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Cultivares: O que são?

✓ Cultivated Variety

✓ Variedade cultivada de planta, obtida por técnicas de melhoramento 
genético

✓ A variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja 
claramente distinguível de outras cultivares conhecidas [...], por sua 
denominação própria, que seja homogênea e estável [...] e seja de 
espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal[...]



Cultivares: Como são obtidas?
Outros fatores de seleção:

Produtividade

Ciclo
Cor do grão

Resistência a doenças
Teor de proteína

Tamanho das vagens

Dentre outros

Dinheiro + Conhecimento + Tempo

Fonte: UPOV



No entanto....

• Uma vez pronta, uma cultivar pode ser facilmente
reproduzida



Como estimular o desenvolvimento 
de novas cultivares?

✓ Direitos de Propriedade Intelectual;

✓ Lei dá ao inventor (obtentor/melhorista) direitos exclusivos sobre

determinadas ações que envolvam o uso de suas cultivares

✓ LPC (Lei nº 9456/97) [...] Art. 9º. A proteção assegura a seu titular o

direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a

terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o

oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da

cultivar, sem sua autorização.

Fonte: www.communications.gov.au



Consequências?

LPC

Aumento de produtividade



Consequências?

Aumento no número de cultivares desenvolvidas...

... por nacionais e estrangeiros



Consequências?

Aumento das atividades de
melhoramento no país (principalmente
privado)

Possibilidade de investimentos no
exterior



Histórico das discussões

• Audiências públicas

• Ao menos 3 reuniões prévias com Consultor Legislativo
encarregado e Consultor aposentado que trabalhou na LPC
atual

• Reuniões menores na FPA e Câmara (MAPA participando por
meio do SNPC)

• Reuniões entre entidades para obter consenso (sem MAPA
participando)



Posição do SNPC

• Observar os dispositivos da Convenção UPOV;

• Não conter dispositivos biotecnologia;

• Simplificar procedimentos administrativos internos para a
análise e concessão dos títulos;

• Atualizar conceitos técnicos da lei vigente;

• Ampliar a proteção para todos as espécies vegetais;

• Não versar sobre formas de remuneração (complexo
considerando diversas formas de propagação, cobrança, etc.);

• Sugestão de reforço nos direitos dos obtentores (valorizar a
melhoramento genético, estimular a geração de novas
variedades e diminuir o desequilíbrio entre os outros direitos
de PI que podem estar relacionados às cultivares).



PL nº 827/2015
Art. 11 - LPC atual Art. 11 - LPC após alteração

Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a

partir da data da concessão do Certificado

Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze

anos, excetuadas as videiras, as árvores

frutíferas, as árvores florestais e as árvores

ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu

porta-enxerto, para as quais a duração será de

dezoito anos.

<fim do artigo>

Art. 11. A proteção da cultivar vigorará a partir

da data da concessão do Certificado Provisório

de Proteção pelo prazo de vinte anos, excetuadas

as videiras, as árvores frutíferas, as árvores

florestais, as árvores ornamentais, os respectivos

porta-enxertos quando houver, e a cana-de-

açúcar, casos estes em que o prazo será de vinte

e cinco anos.

Parágrafo único – O prazo de 25 anos previsto no

caput deste artigo se aplica as árvores florestais

e a cana-de-açúcar que se encontram no prazo

de proteção em vigor na data de publicação

desta Lei (NR).

<fim do artigo>



Art. 11, PL 827

• Aumento da proteção é importante para diminuir diferenção entre a
PC e patentes, por exemplo. E estaria compatível com Ato 1991;

• Caput: Se a proteção foi concedida na vigência da Lei atual, deveria
valer essa duração da proteção (segurança jurídica, princípios de PI)

