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EPÍGRAFE

“A democracia decaída se transfaz em
demagogia, governo das multidões rudes, ignaras
e despóticas” (Paulo Bonavides).

9

RESUMO
A presente dissertação destina-se a estudar a relação e as consequências entre o
sistema jurídico brasileiro de patentes, o desenvolvimento econômico e a
sustentabilidade ecológica, identificando possíveis inconsistências e convergências
entre essa espécie de proteção jurídica das invenções e as premissas teóricas do
desenvolvimento sustentável, bem como expondo a necessidade e a viabilidade
jurídica de inclusão de padrões mínimos de sustentabilidade no sistema brasileiro
de patentes, enquadrando-se na linha de pesquisa Mecanismos de Efetivação da
Democracia e da Sustentabilidade do Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Faculdade Meridional – Mestrado Acadêmico em Direito (PPGD/IMED). Fazendo
uso do método hipotético-dedutivo, parte-se do pressuposto segundo o qual o
sistema brasileiro de patentes, no modelo de desenvolvimento econômico atual, é
insustentável ecologicamente, porquanto privilegia aspectos econômicos em
detrimento dos limites e das finitudes da natureza. Na medida em que estabelece
como requisitos para obtenção do privilégio a novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial, esse sistema protege juridicamente a introdução no mercado
de processos e produtos insustentáveis ecologicamente, os quais promovem o
desenvolvimento econômico a partir da circulação desses bens. Da análise
realizada, considerando o caso particular do Brasil em relação ao nível de
desenvolvimento tecnológico e ao número de patentes concedidas no contexto
global, verificou-se a inexistência de uma relação direta entre degradação
ambiental e a insuficiência das exigências de sustentabilidade na concessão de
patentes. De qualquer sorte, ainda que a pesquisa não tenha comprovado a relação
entre a necessidade de inserção de um limite jurídico sustentável à proteção das
invenções, na medida em que se reconhece que o desenvolvimento econômico,
nos moldes atuais, degrada sobremaneira os recursos naturais, essa medida pode
colaborar, de alguma maneira, para estimular criações humanas que respeitem o
meio ambiente e, consequentemente, apresenta-se como uma das formas de
mitigar a crise ambiental.
Palavras-chave: Patentes; Crise Ambiental; Desenvolvimento Econômico;
Desenvolvimento Sustentável.
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ABSTRACT
This dissertation aims to study the relationship and the consequences between the
Brazilian legal patent system, its economic development and ecological
sustainability, identifying possible inconsistencies and convergences between this
kind of legal protection of inventions and theoretical premises of sustainable
development, as well as exposing the need and legal feasibility of including
minimum standards of sustainability in the Brazilian patent system, inserting itself in
the line of research Effective mechanisms of Democracy and Sustainability
Graduate Sensu stricto in Law from Faculdade Meridional - Academic Master's
Degree in Law (PPGD/IMED). Making use of the hypothetical-deductive method,
part of it is the presupposition that the Brazilian patent system, in the current
economic development model is unsustainable ecologically, because it favors
economic aspects to the detriment of the limits and finitudes nature. In that it
establishes the requirements for obtaining the privilege to novelty, inventive step
and industrial application, this system legally protects the introduction of processes
and products market unsustainable ecologically, which promote economic
development from the movement of such goods. Of the analysis, considering the
particular case of Brazil in relation to the level of technological development and the
number of patents granted in the global context, there was the lack of a direct
relationship between environmental degradation and the lack of sustainability
requirements in granting patents. Anyhow, although research has not proven the
relationship between the need for insertion of a sustainable legal limit the protection
of inventions, as it is recognized that economic development in the current form,
greatly degrades natural resources, this as can contribute in some way to stimulate
human creations that respect the environment and thus presents itself as a way to
mitigate the environmental crisis.
