje. Elas mostram, com riqueza de detalhes, como deter
minar o valor comercial da invenção usando a analogia com o licenciamento 
de patente. Conforme esse método, o valor da invenção é estabelecido medi
ante comparação com uma licença que seria paga a um inventor externo em 
circunstâncias comparáveis, licença esta baseada em um percentual sobre o 
faturamento ou o valor da produção (item 2.7). Essas diretrizes fornecem re
ferências para a fixação do percentual conforme o setor onde a invenção se 
aplica. Por exemplo, no setor de energia elétrica o percentual varia de 1,5 a 
5%; no farmacêutico, de 2 a 10% (item 2.10). A compensação ao empregado 
será determinada mediante um fator de participação na forma de um percen
tual que represente sua contribuição na realização da invenção. Tal fator leva 
em conta os seguintes aspectos (item 30): 

a) iniciativa do empregado na formulação do problema a ser solucionado 
pela invenção; 

b) como o empregado soluciona o problema; 

c) a responsabilidade e a posição hierárquica do empregado na empresa. 

o inventor é avaliado em cada um desses aspectos mediante uma pon
tuação em ordem crescente de participação para os aspectos (a) e (b) e pon
tuação em ordem inversa à posição na hierarquia da empresa para o aspecto 
(c), isto é, quanto mais elevado for o cargo, menor a pontuação. 

A compensação ao inventor é dada, portanto, como uma parcela do va
lor da invenção calculada como se fosse a remuneração a ser paga a um licen
ciador externo, parcela esta que reflete o somatório de sua pontuação nos três 
aspectos acima. A citada diretriz apresenta uma tabela que relaciona a soma 
das pontuações desses três aspectos com o fator de participação (item 37). 
Um exemplo: se nesses três aspectos o empregado inventor obteve oito pon-
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tos, então seu fator de participação será de 15%, conforme estabelece a refe
rida tabela.2 Continuando o exemplo, supondo que a exploração do invento 
gere um faturamento anual de DM400 mil e a taxa de remuneração acordada 
entre empregador e empregado seja de 3%, este terá, portanto, direito a rece
ber DM1,8 mil de compensação de seu empregador (400.000 x 0,15 x 0,03). 
Essa compensação pode ser paga ao inventor de uma só vez ou em pagamen
tos anuais. Quando empresa e empregado inventor não concordarem com os 
valores e as avaliações, a querela pode ser levada a uma junta de árbitros es
tabelecida pelo órgão governamental de patentes, cuja função é procurar um 
acordo entre as partes. Caso a intervenção dessa junta não obtenha sucesso, a 
pendência poderá ser levada aos tribunais. 

Na opinião de Heimbach (1992:44-5), considerar a invenção resultado 
de esforço individual, e não de uma equipe, é um ponto fraco da legislação 
alemã. Outro ponto fraco deve-se ao fato de ela não contemplar outros em
pregados não contratados especificamente para realizar invenções, embora 
contribuam para que elas sejam realizadas e implantadas com sucesso. Daí 
por que esse autor entende que essa legislação tende a provocar tensões en
tre os vários grupos de empregados de uma mesma empresa. Apesar disso, 
Heimbach avalia positivamente essa legislação e a considera um bom ponto 
de partida como estímulo às inovações (p. 45). 

Leptien (1995: 215) aponta diversos problemas na legislação alemã. 
Um deles ocorre quando a invenção resulta de uma equipe, fato que torna ne
cessário calcular a participação de cada membro dessa equipe. Outro proble
ma decorre da dificuldade de estimar a contribuição de uma dada patente 
num produto baseado em várias patentes. Outro problema refere-se à dificul
dade para identificar todos os produtos cobertos por uma certa patente. Ain
da outro resulta do lapso de tempo entre a invenção e sua exploração comercial, 
de modo que os pagamentos aos inventores acabam sendo feitos alguns anos 
depois de concluída a invenção. Há também o esforço administrativo para de
terminar e controlar as compensações. Por exemplo, o departamento central 
de patentes da Siemens AG despende mais de 10% do tempo dos advogados 
em questões dessa natureza (Leptien, 1995:223). Diante desses problemas, 
Leptien não avalia positivamente essa legislação, opinião compartilhada por 
muitos profissionais de P&D. Com efeito, uma pesquisa realizada por Leptien 
(1995:224) com 116 profissionais de P&D mostrou que somente 14,5 % dis
seram que essa legislação havia influenciado positivamente seu trabalho. 

A lei de patentes do Japão também prevê uma compensação a ser deter
minada pelo lucro que o empregador auferir com a exploração da invenção de 

2 Este exemplo foi extraído do próprio texto da Richtlinien fur die Vergütung von Arbeitnehmerer
findungen im privaten Dienst, item 39 . 
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seu empregado. De acordo com Yano (1992), para a legislação japonesa a 
invenção de empregado é aquela que satisfaz as seguintes situações: 

... a invenção é feita pelo empregado; 

... ela pertence à área de negócio do empregador ; 

... os atos que a produziram fazem parte das obrigações presentes ou passa
das do empregado. 