• Denis Borges Barbosa: c) O direito é essencialmente temporário. Como parte do vínculo que a
patente tem com “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, o autor
do invento tem uma exclusiva temporária – e todos terceiros têm, em sede constitucional, um
direito sujeito a termo inicial de realização livre do invento ao fim do prazo assinalado em lei. Tais
princípios tem conseqüências interessantes, por exemplo, quanto à possibilidade de prorrogação das
patentes. Ao conceder, sob o CPI/96, uma patente por quinze anos, a União ao mesmo tempo
constituiu um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e garantiu à sociedade em
geral, e aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, a tecnologia estaria em
domínio público. Os competidores das titulares de patente, tinham um direito adquirido a exercer
sua liberdade de iniciativa, em face da patente, ao fim dos quinze anos do seu prazo. Se a lei
aumentasse o prazo da patente, estaria invadindo o patrimônio do competidor, agredindo uma
situação jurídica constituída que esta tinha, de vir a investir livremente no mercado. O monopólio de
15 anos constituiu-se contra todos, e pereceu a seu termo em favor de todos, especialmente dos
concorrentes. A liberdade de iniciativa foi limitada por quinze anos, em favor do titular, e foi
reconquistada, ao fim do prazo, pelos seus concorrentes. Desde o momento de constituição do
direito, pela concessão da patente, os concorrentes adquiriram o direito de, após quinze anos,
fabricar produtos competitivos com a tecnologia que fora patenteada. (grifos nossos).



PL nº 827/2015
LPC atual Art. 45-A - LPC após alteração

Não há

correspondê

ncia.

TÍTULO III-A - DOS GRUPOS GESTORES DE CULTIVARES – GGC

Art. 45-A. São instituídos Grupos Gestores de Cultivares - GGC por espécie vegetal ou

grupo de espécies afins, formados pelos representantes dos obtentores, dos

produtores de sementes e mudas e dos produtores rurais, que obrigatoriamente

definirão, mediante acordos privados realizados anualmente, valor dos royalties, a

forma e o momento em que se dará o exercício e a destinação dos direitos

pecuniários pelo uso da semente ou da muda própria, podendo se estender até o

produto da colheita, nos termos do parágrafo único do art. 8º desta Lei.

§ 1º - Os GGC deverão ser formados por cada uma das associações que, nacionalmente

e de forma mais específica, represente o obtentor, o produtor de semente e o produtor

rural, por espécie vegetal ou grupo de espécies afins.

§ 2º - As decisões dos grupos mencionados no caput serão sempre tomadas à

unanimidade dos votos dos integrantes, ou outro critério definido pelo grupo.

§ 3º - Os direitos pecuniários respeitarão ao princípio da razoabilidade, preservando-se

a remuneração justa do obtentor e coibindo-se o abuso ou excesso que possa interferir

na viabilidade econômica da atividade agrícola.



Art. 45-A, PL 827

• GGCs são inexequíveis: ± 200 espécies passíveis de
proteção;

• Funções do GGC: (i) definir o valor dos royalties; (ii) a
forma e o momento de seu exercício; (iii) se a exceção
do uso próprio ao direito de proteção se aplicará e a
destinação dos direitos pecuniários advindos dessa
cobrança; e, finalmente, (iv) se o direito de proteção se
estenderá ao produto da colheita

• Criação e atribuições seriam: ilegais, inconstitucionais e
ferem Acordos Internacionais

• Por TRIPS e UPOV, Brasil tem que fornecer um sistema
de proteção eficaz



Art. 45-A, PL 827

• Estado se compromete a conceder ao inventor direitos
exclusivos temporários sobre a sua invenção

• Obtentor tem poder de impedir que 3os
produzam/comercializem material propagativo de suas
cultivares.

• Ou permitir que 3os o façam mediante condições
(remuneração, período de autorização, método de
produção/reprodução, qualidade e quantidade do
material a ser fornecido, territórios que podem ser
exportados, etc) entre as partes... Não 3os...

• Preços abusivos? Licença compulsória e Uso público
restrito



Art. 45-A, PL 827
• GGC definir destinação dos direitos pecuniários sobre

semente própria? Retribuição é retorno dos investimentos
que foram feitos. Se se definir que se estenderá a proteção
ao produto da colheita, esses valores obtidos devem
retornar aos obtentores

• GGC definir se o direito de proteção se estenderá ao
produto da colheita ou não? Anualmente? Carece de
legalidade. Definição e delimitação de direito de
propriedade  Lei! E pode mudar todo ano! Insegurança
jurídica!

• GGCs formados por associações praticamente obriga que
as partes de associem: CF, Art. 5º, XX - ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado.),
portanto, parece-nos inconstitucional



Proteção de cvs de ssp florestais



Dados

134

2 6

Pedidos de proteção de cultivares - Florestais

Eucalyptus Pinus Toona

114

1

Proteções concedidas - Florestais

Eucalyptus Pinus



Obrigado pela atenção!!!