Key-words: Patents; Environmental Crisis; Economical Development; Sustainable
Development.
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INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da humanidade, as invenções são utilizadas para
a resolução de questões técnicas e para a satisfação de necessidades humanas.
Na antiguidade clássica, as invenções eram promovidas principalmente pela
atividade dos artesãos, os quais, seguindo orientações religiosas, criavam soluções
para os problemas enfrentados na construção de templos e pirâmides. Contudo, foi
durante a idade média que emergiu a representatividade da atividade criativa do
ser humano no desenvolvimento econômico.
No início desse período, aqueles introduzissem novas indústrias em
determinadas cidades e iniciassem a fabricação de produtos inexistentes até então,
seriam privilegiados com a exclusividade temporária da exploração daquela
atividade econômica. Tratam-se das primeiras patentes da história, as quais não
conferiam proteção jurídica a invenções em produtos ou processos produtivos
propriamente ditos, mas possibilitavam a exclusividade da exploração de
determinado ramo de atividade, corporificando, com isso, uma política de incentivo
às novas indústrias, a circulação de bens e ao crescimento da economia.
Mais tarde, no século XV, durante o renascimento, o ritmo das invenções
cresceu exponencialmente, tornando-as um diferencial competitivo no ambiente
empresarial. Com efeito, surgiram os primeiros sistemas jurídicos de proteção às
invenções em produtos e processos, ou seja, os primeiros sistemas de patentes
nos moldes que se tem atualmente. Na época, foram adotados como requisitos
para a obtenção do privilégio a novidade e a aplicação industrial, posto que as
patentes representavam um instrumento de política eminentemente econômica.
A Revolução Industrial, no século XVIII, acelerou ainda mais o
surgimento de invenções. A criatividade humana com finalidade industrial passou a
desenvolver novas necessidades de consumo a partir da introdução dessas
invenções no mercado, fortalecendo o crescimento da economia a partir da
circulação de mercadorias. Entretanto, a industrialização dessas invenções
reclamava a extração cada vez maior de recursos da natureza como matéria-prima.
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Assim, o setor industrial, ao mesmo tempo em que impulsionava o
desenvolvimento econômico, retirava do meio ambiente o material necessário,
razão pela qual as invenções passaram a causar impactos na natureza. Entretanto,
as legislações que tratavam da proteção jurídica da criação humana não se
preocupavam com a sustentabilidade ecológica.
Nessa mesma linha, já no séc. XIX, surgiu a Convenção da União de
Paris, o primeiro tratado internacional sobre propriedade industrial. Contudo, não
havia, nesse documento, nenhuma preocupação com a extração de recursos
naturais pelas invenções. Na medida em que o surgimento de novos produtos
aumentava, a circulação de bens crescia e o produto interno bruto dos países
produtores de invenções ascendia. Concomitantemente, aumentava-se a produção
de resíduos sólidos, a utilização de energias fósseis e a retirada de minérios da
natureza, fatores que desenham o impacto da atividade humana sobre o meio
ambiente.
Sob esse plano de fundo, o século XX iniciou em compasso frenético de
industrialização e crescimento econômico, enquanto o meio ambiente proclamava
atenção. Na década de 90, o surgimento de um novo acordo internacional, o Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio,
indicou a possibilidade de incluir a sustentabilidade como um limite jurídico a
proteção das invenções. Além disso, no Brasil, a Constituição Federal de 1988,
após uma viragem ética, inclui o desenvolvimento sustentável como um direito
fundamental e um objetivo constitucional.
Diante desse contexto, o tema dessa dissertação consiste no estudo das
consequências do sistema jurídico brasileiro de patentes no desenvolvimento
sustentável para a identificação de possíveis inconsistências e convergências entre
a matriz estruturante desse sistema de proteção das invenções e a sustentabilidade
ecológica.
Como hipótese, parte-se do pressuposto segundo o qual o sistema
brasileiro de patentes, no modelo de desenvolvimento econômico atual, é
insustentável ecologicamente, porquanto privilegia aspectos econômicos em
detrimento dos limites e das finitudes da natureza. Inobstante, ao estabelecer como