A legislação dispõe que o empregado tem o direito de obter a patente 
da invenção que atenda simultaneamente às situações acima. O empregador 
tem duas opções: o direito à licença não-exclusiva sobre esta patente, poden
do utilizá-la livre de qualquer ônus; e obter a patente ou licença exclusiva, de
vendo, neste caso, pagar alguma compensação ao empregado inventor (Yano, 
1992:170). Essa última é a situação mais freqüente. Ao contrário da legisla
ção alemã, a japonesa não inclui qualquer método para calcular a compensa
ção ao empregado inventor. Ainda segundo Yano (1992:174), que exerceu a 
função de diretor-geral de propriedade intelectual da Sumitomo Metal Indus
tries, a maioria das empresas adota o seguinte esquema: uma quantia fixa a 
ser paga quando do requerimento da patente e uma quantia variável à medi
da que a empresa aufere lucros com a exploração da invenção. Como se vê, a 
legislação japonesa, que data de 1959, é amplamente favorável ao emprega
do inventor, fato que provavelmente deve ter contribuído para que este país 
se destacasse no campo da tecnologia. 

De acordo com o Code de la Propriété Intellectuelle da França, Lei n2 92-
597, de 1992, pertence ao empregador a invenção realizada por empregado 
que tenha como missão realizar invenções (mission inventive), sendo que este 
pode receber uma remuneração suplementar, de acordo com condições fixa
das nas convenções coletivas ou no contrato de trabalho. A invenção de em
pregado contratado sem essa missão pertence a ele; porém, se o empregado 
contou com alguma ajuda ou recurso da empresa para realizá-la, ela perten
cerá à empresa, que, nesse caso, deverá pagar ao inventor um preço justo 
(art. 611-7). Essas regras também são aplicáveis a todos os funcionários de 
entidades de direito público. Da mesma forma que na legislação alemã, o em
pregado também deve declarar as suas invenções ao empregador. 

Esse código criou a Commission Nationale des Inventions de Salariés, 
no âmbito do Institut Nacional de Propriété Industriel1e, com o objetivo de 
proporcionar soluções para os litígios entre as empresas e seus empregados 
quanto a essa matéria, bem como para fixar remunerações. Trata-se de uma 
comissão constituída por representantes dos assalariados e dos empregado
res e presidida por um juiz togado. A comissão também oferece consultas e 
esclarece dúvidas às partes envolvidas. Talvez por isso são poucos os litígios 
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que chegam até a comissão: 10 casos em 1995 e sete em 1996 (Inpi, 1996:19 
e 1997:18). 

Praticamente todos os países desenvolvidos apresentam algum tipo de 
incentivo aos empregados inventores em suas legislações de patentes. Os EUA 
constituem uma exceção, pois apresentam uma situação muito distante das 
que foram comentadas até aqui. A legislação norte-americana não estabelece 
qualquer forma de remuneração ao inventor, decorrente desse acordo de 
transferência. Muitas empresas, no entanto, adotam espontaneamente algum 
sistema de recompensas para incentivar seus empregados inventores. As for
mas de recompensas são variadas e dependem de cada empresa. Elas podem 
envolver uma pequena soma em dinheiro paga de uma só vez (lump sum 
cash) , percentagem dos royalties recebidos pelo licenciamento da patente, 
percentagem do lucro obtido com a venda do produto objeto da patente, bem 
como incentivos não-monetários, tais como diplomas, comemorações, via
gens etc. 

De acordo com Kline (1992), nos EUA o empregador não está obrigado 
a partilhar, com seus empregados inventores, os resultados provenientes de 
suas invenções. Isso é válido para os empregados contratados para inventar 
(employed to invent). Porém, as invenções realizadas por empregados contra
tados para outros propósitos e não especificamente para inventar (employees 
not hired to invent) pertencem a estes, desde que não haja qualquer acordo 
em contrário (employment agreement). A existência de um employment agree
ment firmado entre as partes suplanta as disposições da lei de patentes (Kli
ne, 1992:71-2). Esse expediente decorre do fato de que, para a lei de patente 
norte-americana, os direitos de patente somente são concedidos para o inven
tor ou grupo de inventores. Por isso, a regra é as empresas estabelecerem cláu
sulas em seus contratos de trabalho nas quais os empregados concordam em 
transferir ao empregador quaisquer direitos sobre as invenções concebidas na 
vigência desse contrato. Algumas vão mais longe ainda, estabelecendo restri
ções à exploração de invenções durante um ou mais anos após o término do 
contrato. Conforme Kline (1992:73), o employment agreement é uma espécie 
de contrato de adesão, redigido inteiramente pelo empregador, que tem 
maior poder de barganha diante do empregado. Se o empregado não concor
dar com o agreement, ele certamente perderá a vaga antes mesmo de ocupá
la. Apesar dessa característica leonina, os tribunais relutam em invalidar tais 
acordos. 

