
LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES 
Lei 9456/97 e PL 827/15 



Considerações Iniciais 

Consequências da Lei 9456/97: 
 

• Ampliação dos investimentos em melhoramento genético de plantas 

 

• Maior e mais ampla disponibilidade de espécies e cultivares 

 

• Consolidação da indústria brasileira de sementes, do marco legal e 

das estruturas governamentais necessárias 

 

• Maior grau de contratualização na produção e comercialização de 

sementes  

 

 

 
MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA 



Lei 9456/97 – As mudanças necessárias 

• Atualização e inserção de conceitos técnicos e de 

definições na nova Lei 

 

• Modernização e inserção de dispositivos que garantam 

a sua adequada aplicação 

 

• Simplificação do processo de proteção de cultivares 

 

• Reforço aos direitos dos obtentores 
 

 

 



• Contribuir para a garantia da segurança alimentar e 

nutricional da população brasileira 

 

• Estimular os investimentos, a inovação e o 

desenvolvimento de programas de melhoramento e/ou 

de empresas de genética focados também em espécies 

não commodities 

 

• Respeitar os tratados, convenções e acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, em 

especial a Convenção da UPOV 

 

• Garantir a segurança jurídica dos atores 
 

Premissas para as mudanças da LPC 



• conteúdo objetivo permitindo a inequívoca interpretação e 

aplicação do dispositivo legal 

• aperfeiçoamento dos procedimentos para pedidos de 

proteção 

• aprimoramento do aparato estatal no que diz respeito à 

fiscalização, a aplicação de multas e sanções e a 

criminalização das atividades de pirataria de sementes 

• definição de limites para uso próprio de sementes e 

mudas (sementes/mudas salvos) 

• opção de não cobrança de royalties a critério dos 

obtentores de cultivares protegidas 

• definições e provimentos que eliminem/reduzam conflitos 

com outras legislações (Lei de Propriedade Industrial, Lei 

de Sementes, Lei  de Acesso ao Patrimônio Genético) 

Garantir a segurança jurídica dos atores 



Artigo 8 – Do Grupo Multidisciplinar de Cultivares - GMC 
 

• Previsão de um GMC para cada espécie protegida: 150 espécies protegidas, 

algumas com apenas uma cultivar protegida 

 

• Previsão para o GMC exercer o direito de proteção sobre o uso da semente 

própria: terceiriza os direitos do obtentor e torna obrigatória a cobrança de 

royalties  

 

• Previsão de criação de conta vinculada ao GMC para gerenciar os recursos 

arrecadados, os quais, em parte, serão aplicados em benefício da pesquisa 

agrícola nacional 

 

• Previsão do equilíbrio econômico-financeiro da lavoura: pretende criar uma 

equação que contemple este equilíbrio de tal forma que a cobrança de royalties 

não venha a desestabilizá-lo 

 

Considerações: tecnicamente inexequível em sua plenitude; fere os princípios da 

Convenção da UPOV; transfere direitos públicos ou privados a uma entidade 

privada; fere o espírito da LPC (regular os direitos e garantir a retribuição) 

Considerações sobre o PL 827/2015 



Artigo 10 – Do privilégio dos agricultores em reservar e 

plantar sementes (uso próprio) 
 

• Extensão deste privilégio para extrativistas, indígenas, quilombolas 

rurais, e agricultores familiares: amplia os grupos privilegiados 

 

• Definição de tamanho de área própria dos grupos privilegiados: até 

um módulo fiscal 

 

• Inclusão das cultivares protegidas portadoras de gene transgênico: 

 

• Manutenção da exceção à cultura da cana-de-açúcar 

 

Considerações: a extensão aos grupos referidos acima é importante; o 

tamanho da área própria é inferior ao já estabelecido na Lei vigente (4 

módulos fiscais); a inclusão das cultivares transgênicas objetiva regular 

direitos amparados por outra Lei, a de Propriedade Industrial, criando 

um ambiente de insegurança jurídica; não deve haver exceções à 

espécies 

Considerações sobre o PL 827/2015 



Artigo 11 – Do período de proteção 
 

• Manutenção do período de proteção de espécies anuais em 15 anos 

 

• Ampliação do período de proteção de espécies perenes e semi-perenes para 

25 anos 

 

Considerações: o período de proteção deve estar harmonizado com o preconizado 

na Convenção da UPOV: 20 anos para culturas anuais e 25 anos para culturas 

perenes e semi-perenes 

 

Artigo 36 A e 36 B – Do uso público restrito 
 

• Dispositivo relativo a situações que podem ser caracterizadas como oligopólios 

ou monopólios envolvendo cultivares e transgenia 

 

Considerações: não é recomendável incluir o tema patentário (transgenia) e o 

tema defesa da concorrência na LPC; ambos já estão disciplinados em leis 

específicas (Lei 9279 e Lei 12529); gera insegurança jurídica e fere Convenções 

Internacionais 

 

Considerações sobre o PL 827/2015 



A nova LPC deve:  
 

• Garantir segurança jurídica a todos os atores envolvidos 

 

• Deve tratar exclusivamente da proteção de cultivares não inserindo 

conteúdos ou dispositivos já regulados por outros marcos legais 

 

• Garantir o direito do obtentor de explorar suas cultivares da forma 

como entender adequado dentro do marco legal e assim permitir o 

adequado retorno dos investimentos e a continuidade do processo de 

geração de novas cultivares  

 

• Contemplar claramente sanções e punições para quem pratica a 

pirataria com sementes 

 

• Contemplar exceções a grupos que, por sua condição financeira e/ou 

social, estejam em condições menos favoráveis de utilização das 

cultivares geradas pela pesquisa 

Considerações finais 



GRATO PELA ATENÇÃO 

Raul Osório Rosinha 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 