16

requisitos para obtenção de patentes a novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial, esse sistema protege juridicamente a introdução no mercado de
processos e produtos insustentáveis ecologicamente, os quais promovem o
desenvolvimento econômico a partir da circulação desses bens. Com efeito, a
inserção de um limite jurídico sustentável à proteção das invenções na matriz
estruturante do sistema de patentes pode se apresentar como uma possível
solução para a crise ambiental, sobretudo naquilo que concerne a produção
industrial.
Ademais, o objetivo geral dessa dissertação consiste em estudar a
relação e as consequências entre o sistema jurídico brasileiro de patentes, o
desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ecológica, identificando possíveis
inconsistências e convergências entre essa espécie de proteção jurídica das
invenções e as premissas teóricas do desenvolvimento sustentável, bem como
expondo a necessidade e a viabilidade jurídica de inclusão de padrões mínimos de
sustentabilidade no sistema brasileiro de patentes.
Para tanto, serão cumpridos alguns objetivos específicos. No primeiro
capítulo, analisar-se-ão as razões que fundamentaram a estruturação do sistema
mundial e do sistema brasileiro de patentes, desde a sua origem até o sistema
vigente. No segundo capítulo, explorar-se-á teoricamente a relação existente entre
o sistema jurídico de patentes e o desenvolvimento econômico, dimensionar-se-á
a conexão teórica entre o sistema de patentes, o desenvolvimento econômico e a
crise ambiental atual e, ainda, identificar-se-ão as inconsistências e convergências
entre a matriz estruturante do sistema jurídico brasileiro de patentes e as premissas
teóricas da sustentabilidade ecológica.
Por fim, o terceiro capítulo tem por objetivo específico apresentar a
inserção da sustentabilidade na Constituição Federal de 1988 e a relação prática
entre patentes, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ecológica, eis que
fundamental para revelar a necessidade e a viabilidade jurídica de introdução de
padrões mínimos de sustentabilidade no sistema brasileiro de patentes, de modo a
contribuir para o encaminhamento de soluções para a crise ambiental, sobretudo
naquilo que concerne a produção industrial.
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Para desenvolver a investigação proposta será utilizado o método de
procedimento hipotético-dedutivo, e de abordagem monográfico, estruturalista e
estatístico, a partir da análise quantitativa e qualitativa de dados coletados em
pesquisas já realizadas por organizações internacionais. A técnica de pesquisa
será a bibliográfica, em fontes secundárias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os paradigmas adotados com prioridade na estruturação de modelos de
desenvolvimento de determinada sociedade, em grande medida, delineiam a sua
configuração social. Nesse contexto, as razões que fundamentaram as origens
tanto do sistema mundial, quanto do sistema brasileiro de patentes, se pautaram
nos aspectos econômicos das invenções. No séc. XV, Veneza reconheceu a
representatividade das invenções protegidas juridicamente no crescimento da
economia local, porquanto a exclusividade da exploração comercial por
determinado período de tempo estimulava a criatividade e possibilitava que o novo
produto ou processo tivesse maior valor agregado, permitindo a geração de lucro e
aumento de capital.
Com efeito, surgiu o primeiro sistema de patentes nos moldes que se
tem atualmente, que adotou como requisitos para a obtenção do privilégio a
aplicação industrial e a novidade. No decorrer do tempo, o ritmo das criações
humanas destinadas ao mercado acelerou-se exponencialmente. A Revolução
Industrial, no séc. XVIII, atribuiu um compasso frenético às invenções com
aplicação comercial, fator que impulsionava ainda mais o desenvolvimento
econômico. Todavia, a estrutura das legislações relacionadas às patentes, como a
Parte Veneziana, o Estatuto dos Monopólio na Inglaterra e a legislação francesa,
mantiveram o mesmo arquétipo edificante do sistema pioneiro do séc. XV.
Nessa mesma vertente, a transferência da sede do governo real de
Portugal para a colônia brasileira, no início do séc. XIX, tinha como um dos
principais objetivos alavancar o crescimento industrial e econômico do Brasil.
Assim, entre outras medidas relacionadas à tributação na importação e na
exportação de produtos, bem como ao funcionamento dos portos, o referido
governo criou, ainda que de maneira incipiente, o primeiro sistema brasileiro de
patentes. Na ocasião, mantendo-se na linha do modelo veneziano, adotou-se como
requisitos para a proteção jurídica da criação humana a novidade e a aplicação
industrial.
Inobstante, todas as legislações que se seguiram mantiveram a mesma
estrutura