Pela legislação da Espanha (Lei nQ 11/1986), pertencerão à empresa as 
invenções realizadas por trabalhador durante a vigência de contrato de traba
lho ou de serviço com ela e que sejam frutos de atividades de pesquisa explí
cita ou implicitamente constitutiva do objeto contratual (art. 15, 1). Esse 
trabalhador não terá direito a uma remuneração suplementar por tais inven
ções, exceto se sua contribuição pessoal para a realizá-las ou a importância 
das mesmas para a empresa excedam de maneira evidente o conteúdo explí-
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cito ou implícito do contrato ou relação de trabalho (art. 15, 2). Esse último 
aspecto representa uma novidade em relação às invenções de serviço, ainda 
ausente na maioria das legislações nacionais, inclusive as citadas anterior
mente. As invenções em cuja realização não ocorra as circunstâncias estabeleci
das acima pertencerão ao trabalhador autor das mesmas (art. 16). Porém, se 
tais invenções se relacionarem com suas atividades profissionais na empresa e 
para obtê-las o trabalhador contou com conhecimentos predominantemente 
adquiridos na empresa ou com a utilização de recursos proporcionados por 
ela, a empresa terá direito de assumir a titularidade das invenções ou de re
servar o direito de utilizá-las (art. 17, 1). Se a empresa assim o fizer, o traba
lhador inventor terá direito a uma compensação econômica justa, fixada 
conforme a importância industrial e comercial da invenção, levando em con
ta o valor dos recursos e dos conhecimentos proporcionados pela empresa e 
as contribuições próprias do trabalhador (art. 17, 2). Em qualquer caso, o tra
balhador deverá fazer comunicação escrita à empresa, com dados e informa
ções para que esta possa exercer os direitos que lhe correspondam no prazo 
de três meses; caso contrário, o trabalhador perderá seus direitos. Antes de 
iniciar-se uma ação judicial decorrente de disputas em tomo de invenções ob
tidas na vigência de contratos de trabalho ou de prestação de serviço, o con
flito deverá ser encaminhado para uma solução conciliatória no âmbito do 
Registro de la Propiedad Industrial (art. 140). A proposta de acordo entre as 
partes deverá ser concluída no prazo máximo de dois meses, contados da 
data da solicitação da conciliação, sendo que as partes têm 15 dias para mani
festar se concordam ou não com os termos do acordo proposto. Em caso de si
lêncio, entende-se que houve concordância (art. 142, 1), sendo que nenhum 
juiz admitirá qualquer demanda sobre direitos resultantes das invenções la
borais se não estiverem instruídas com um certificado expedido pelo órgão de 
patentes notificando a não-conformidade com a solução proposta por este ór
gão. Como se pode perceber, é nítida a preocupação com a eliminação de con
flitos entre as partes. 

O Código da Propriedade Industrial de Portugal, em seu art. 54, estabe
lece disposições semelhantes às que já foram apresentadas. Pertence à empre
sa o direito à patente de invenção feita durante a execução do contrato de 
trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista e seja especialmente re
munerada. Não estando prevista a remuneração especial, o inventor terá en
tão o direito de ser remunerado em harmonia com a importância do invento. 
Se a invenção se integrar na atividade da empresa e não se verificando as 
condições enunciadas acima, a empresa terá direito a assumir a propriedade 
do invento ou a reservar o direito de sua exploração em caráter exclusivo ou 
não. O inventor terá direito a remuneração eqüitativa, deduzida a importân
cia correspondente a qualquer auxílio prestado pela empresa para realizar a 
invenção. Problemas entre as partes poderão ser resolvidos por um juízo arbi
tral, constituído por um árbitro nomeado pela empresa, outro pelo inventor e 
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um terceiro por acordo entre eles ou, na falta deste, pelo presidente do tribu
nal do distrito judicial em cuja área o inventor empregado exerce habitual
mente suas funções. O código veda a renúncia antecipada dos direitos 
conferidos aos inventores trabalhadores (art. 54, 11), o que toma ilegal aque
le tipo de prática baseada em employment agreement, conforme comentado. 

Pela legislação chilena, a invenção que decorre de contrato de trabalho 
ou de prestação de serviço cujo objeto contratual seja o cumprimento de ativi
dades inventivas ou criativas pertence exclusivamente ao empregador ou con
tratador do serviço, salvo manifestação expressa em contrário (art. 68). 
Pertencerão ao trabalhador as invenções realizadas por ele, desde que o con
trato de trabalho firmado com a empresa não o obrigue a realizar atividades 
inventivas ou criativas. Se, no entanto, o trabalhador, de modo evidente, ti
ver se beneficiado de conhecimentos adquiridos dentro da empresa ou utiliza
do os recursos dela para obter a invenção, esta pertencerá ao empregador, 
cabendo ao trabalhador inventor uma retribuição adicional ajustada entre as 
partes (art. 69 da Lei nO. 19.039/91). 

A Argentina também vai por esse caminho que, sem dúvida, é o mais 
acertado. Com efeito, a legislação argentina estabelece que, quando o empre
gador reserva o direito de explorar a patente, o trabalhador terá direito a uma 
compensação econômica justa fixada de acordo com a importância industrial 
e comercial do invento, levando em conta o valor dos recursos ou conheci
mentos facilitados pela empresa e os aportes do próprio trabalhador. Caso o 
empregador conceda licença a terceiros, o inventor poderá reclamar um pa
gamento de até 50% dos royalties efetivamente recebidos (Lei nO. 24.481, mo
dificada pelo art. 10, inciso c, da Lei nO. 24.572/96). 

