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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: As inovações tecnológicas representam um importante bem a ser tutelado pelo 

direito, tendo em vista que refletem o próprio grau de desenvolvimento em que uma sociedade 

se encontra na atualidade. Sua tutela e fomento estatal são um grande dilema para as 

sociedades em desenvolvimento, que apesar de, por vezes, apresentarem consideráveis 

recursos naturais, que podem ser empregados para gerar riqueza e renda, ainda se encontram 

inseridas num contexto de meros fornecedores de matérias-primas para a inovação de outras 

sociedades já desenvolvidas, representando um desafio a que a doutrina publicista deve 

debruçar-se para entender em que medida a constitucionalização do instituto jurídico da 

inovação, promovida pelo constituinte derivado brasileiro, por meio da Emenda 

Constitucional (EC) n. 85/2015, no texto da Constituição Federal Brasileira de 1988 

(CFB/1988), poderá interferir na macroestrutura do sistema nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I) para a promoção do valor jurídico do desenvolvimento nacional. O presente 

trabalho foi realizado utilizando uma pesquisa bibliográfica e documental, empregando-se, 

também, uma estrutura de análise comparatista, buscando as aproximações e distanciamentos 

entre os modelos brasileiro e de outros países desenvolvidos, especialmente o estadunidense e 

o português. O legislador brasileiro tem demonstrado sensível interesse nas matérias 

relacionadas à inovação, tratando inicialmente no campo infraconstitucional com a Lei n. 

10.973/2004, denominada de Lei da Inovação Tecnológica (LIT). Contudo, apesar de sua 

grande importância para o sistema brasileiro de inovação, sua recente opção por 

constitucionalizar o instituto jurídico da inovação por meio da EC n. 85/2015, sem dúvidas 

representa uma evolução para um maior poder de vinculação jurídica, para que o Estado, 

especialmente representado por suas autarquias públicas universitárias, possa alinhar-se 

melhor dentro da esfera da importantíssima relação universidade/empresa, para gerar produtos 

e/ou processos de alto impacto inovativo e gerador de riqueza e renda, com repercussões 

diretas para o atendimento do objetivo constitucional fundamental brasileiro do 

desenvolvimento nacional (art. 3.
o
, inc. II da CFB/1988). Até o presente momento da 

pesquisa, constatou-se, também, no plano jurídico comparatista, que apesar do avanço 

promovido por uma constitucionalização deste instituto, que aumenta seu poder vinculante e 

de interpretação conforme a constituição, é necessário que sejam superados diversos entraves 

existentes no sistema brasileiro de CT&I, aqui incluindo a necessidade de alinhamento de 

estruturas jurídico-administrativas universitárias e, até, do escritório nacional de propriedade 

industrial brasileiro, que ainda apresentam-se distantes, em diversos aspectos, da realidade 

institucional de seus pares (países desenvolvidos), especialmente os de jaez estadunidense e 

europeu. Também é importante considerar uma série de medidas internas, as quais deverão ser 

tomadas para que o recentemente constitucionalizado instituto jurídico da inovação, em 

Direito Brasileiro, possa ser, realmente, empregado como instrumento jurídico-constitucional 

impulsionador do desenvolvimento nacional brasileiro, incluindo, aqui, a redução dos prazos 

de concessão de patentes e uma maior celeridade e desburocratização na efetivação das 



parcerias universidade/empresa, com vistas ao desenvolvimento de invenções de impacto para 

a sociedade e para aumentar a competitividade das empresas brasileiras.     
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