pautada

em

paradigmas

eminentemente

econômicos,
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independentemente dos efeitos ambientais daquelas invenções protegidas
juridicamente. Ademais, em âmbito internacional, o primeiro tratado sobre patentes,
a CUP, concentrava seus esforços na transferência de tecnologia para facilitar a
circulação de mercadorias e o crescimento da economia mundial.
Mais tarde, o TRIPS (1994) indicou alguma preocupação com os efeitos
das invenções nos recursos naturais. Em que pese tenha uniformizado a maioria
das legislações sobre patentes ao redor do mundo mantendo a aplicação industrial
e a novidade como requisitos para se obter o respectivo privilégio, conferiu a
possibilidade de se negar patente aos produtos e processos que degradem,
sobremaneira, o meio ambiente.
Entretanto, a atual legislação brasileira sobre patentes, datada de 1996
- ou seja, após o TRIPS -, não se preocupou com a sustentabilidade ecológica. Não
há nenhum dispositivo legal que mencione a impossibilidade de se conferir proteção
jurídica a criação humana que cause impactos ambientais severos. Como
requisitos, além da aplicação industrial e da novidade, exige-se a atividade
inventiva. Assim, o sistema brasileiro de patentes mantém a sua estrutura em
paradigmas eminentemente econômicos, sem alteração substancial desde a sua
origem, no séc. XIX, e nenhuma diferença capital na estrutura do sistema pioneiro,
a Parte Veneziana, do séc. XV.
Outrossim, na medida em que o desenvolvimento econômico é
compreendido como um processo dinâmico, corporificado por mudanças contínuas
no fluxo de mercado, as invenções em produtos e processos produtivos passam a
criar novas necessidades humanas (destruição criadora), impulsionando a
circulação de bens, a geração de riquezas e o aumento do produto interno bruto.
Ocorre, contudo, que esse modelo de desenvolvimento causa uma pegada
ecológica em desarmonia com as finitudes e potencialidades da natureza, ou seja,
é insustentável ecologicamente.
Nesse contexto, ao conferir uma posição jurídica (titularidade) e uma
posição econômica (exclusividade) ao titular da invenção, o sistema de brasileiro
de patentes busca agregar valor monetário ao novo produto ou processo, revelando
uma espécie de proteção jurídica desenhada para operacionalizar em uma
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estrutura de competição, que busca na circulação de bens o motor do
desenvolvimento econômico. Ademais, ao estabelecer como requisitos para
obtenção de patentes a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, esse
sistema privilegia os aspectos econômicos das invenções, protegendo-as,
juridicamente, independentemente de seus efeitos no meio ambiente. Logo, o
sistema brasileiro de patentes não está em harmonia com as diretrizes do
desenvolvimento sustentável.
A Constituição Federal de 1988 assumiu um compromisso jurídico e
político com um modelo de desenvolvimento em novas bases, que compatibilize as
necessidades de crescimento com a conservação ambiental. Além disso, o TRIPS
indicou a possibilidade de os países signatários negarem a proteção jurídica de
invenções que degradem sobremaneira os recursos naturais. Com efeito, o sistema
brasileiro de patentes desconsidera essa possibilidade ancorada pelo TRIPS e,
ainda, estrutura-se de maneira dissonante com as premissas básicas do
desenvolvimento sustentável previstas na Constituição Federal.
Contudo, embora tenha sido edificado sob balizas econômicas e sem se
preocupar com a sustentabilidade ecológica, pelos dados insertos nessa pesquisa,
não se pode concluir que o sistema brasileiro de patentes, a um só tempo,
impulsiona sobremaneira o desenvolvimento econômico e influencia na pegada
ecológica. O número de pedidos de patentes de invenção configura um dos fatores
indicativos de desenvolvimento econômico de determinado país. Além disso, são
os países com os maiores índices no PIB nacional os que mais degradam o meio
ambiente.
Mesmo assim, é temerário estabelecer uma relação lógica entre o
sistema brasileiro de patentes, o desenvolvimento econômico, a pegada ecológica
e a sustentabilidade. De tal sorte, esse paralelo torna incauto concluir pela
necessidade de inclusão de padrões mínimos de sustentabilidade como limite à
proteção jurídica de invenções, porquanto não há demonstração concreta de
possíveis consequências do sistema jurídico de patentes na pegada ecológica.
De outra banda, a inserção do desenvolvimento sustentável como um
direito fundamental e como um objetivo constitucional, bem como a possibilidade
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conferida pelo TRIPS de negar a proteção jurídica às invenções que desrespeitem
os limites e as finitudes dos recursos naturais, demonstram a viabilidade de
estabelecer um limite à proteção jurídica das invenções por meio da inclusão de
padrões mínimos de sustentabilidade no sistema brasileiro de patentes.
Sob esse plano de fundo, a hipótese levantada foi parcialmente
confirmada. A pesquisa revelou que o sistema brasileiro de patentes, no modelo de
desenvolvimento

