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Art. 8º A proteção da cultivar 

recairá sobre o material de 

reprodução ou de multiplicação 

vegetativa da planta inteira. 

 

Art. 8º O direito à proteção da cultivar se dá 

sobre o material de reprodução, de 

multiplicação ou sobre qualquer forma de 

propagação da planta inteira. 

 

Art. 7º O direito à proteção da cultivar 

recairá sobre o material de propagação 

da planta. 

 

   As mudanças propostas são insipientes, isto 

porque o artigo 3º, inciso XVI, da atual LPC já 

define como material propagativo “toda e 

qualquer parte da planta ou estrutura vegetal 

utilizada na sua reprodução e multiplicação;” 

e o inciso XV, do mesmo artigo, define como 

propagação “a reprodução e a multiplicação de 

uma cultivar, ou a concomitância dessas 

ações”.  

   Deste modo, na opinião deste MAPA, a única 

possibilidade de mudança oportuna no presente 

artigo seria a de estender a proteção da cultivar 

ao produto da colheita, que permitiria ao 

obtentor exercer seu direito de maneira mais 

efetiva, fortalecendo o setor como todo.  

Ressalta-se que a fim de evitar distorções, a 

extensão deve ser apenas permitida nas 

situações em que tenha havido violação do 

direito do obtentor no momento da propagação, 

ou seja, o obtentor não tenha conseguido 

exercer seu direito no material propagativo.  

 



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. 

Art. 9º A proteção assegura a seu titular o 

direito à produção de sementes ou de 

qualquer forma de multiplicação comercial 

da cultivar, e sua comercialização no 

território brasileiro, sendo vedados, durante 

o prazo de proteção, salvo na hipótese do 

inciso XLIII do art. 2º da Lei 10.711, de 05 

de agosto de 2003, sem a autorização 

expressa do titular do direito, a 

comercialização, o acondicionamento e o 

armazenamento para fins comerciais, de 

material de propagação da cultivar 

protegida, independentemente da utilização 

de sua correta denominação. 

 §1º O direito do titular da proteção, 

conforme as disposições previstas neste 

artigo estende-se:  

I - a cultivar essencialmente derivada de 

cultivar protegida;  

II - a cultivar ou ao híbrido cuja produção 

exige a utilização repetida de cultivar 

protegida. 

Art. 8o  A proteção assegura a seu titular 

o direito à propagação comercial da 

cultivar, sendo vedados, durante o prazo 

de proteção, a comercialização, a 

doação, o acondicionamento para fins de 

propagação e o armazenamento para 

fins comerciais de material de 

propagação de cultivar protegida, 

independentemente da utilização de sua 

correta denominação, sem autorização 

prévia e expressa do titular.  

§ 1o  O direito do titular à proteção da 

cultivar, conforme as disposições 

previstas neste artigo, abrange também:  

I - a cultivar essencialmente derivada da 

cultivar protegida, desde que a protegida 

não seja uma cultivar essencialmente 

derivada;  

II - a cultivar que não se distingue da 

cultivar protegida, segundo o disposto 

no art. 3o,  inciso IV; e 

III - a cultivar ou o híbrido cuja 

produção exige a utilização repetida da 

cultivar protegida. 

§ 2o  Na hipótese de ocorrência de 

atividade vedada no caput, o direito do 

titular se estenderá ao produto comercial 

da colheita, inclusive às plantas inteiras 

e às partes de plantas.  

§ 3o  Na impossibilidade do exercício do 

direito previsto no § 2o, o direito do 

titular estender-se-á a qualquer produto 

feito diretamente do material obtido da 

   O artigo 9º é um dos mais importantes da 

LPC, pois nos traz os atos tutelados pelo direito 

de proteção de cultivares. Neste sentido 

entendemos que, tanto a Lei atual, quando a 

proposição em comento são deficitárias no 

sentido de melhor proteger o direito de 

proteção. As peculiaridades do reino vegetal, a 

imensidão do território brasileiro e outros 

tantos fatores, tornam extremamente difícil o 

titular de um direito de proteção fazê-lo ser 

respeitado. Deste modo, este MAPA entende 

que, quanto mais direitos forem tutelados, mais 

efetivo será o direito de proteção, por isso, uma 

alteração no artigo 9º deveria tutelar, além dos 

atos mencionados na LPC atual – como o 

oferecimento à venda (que foi retirado do 

PL2325) – atos como a cessão a título gratuito, 

a importação e a exportação.  