Em muitos países existem estatutos legais específicos para os docentes 
de instituições de ensino superior e laboratórios governamentais. A citada le
gislação alemã de 1957 estabelece que pertencem aos professores e assisten
tes científicos as invenções realizadas por eles em decorrência das suas 
atividades em universidades e instituições de ensino superior. Essas inven
ções são consideradas livres, podendo ser exploradas comercialmente pelo 
próprio inventor (§42). Se a universidade ou a instituição forneceu recursos 
especiais para as atividades que resultaram em invenções, o docente inventor 
deverá notificar por escrito a sua entidade empregadora e esta poderá solici
tar uma retribuição baseada nos resultados econômicos da exploração da in
venção. A retribuição do docente inventor à sua universidade ou à instituição 
de ensino não poderá ser maior do que o montante de recursos colocados à 
disposição do docente (§42, 2). As disposições do Code de la Propriété Intel
lectuelle da França também valem para os funcionários e agentes do Estado e 
de todas as pessoas jurídicas de direito público, inclusive as universidades e 
outras instituições de ensino e pesquisa (arts. 611-7, 5). O mesmo ocorre com 
a legislação espanhola, que, inclusive, mantém disposições especiais para os 
docentes das universidades. Pertencem a estas as invenções realizadas pelos 
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docentes como conseqüência de suas funções de ensino e pesquisa, sendo que 
estes terão o direito de participar dos benefícios que a universidade vier a ob
ter com a exploração ou a cessão dos direitos relativos às suas invenções (art. 
20). Outros países, como Canadá, Suécia e Noruega, também criaram disposi
ções especiais para docentes. 

4. Invenções de empregados na legislação brasileira 

A legislação brasileira de patentes estabelece diversas hipóteses para as inven
ções e modelos que ocorrem na vigência de contrato de trabalho, conforme re
sume o quadro 1. De acordo com a Lei nQ 9.279/96, a invenção e o modelo de 
utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de 
contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha como objeto a 
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para 
os quais foi o empregado contratado (art. 88, caput). A retribuição pelo traba
lho limita-se ao salário ajustado entre as partes, salvo expressa disposição con
tratual em contrário (art. 88, §lQ). Considera-se desenvolvida na vigência do 
contrato de trabalho a patente de invenção ou o modelo de utilidade requeri
dos por empregado até um ano após a extinção do contrato (§ 1 Q). Este artigo, 
que trata das invenções de serviço, acompanha a tendência geral quanto à titula
ridade da patente, conforme se pode verificar na seção anterior. 

Quadro 1 

Invenção e modelo de utilidade realizados por empregado 
ou prestador de serviço no Brasil 

(Lei nli 9.279. de 14 de maio de 1996) 
........ _ .... _ .... _---_ ... _ .. _ .... _._._-_ .................. _--_ ... _-_ .. _ ... ---

Hipóteses Tipo de invenção Titular 

Contrato de trabalho ou de prestação Invenção de serviço 
de serviço tem por objeto a realização 
de pesquisas ou atividades inventivas 
(art. 88) 

Invenção desvinculada do contrato e sem Invenção livre 
qualquer contribuição do empregador 
(art. 90) 

Invenção desvinculada do contrato. mas Invenção mista 
com a contribuição do empregador 
(art. 91) 

Empregador 

Empregado 

Ambos 
(co-propriedade) 

I ··--···----1 
Artigos da lei 

Arts. 88 e 89 

Art. 90 

Art. 91 
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A Lei nQ 9.279/96 estabelece que o empregador, que é o titular da paten
te de invenção de serviço, poderá conceder ao empregado inventor participa
ções nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante 
negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa, 
sendo que tal participação não ficará incorporada ao salário do empregado 
(art. 89). Como se vê, a primeira parte desse dispositivo é totalmente ociosa, 
desnecessária mesmo, pois o empregador sempre poderá conceder liberalida
des aos seus empregados pelos motivos mais diversos. A segunda parte do art. 89 
apresenta uma novidade importante, na medida em que cria uma salvaguarda 
para a empresa quanto a possíveis reivindicações trabalhistas no futuro re
sultantes dessas liberalidades. Para a empresa isso não é pouca coisa. Vale lem
brar que, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, integram o 
salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, per
centagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo 
empregador (art. 457, §lQ

). Conforme a Súmula nQ 207 do Supremo Tribunal 
Federal, as gratificações habituais, inclusive a de Nata~ consideram-se tacitamen
te convencionadas, integrando o salário. Assim, ao estabelecer de modo explíci
to que os pagamentos das compensações decorrentes das invenções de serviço 
não integram o salário dos empregados, abre-se a possibilidade de criar siste
mas de incentivos para estes nas empresas que possuem centros ou unidades de 
P&D ou assemelhados, tais como departamentos de engenharia de produto ou 
de processo. 

