
 

- Breve Relato – 
 

Reunião do Comitê de Propriedade Intelectual da ABRASEM 
São Paulo, 06/fev/2014 – Hotel Mercure São Paulo Central Towers 
 

 

 
Introdução: 
 

 Agradecimentos aos representantes do MAPA, Srs. André Peralta 
(Coordenação de Sementes e Mudas), Fabrício Santos (Coordenador 
do SNPC) e Ricardo Mendes (MAPA/SFA-SP), pela participação e 
apoio, assim como aos representantes das nossas Associadas que 
participaram da reunião; 

 Ressaltada a importância da Abrasem colocar como prioridade o 
respeito à propriedade intelectual, e o fato de estar diretamente 
envolvida em ações de combate à pirataria; 

 Abrasem apresenta novo modelo de formulário eletrônico, via site, 
para denúncias (www.abrasem.com.br); 

 Estatística com denúncias encaminhadas ao MAPA/CSM: 
 

Levantamento de dados

Denúncias 2011 2012 2013 2014

Encaminhadas ao MAPA 48 32 66 2

Respostas Recebidas 34 18 7 0

2011

Categoria Denúncias

Grandes Culturas 17

Forrageiras 29

Hortaliças e Frutas 2

2012

Categoria Denúncias

Grandes Culturas 9

Forrageiras 22

Hortaliças e Frutas 1

2013

Categoria Denúncias

Grandes Culturas 55

Forrageiras 8

Hortaliças e Frutas 3

 
 

 
 

http://www.abrasem.com.br/


Encaminhamentos/Providências/ações iniciais a serem adotadas: 
 
 Identificada a necessidade da indústria de sementes estruturar 

melhor as denúncias, inclusive utilizando empresas prestadoras de 
“serviços de inteligência”, a serem contratadas, para levantar 
informações mais detalhadas, para subsidiar as ações do MAPA; 

 
 Organizar, com antecedência, o envio de denúncias e demais 

informações, para que o MAPA possa incluir no seu planejamento 
de ações de fiscalização; 

 
 MAPA com dificuldades de orçamento: fazer ação junto a SDA, no 

sentido de que os recursos provenientes das taxas pagas pela 
indústria de sementes, sejam revertidos para o DFIA, conforme 
prevê a Legislação (ex: 2012: arrecadação de R$ 20 milhões; 
orçamento para DFIA: R$ 10 milhões; valor liberado: R$ 2 milhões. 
Fonte 150); 

 
 Estudar “cases” de outras indústrias, fármacos, fertilizantes, etc., 

que desenvolveram com sucesso ações de combate a pirataria; 
 
 MAPA tem recebido pressões políticas, em defesa de autuados. 

Como tratar esse tema ; 
 
 Desenvolver ações para criação de “núcleo de agronegócio” no 

Conselho Nacional de Combate a Pirataria – CNPC; 
 
 Buscar desenvolver ações integradas: MAPA/Receita Federal/Polícia 

Rodoviária Federal/Polícia Federal; 
 
 Agendar visitas de representantes da ABRASEM, em conjunto com 

as Associadas, às SFAs/MAPA para estreitar relacionamento, trocar 
informações, propor apoio, etc.; 

 
 Uso Próprio: alterar anexo XXXIII, no sentido de elevar as exigências 

para aqueles que desejam produzir para “uso próprio”; 
 
 MAPA: Cobrar maior rigidez na análise do Anexo XXXIII; 

 



 Indústria: desenvolver campanha de “incentivo ao uso de 
tecnologia”. Educativa e Informativa; 

 
 Indústria/Obtentores: Que busquem ter como seus 

parceiros/multiplicadores/licenciados, somente Produtores de 
Sementes associados ao Sistema ABRASEM; 

 
 Desenvolver ações informativas (sobre pirataria em sementes) junto 

a:  
o AMB-Associação dos Magistrados do Brasil; 
o Receita federal; 
o CNPC-Conselho Nacional de Combate a Pirataria; 
o Academia. 

 
 Desenvolver Ações em defesa do ante-projeto da LPC, elaborado 

pelo MAPA (ex: enviar documento de apoio ao texto, ao MAPA, 
Casa Civil, etc.); 

 
 Estabelecer “protocolo” para as ações judiciais; 

 
 Divulgar na “mídia” as ações desenvolvidas pelo MAPA (de 

fiscalização, autuações, etc.); 
 
 Revisão do Decreto que regulamenta a Lei de sementes e mudas: 

rever as propostas da Abrasem e comparar com o texto do MAPA. 
Agilizar a publicação da nova versão; 

 
 Contratar empresa de consultoria para desenvolver trabalho de 

análise do mercado de sementes, com “foco” na pirataria; 
 
 Fiscalização do comércio, via Estado, por meio de convenio 

MAPA/Estado. Mais eficiente. Avaliar; 
 
 Convenio Abrasem/MAPA para o apoio às ações de combate a 

pirataria. Estudar alternativas legais; 
 
 


