
 

 

REUNIÃO DO COMITÊ DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABRASEM 

SÃO PAULO/SP – 01/04/2014 

AGENDA POSITIVA 

 

 

1) Apresentação Filipe – Acesso e Repartição de Benefícios 

 Expectativa de que o Brasil assine o Nagoya ainda esse ano e que atinja os 50 países, 

necessários para entrar em vigor, em julho do ano que vem. 

 Ex secretário do MMA faz parte da CDB – pressão no Governo 

 Questionamentos: Qual é o produto final da agricultura? Quem pagará o valor 

adicionado devido a nova legislação? 0,1 a 1 % sobre o preço do produto. 

 O setor agropecuário precisa se envolver de forma mais intensa nesse tema -  impacto 

financeiro e em serviço/burocracia; 

 DEAGRO, AGROBIO já estão envolvidas no tema, e ABRASEM e BRASPOV deveriam 

abordar o tema em suas reuniões. Como discutir o tema daqui pra frente? 

 TIRFFAA: alimentação na agricultura. Se for aplicado TIRFFAA não entra Nagoya. 

NAGOYA: tudo 

 Discussão: Positivo ou negativo para o Brasil? Quem recebe é o Governo, mas quem 

paga é a Industria. Receberíamos mais com borracha (mas quem recebe é o Governo), 

do que pagaríamos com a soja (mas quem paga é a Indústria). E o impacto disso? 

 Projeto de Lei na Casa Civil – Legislação nacional, exclui a parte de agricultura – sai e 

vai pro congresso; 

 Acordo paralelo (MAPA-MMA) para deixar a agricultura de fora.  

 Legitimar uma posição da Associação: grupo de trabalho dentro do comitê para tratar 

do tema. As decisões tomadas seriam levadas para a FIESP e etc. Quem tiver interesse 

em participar da discussão mandar email da BRASPOV. Necessária a manifestação da 

ABRASEM/BRASPOV para colocar a complexidade do tema dentro da agricultura e os 

pontos difíceis. Também aberto a indicações. 

 Brasil: delegou o direito de contrato ao proprietário da terra . 

 

2) Apresentação da Campanha Nacional de Combate à Pirataria 

 Sistema de investigação – contrato; 

 Escritório de advocacia para organizar o protocolo – caracterização da infração; 



 Treinamento de fiscais agropecuários para identificação de material pirata – 

aprimoramento do sistema de fiscalização; 

 Medidas educativas só serão eficientes se forem treinados os profissionais certos – 

promotoria pública, magistrados; 

 Enforcement mais ligado aos obtentores – relacionada a lei de proteção de cultivares. 

 Otimização de denúncias e apurações; 

 Montar um task force abrasem com os interessados a colaborar. Elencados os pilares 

haveria uma meta para 2015 entrar em ação. 

3) Acompanhamento dos projetos de lei LPC 

 Reunião com Nilson Leitão – Relator do PL 2325/2007. 

4) Novo modelo Abrasem 

 AGE 28/04. 