A invenção ou o modelo de utilidade pertence ao empregado, desde 
que desvinculados do contrato de trabalho e não decorrentes da utilização de 
recursos e meios do empregador (art. 90). O art. 90 da Lei nQ 9.279/96 refe
re-se às invenções livres. Nesse caso, o inventor, embora empregado de al
guma organização, se enquadraria no tipo inventor independente, conforme 
mostrado na seção 2. Daí por que sua invenção é considerada livre. Também 
nesse caso a legislação brasileira está em sintonia com a posição dominante. As 
invenções livres ocorrem, em geral, nos casos em que os empregados enca
ram o trabalho atual como algo provisório e usam suas horas livres para de
senvolver atividades que diferem daquelas que fazem parte do contrato de 
trabalho. Dificilmente uma invenção diretamente relacionada com a mesma 
atividade do empregador se caracterizaria como livre, pois este sempre pode
rá argüir que algum recurso, material, conhecimento ou tempo usado para 
desenvolver a invenção foram obtidos no ambiente de trabalho. 

A propriedade da invenção ou modelo será comum, em partes iguais, 
quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, 
meios, materiais, instalações e equipamentos do empregador, ressalvada ex
pressa disposição contratual em contrário (art. 91). Havendo mais de um em
pregado inventor, a parcela que lhes couber será dividida em partes iguais, 
salvo ajuste em contrário (art. 91, §lQ). Ao empregador é assegurado o direi
to exclusivo de licença, e ao empregado, a justa remuneração (§2Q). Fica esta-



belecido ainda o prazo de um ano para o empregador começar a explorar a 
patente, contado da data da sua concessão, sob pena de perder a titularidade 
da parte que lhe cabe da patente, isto é, a co-propriedade (art. 91, §32). O 
art. 91 cria a figura da invenção mista, uma vez que se encontra no meio ter
mo entre invenções de serviço e invenções livres. Nesse ponto a legislação 
brasileira distoa da solução dada na maioria dos países e caminha em sentido 
oposto à tendência geral. A tendência dominante é evitar a co-propriedade 
entre empregador e empregado, em face dos conflitos que este tipo de rela
ção pode propiciar. 

A co-propriedade entre patrão e empregado em matéria de proprieda
de industrial, por ser uma fonte permanente de conflitos, acaba funcionando 
como um desestímulo às atividades criativas. Ela cria uma situação de exce
ção dentro da empresa, onde o inventor é ao mesmo tempo empregado e só
cio do seu empregador, porém apenas quanto aos resultados da exploração 
da invenção, ficando os investimentos e os riscos por conta exclusiva do em
pregador. Daí por que os países mais importantes em matéria de produção de 
conhecimentos técnicos e científicos já não mais a contemplam em suas legis
lações de patentes, conforme mostrado na seção anterior. 

Se alguém não foi contratado com a missão de inventar, conforme a ex
pressão do Código da Propriedade Intelectual francês, e acaba inventando 
algo de interesse para a empresa utilizando recursos e informações dela, nada 
mais correto do que atribuir ao empregado uma parcela dos ganhos que a em
presa vier a obter com a exploração da invenção. Essa solução é muito me
lhor do que a co-propriedade, pois ao mesmo tempo que incentiva a 
criatividade dos empregados, evita conflitos entre empregado e empregador e 
entre diferentes categorias de empregados. A co-propriedade pode gerar situa
ções embaraçosas e desmotivantes para os empregados da unidade de P&D, 
pois, enquanto estes apenas recebem seus salários, com ou sem remuneração 
extra pelas invenções que realizam, outros empregados poderão receber, 
além do salário, o resultado da exploração de seus inventos. Fatos como estes 
se podem tomar freqüentes com a nova postura administrativa baseada na 
qualidade total, uma concepção de administração que procura envolver to
dos os integrantes da organização e seus fornecedores num esforço contínuo 
para produzir e comercializar bens e serviços que atendam às expectativas de 
seus clientes ou usuários. Uma das idéias básicas que orienta essa nova con
cepção administrativa é a da realização de melhorias de modo contínuo e sis
temático em todas as instâncias da empresa, através da participação de todos 
os seus integrantes e colaboradores, para atender às demandas por qualida
de, preço e variedade de produtos com a rapidez e a confiabilidade das entre
gas que o atual padrão de competitividade exige. E isso só pode ocorrer 
efetivamente com o envolvimento de todos os integrantes da empresa e de 
seus colaboradores. Em outras palavras, todos os funcionários passam a ter 
uma missão inventiva: uns por dever de ofício, como é o caso dos pesquisado-
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res da unidade de P&D e correlatos; os demais, porque estarão sendo estimula
dos a participar dos processos de inovações das mais variadas formas, oferecendo 
sugestões e idéias que poderão ser transformadas em invenções, modelos de 
utilidades ou melhorias técnicas. 