econômico

atual,

está

estruturado

em

um

paradigma

insustentável ecologicamente, porquanto privilegia aspectos econômicos em
detrimento dos limites e das finitudes da natureza. Inobstante, ao estabelecer como
requisitos para obtenção de patentes a novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial, esse sistema protege juridicamente a introdução no mercado de
processos e produtos insustentáveis. Contudo, é insipiente concluir que são esses
produtos e processos protegidos juridicamente, ainda que insustentáveis, os
responsáveis pela promoção do desenvolvimento econômico em desrespeito ao
meio ambiente.
Ainda que não comprovada a necessidade de inserção de um limite
jurídico sustentável à proteção das invenções na matriz estruturante do sistema de
patentes, também não se comprovou a sua desnecessidade. Assim, na medida em
que se reconhece que o desenvolvimento econômico, nos moldes atuais, é
insustentável ecologicamente, e que o sistema brasileiro de patentes confere
proteção jurídica a invenções, independentemente dos seus efeitos no meio
ambiente, está-se reconhecendo a utilização do direito para proteger produtos e
processos que podem causar um impacto severo na pegada ecológica.
Consequentemente, um limite jurídico sustentável à proteção das invenções pode
colaborar, de alguma maneira, para estimular criações humanas sustentáveis
ecologicamente. Logo, representa, sim, uma possível solução para a crise
ambiental, mesmo que seja difícil dimensionar a priori o impacto dessa medida.
Com efeito, recomenda-se a inserção de padrões mínimos de
sustentabilidade no sistema brasileiro de patentes, seja por meio da criação de um
novo requisito para a obtenção do privilégio ou pela negação de patentes que
degradem de maneira excessiva o meio ambiente. Não se trata, é claro, de uma
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medida que, por si só, tornará o modelo atual de desenvolvimento sustentável.
Contudo, irá adequar esse instituto jurídico as diretrizes relacionadas a
sustentabilidade ecológica destacadas pela própria Constituição Federal.
O desenvolvimento sustentável emerge como uma necessidade de
reestruturação de uma nova ordem jurídica altamente complexa, plural e
transnacional. Embora seja extremamente salutar e essencial um movimento
internacional para inserir padrões mínimos de sustentabilidade nos sistemas de
patentes em todo o mundo, todas as medidas locais que podem ser adotadas nesse
sentido devem ser efetivadas. De tal sorte, o sistema brasileiro de patentes deve
preocupar-se com a sustentabilidade ecológica, porquanto deixar operacionalizar
essas soluções por considerar o problema da crise ambiental como algo tão
somente global é negar a possibilidade de utilização do direito doméstico para a
promoção do desenvolvimento sustentável, indo na contramão das próprias
diretrizes constitucionais.
Destarte, o desenvolvimento sustentável desenha o cenário para a
retomada do crescimento econômico com política ambiental clara, transversal e
multifacetada, que leve em consideração o impacto da pegada ecológica do ser
humano. Nesse contexto, a utilização do direito para solidificar um modelo de
desenvolvimento em sintonia com a sustentabilidade ecológica reclama medidas
muito mais amplas do que uma singela alteração cosmética da norma e da sua
percepção social. Exige-se, isto sim, soluções ousadas, com potencial de iniciarem,
de alguma maneira, a alteração dos processos de industrialização, consumo e
circulação de mercadorias, ou seja, do modelo atual de desenvolvimento. E a
inclusão de um limite jurídico sustentável à proteção das invenções está inserida
entre essas medidas.
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