A co-propriedade da invenção mista já estava presente na legislação 
brasileira desde 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 454, parágra
fo único), depois, foi incluída no Código da Propriedade Industrial de 1945, 
manteve-se nos códigos que o sucederam e continua em vigor na Lei n!! 
9.279/96. Parece que se trata de um pensamento arraigado do legislador 
brasileiro, pois situação semelhante encontra-se na Lei de Proteção de Culti
vares (Lei n!! 9.456, de 25 de abril de 1998), outro texto legal concernente à 
propriedade intelectual, como mostra o quadro 2. Percebe-se, portanto, 
uma consistência em relação a essa matéria do ponto de vista jurídico. Fe
lizmente, a Lei n!! 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que trata da proteção 
da propriedade intelectual de programas de computador e sua comercializa
ção no país, não repetiu o mesmo equívoco de manter a co-propriedade 
para os direitos relativos aos programas de computador desenvolvidos e ela
borados durante a vigência de contrato. 

O desuso da co-propriedade entre empregado e empregador no âmbito 
das invenções e modelos de utilidade é análogo ao que ocorreu com a socie
dade de capital e indústria, como estabelece o Código Comercial (arts. 317 a 
324). Como diz Requião (1998:298) em seu renomado texto sobre direito co
mercial, esse tipo de sociedade é hoje raro no Brasil, sendo que a lei francesa de 
1966 e o código italiano não mais o disciplinam. Conforme esse autor, o antigo 
sócio de indústria é hoje substituído pelo empregado altamente qualificado, em 
cujo contrato de trabalho se inserem cláusulas de participação nos lucros, ajus
tando-se a idéia de sociedade. Cabe lembrar, no entanto, que a participação 
dos empregados nos lucros das empresas padeceu de problemas relacionados 
com a composição do salário, conforme estabelece o art. 457, §1!!, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, já comentado no início desta seção. O Enuncia
do n!! 251 do Tribunal Superior do Trabalho (TSn estabelecia que as parcelas 
de participação nos lucros das empresas, habitualmente pagas, têm natureza sala
rial para todos os efeitos legais. Como mostra Álvares (1998), entre os proble
mas decorrentes desse entendimento, pode-se citar a obrigação das empresas 
que haviam distribuído lucros aos seus empregados de continuarem a fazê-lo 
mesmo quando estivessem operando com prejuízo, daí um dos motivos alega
dos pelas empresas para não cumprirem uma determinação que já estava con
templada desde a Constituição de 1946. Com a nova regulamentação dessa 
matéria, esse enunciado foi cancelado pela Resolução n!! 33 de 1994 do TST 
e, desse modo, abriu-se o caminho para a participação dos empregados nos 
lucros das empresas. 



Quadro 2 

Brasil: outras disposições legais sobre propriedade 
intelectual na vigência de contrato de trabalho 

----_._-----_ .. ---------

Lei nll. 9. 456, de 25 de abril de 1998 
Institui a Lei de Proteção de Cultivares 

e dá outras providências. 

Ar!. 38 - Pertencerão exclusivamente ao empregador 
ou ao tomador dos serviços os direitos sobre novas 
cultivares. bem como as cultivares essencialmente 
derivadas. desenvolvidas ou obtidas pelo empregado 
ou prestador de serviços durante a vigência do Con
trato de Trabalho ou de Prestação de Serviço ou outra 
atividade laboral. resultante de cumprimento de dever 
funcional ou de execução de contrato. cujo objeto 
seja a atividade de pesquisa no Brasil. devendo cons
tar obrigatoriamente do pedido e do Certificado de 
Proteção o nome do melhorista. 

§1 11 - Salvo expressa disposição contratual em con
trário. a contraprestação do empregado ou prestador 
de serviço ou outra atividade laboral. na hipótese pre
vista neste artigo. será limitada ao salário ou remune
ração ajustada. 

§211 - Salvo convenção em contrário. será conside
rado obtida durante a vigência do Contrato de Trabalho 
ou de Prestação de Serviço a nova cultivar ou a cultivar 
essencialmente derivada. cujo Certificado de Proteção 
seja requerido pelo empregado ou prestador de serviço 
até 36 meses após a extinção do respectivo contrato. 

Ar!. 39 - Pertencerão a ambas as partes. salvo 
expressa estipulação em contrário. as novas cultiva
res. bem como as cultivares essencialmente deriva
das. obtidas pelo empregado ou prestador de serviço. 
não compreendido no art. 38. quando decorrente de 
contribuição pessoal e mediante utilização de recur
sos. dados. meios. materiais. instalações ou equipa
mentos do empregador ou do tomador dos serviços. 

§ 111 - Para fins deste artigo fica assegurado ao 
empregador ou tomador dos serviços o direito exclu
sivo de exploração da nova cultivar ou da cultivar 
essencialmente derivada e garantida ao empregado ou 
prestador de serviços à remuneração que for acordada 
entre as partes. sem prejuízo do pagamento do salário 
ou da remuneração ajustada. 

§211 - Sendo mais de um empregado ou prestador de 
serviços ou outra atividade laboral. a parte que lhes 
couber será dividida igualmente entre todos. salvo 
ajuste em contrário. 

Lei nll. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 
Dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programas de computador 

e sua comercialização no país. 

Art. 411 - Salvo estipulação em contrário. pertencerão 
exclusivamente ao empregador. contratante de serviço 
ou órgão público. os direitos relativos ao programa 
de computador desenvolvido e elaborado durante a 
vigência de contrato ou vínculo estatutário. expressa
mente destinado à pesquisa e desenvolvimento. ou 
em que a atividade do empregado. contratado de ser
viço ou servidor seja prevista. ou ainda. que decorra 
da própria natureza dos encargos concernentes a 
esses vínculos. 

§1 11 - Ressalvado ajuste em contrário. a compensa
ção do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à 
remuneração ou salário convencionado. 

§211 - Pertencerão. com exclusividade. ao empregado 
contratado de serviço ou servidor os direitos concer
nentes aos programas de computador gerados sem 
relação com o contrato de trabalho. prestação de ser
viço ou vínculo estatutário. e sem a utilização de recur
sos. informações tecnológicas. segredos industriais e 
de negócios. materiais. instalações ou equipamentos 
do empregador. da empresa ou entidade com a qual o 
empregador mantenha contrato de prestação de servi
ços ou do contratante de serviços ou órgão público. 

§311 - O tratamento previsto neste artigo será aplicado 
nos casos em que o programa de computador for desen
volvido por bolsistas. estagiários e assemelhados. 



A Lei n2 9.279/96 inova em relação à anterior ao aplicar os dispositivos 
acima, no que couber, aos trabalhadores autônomos, estagiários e empresas 
contratantes (art. 92). Outra inovação é a premiação obrigatória no âmbito da 
administração pública, para os empregados e servidores públicos contratados 
segundo a hipótese do art. 88. Essa lei estabelece que, no caso das entidades da 
administração pública direta, indireta e fundacional, federal, estadual e munici
pal, será assegurada ao inventor, cujo contrato de trabalho tenha por objeto a 
pesquisa e a atividade inventiva, premiação de parcela no valor das vantagens 
auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo, na forma e con
dições previstas no seu estatuto ou regimento interno (art. 93, parágrafo úni
co). O Decreto n2 2.553 de 16 de abril de 1998, que regulamenta os arts. 88 
a 93 da Lei n2 9.279/96, estabelece que essa premiação não poderá exceder 
um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a explo
ração da patente (art. 32, §22). A premiação não poderá ser incorporada aos sa
lários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores (art. 32, §32). 

Cabe lembrar que o dispositivo legal acima comentado não é auto-apli
cável, precisando, portanto, ser regulamentado pelos órgãos governamen
tais, que deverão promover alterações em seus estatutos ou regimentos 
internos para inserir normas que definam a forma e as condições de paga
mento da premiação, a qual vigorará após publicação no Diário Oficial da 
União (art. 32 , §12). E isso é algo que a maioria dos órgãos públicos ainda 
está devendo aos seus funcionários inventores. Não é o caso do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT) que, através da Portaria n2 88, de 23 de abril de 
1998, regulamentou as compensações aos servidores de órgãos ou entidades 
desse ministério decorrentes da exploração de suas criações intelectuais pro
tegidas por direito de propriedade intelectual, tais como invenções, modelos 
de utilidade, cultivares e programas de computador. Entende-se por premia
ção a participação do servidor, a título de incentivo, nos ganhos econômicos 
decorrentes da exploração econômica, por parte do órgão ou entidade do 
MCT, da criação intelectual do servidor (art. 32, 111). Essa premiação será rea
lizada com a mesma periodicidade da percepção dos respectivos ganhos eco
nômicos por parte desse órgão ou entidade (art. 42). Os órgãos e as entidades 
do MCT deverão alterar seus regimentos internos e estatutos para incluir es
sas disposições relativas aos incentivos econômicos aos servidores invento
res. Por exemplo, o regimento interno do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa) , aprovado pela Portaria n2 406, de 18 de novembro de 
1998, do MCT, estabelece que os ganhos econômicos resultantes da explora
ção de criação intelectual serão compartilhados em parcelas iguais entre o 
Inpa, que é o titular dos direitos relativos a essas criações, a unidade onde fo
ram realizadas as atividades das quais resultou a criação e o servidor autor da 
mesma (art. 41). Essa é uma solução inteligente, pois os incentivos não de
vem ser distribuídos apenas para quem realizou a invenção, seja um indiví-



duo, seja um grupo. A unidade onde a invenção ocorreu também precisa ser 
incentivada. 

5. Considerações finais 

Uma parcela significativa das cartas patentes expedidas no mundo todo, in
clusive no Brasil, é de empresas, o que vale dizer que são invenções e modelos 
de utilidade produzidos por inventores empregados. Os países desenvolvidos 
têm procurado incluir, em suas legislações de propriedade industrial, formas 
de incentivos econômicos a esse tipo de inventor, para aumentar a produtivi
dade e qualidade de suas atividades. 

A análise da experiência de alguns países, apresentada na seção 3 
deste artigo, permite identificar duas situações extremas em relação a esse 
tipo de incentivo: as legislações alemã e a norte-americana. A primeira ca
racteriza-se por ser altamente detalhada, acompanhada de guias para es
tabelecer as compensações publicados pelo Ministério do Trabalho. A 
legislação dos EUA fica no extremo oposto, isto é, não regula esta maté
ria, deixando às organizações, públicas ou privadas, liberdade total para 
tratar dessa questão. Entre estes dois extremos estão as legislações dos de
mais países, algumas aqui comentadas, como são os casos das legislações 
do Japão, da França, da Espanha e da Argentina. 

A atual legislação brasileira de propriedade industrial (Lei nQ 9.279/ 
96) estabelece diversas hipóteses para as invenções e modelos que ocorrem 
na vigência de contrato de trabalho. Um dos seus pontos problemáticos con
cerne à co-propriedade das invenções, situação que ocorre na hipótese das in
venções obtidas por empregados que, embora não sendo contratados para 
essa finalidade, realizam invenções usando materiais, tempo de trabalho, in
formações e outros recursos da empresa. A co-propriedade já foi abandonada 
pela maioria dos países, alguns deles citados neste artigo, não só pela sua ca
pacidade de azedar as relações entre empregadores e empregados inven
tores, mas também porque ela não é adequada às modernas concepções 
administrativas que enfatizam a participação de todos os empregados, inde
pendentemente de nível e função, nos processos de melhoria e de inovação. O 
ideal seria a revogação do art. 91 da Lei nQ 9.278/96, no sentido de retirar 
esse dispositivo anacrônico, sendo que para isso seria necessária a propositu
ra de projeto de lei no âmbito do Poder Legislativo. 

Quanto às invenções de serviço, que são aquelas produzidas por pessoas 
contratadas com a missão de produzi-las, a legislação brasileira apresenta al
guns avanços. A compensação a título de estímulo só é obrigatória no âmbito 
da administração pública. Essa compensação ficou restrita a um terço dos be
nefícios econômicos obtidos com a exploração da invenção, conforme estabe
lece o Decreto nQ 2.553/98. Este será, portanto, o limite de recompensa ao 
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servidor inventor de qualquer entidade da administração pública federal, es
tadual e municipal, direta, autárquica e fundacional, uma vez que é a União 
quem tem a competência para legislar em matéria de propriedade industrial 
(Constituição Federal, art. 22, 1). O ideal seria estabelecer um limite mínimo 
de compensação - um terço dos benefícios, por exemplo -, deixando a pos
sibilidade de as partes negociarem outros valores em acordos coletivos. De 
qualquer modo, foi um importante avanço em relação à legislação anterior e 
que certamente deverá operar positivamente no sentido de ampliar a intera
ção do setor público de ciência e tecnologia com o setor empresarial. 

Cabe mencionar outro ponto positivo da Lei n2 9.278/96: equiparar a 
invenção do prestador de serviço à do empregado ou servidor inventor. Esta 
novidade está em sintonia com o momento atual que, do ponto de vista da 
administração, é intensivo em terceirizações. 

Para as entidades da iniciativa privada, a compensação ao inventor 
contratado para exercer atividades inventivas é facultativa. Sob este aspecto, 
o único avanço em relação à legislação anterior fica por conta da não-integra
ção das compensações no salário do empregado inventor. 

Da experiência internacional pode-se extrair alguns ensinamentos para 
alterar a atual legislação, pois deixar a concessão das compensações como 
uma liberalidade do empresário, como ocorre atualmente, não é o melhor ca
minho para o Brasil. Uma legislação detalhista como a alemã acaba gerando 
efeito contrário ao propósito original. Vale lembrar que poucos profissionais 
de P&D da Alemanha admitiram que foram influenciados positivamente pela 
legislação, conforme comentado na seção 3. Provavelmente a melhor solução 
é o estabelecimento da obrigatoriedade de conceder compensação, porém de 
modo flexível, para acomodar as peculiaridades setoriais e empresariais e os 
acordos estabelecidos em contratos coletivos de trabalho. Ocorrendo conflito 
entre as partes, os parâmetros de negociação poderiam ser fixados por uma 
comissão instituída no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(Inpi), a exemplo da experiência francesa. Outra sugestão: obrigar as partes a 
ouvir proposta de conciliação antes de iniciar qualquer disputa jurídica, como 
estabelece a legislação espanhola. Também nesse caso toma-se necessário al
terar a Lei n2 9.278/96, mais especificamente o seu art. 89, o que só pode ser 
feito mediante processo legislativo pertinente à elaboração e revisão de leis 
ordinárias. Daí a importância de se iniciar um debate em âmbito nacional so
bre este tema, na expectativa de que surjam iniciativas para reformar essa lei 
nos aspectos aqui indicados. 

Cabe ressaltar que as modificações aqui sugeridas estão em sintonia 
com a tendência observada em praticamente todos os países, inclusive Chile e 
Argentina. E a Lei n2 9.279/96 estabelece que, sempre que necessário, o Exe
cutivo deverá submeter ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a harmo
nizar a legislação brasileira com a dos países integrantes do Mercosul (art. 242). 
Concluindo, as sugestões de mudanças aqui apresentadas têm por objetivo fa-
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zer com que a atual legislação de propriedade industrial brasileira deixe de 
ser apenas um instrumento de natureza cartorial, voltado somente para asse
gurar a propriedade das invenções, e se transforme num instrumento eficaz 
de incentivo à produção de invenções relevantes para a sociedade. 
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