   Destacamos, ainda, que o texto proposto pelo 

PL, se aprovado, traria uma série de 

duplicidades ao texto legal, que não teriam 

razão de existir. Exemplificamos: (i) A redação 

“[...] salvo na hipótese do inciso XLIII do art. 

2º da Lei 10.711, de 05 de agosto de 2003 [...]” 

já está contemplada nas exceções trazidas pelo 

art. 10º; (ii) a proteção das cultivares 

essencialmente derivadas, trazidas pelo §1º, 

inciso I, já está garantida no artigo 5º e artigo 

10º, §2º, inciso II, ambos da LPC; e (iii) a 

proteção dada à cultivar ou híbrido cuja 

produção exige a utilização repetida de cultivar 

protegida, já está contemplada no artigo 10º, 

§2º, inciso I, da LPC. 

 



colheita. 

§ 4o  O disposto nos §§ 2o e 3o não se 

aplica ao terceiro que, no segmento da 

produção comercial, agiu de boa-fé. 

§ 5o Para fins de comprovação de boa-

fé, o terceiro poderá exigir do vendedor 

uma declaração de que o mesmo é 

isento de obrigações com o obtentor e se 

enquadra nos requisitos do § 1o do art. 

9o. 

 

Art. 10. Não fere o direito de 

propriedade sobre a cultivar 

protegida aquele que:  

I - reserva e planta sementes para 

uso próprio, em seu 

estabelecimento ou em 

estabelecimento de terceiros cuja 

posse detenha;  

II - usa ou vende como alimento 

ou matéria-prima o produto 

obtido do seu plantio, exceto 

para fins reprodutivos; III - 

utiliza a cultivar como fonte de 

variação no melhoramento 

genético ou na pesquisa 

científica;  

IV - sendo pequeno produtor 

rural, multiplica sementes, para 

doação ou troca, exclusivamente 

para outros pequenos produtores 

rurais, no âmbito de programas 

de financiamento ou de apoio a 

pequenos produtores rurais, 

Art. 10. Não fere o direito de proteção sobre 

a cultivar protegida aquele que:  

I – usa, em consumo próprio como 

alimento, o produto obtido do seu plantio;  

II – utiliza a cultivar como fonte de variação 

no melhoramento genético ou na pesquisa 

científica;  

III – guarda e conserva semente para uso 

próprio nos termos do disposto no inciso 

XLIII do art. 2º da Lei 10.711, de 05 de 

agosto de 2003, se atendidas as seguintes 

condições: 

 a) tenha adquirido material de reprodução 

certificado;  

b) utilize o produto no prazo máximo de um 

ano e em no máximo 50% de sua área a ser 

plantada com a cultivar protegida; 

 c) efetue o pagamento dos royalties ao 

obtentor da cultivar, independentemente de 

autorização prévia;  

d) efetue o pagamento dos royalties ao 

obtentor da tecnologia, independentemente 

de autorização prévia;  

Art. 9o  Não fere o direito de proteção 

sobre a cultivar protegida: 

I - aquele que usa o produto obtido do 

seu plantio como alimento para 

consumo próprio;  

II - aquele que utiliza a cultivar como 

fonte de variação no melhoramento 

genético ou na pesquisa científica; ou 

III - o integrante de povos ou 

comunidades tradicionais que pratica 

atividades produtivas agropecuárias, o 

agricultor familiar ou o pequeno 

agricultor que: 

a) reserva e planta material de 

propagação para uso próprio e 

comercializa, desde que não seja para 

fins de propagação, a produção 

excedente daí oriunda; ou 

b) efetua propagação, exclusivamente 

para troca ou doação a outro integrante 

de povos ou comunidades tradicionais, 

agricultor familiar ou pequeno agricultor 

   O artigo 10º define quais seriam as exceções 

ao direito de proteção, tutelado no artigo 

anterior. A proposta apresentada pela casa 

legislativa mantém a isenção do melhorista 

(inciso II), que é princípio basilar dos sistemas 

de proteção sui generis, e, na opinião deste 

MAPA, um grande estímulo ao 

desenvolvimento de novas cultivares em 

benefício da sociedade.  

   Nota-se que a proposta legislativa tenta impor 

determinados limites ao uso próprio, também 

conhecido como sementes salvas, fazendo com 

que, no mérito, o pensamento legislativo e 

deste MAPA sejam harmônicos. Na visão deste 

MAPA o uso próprio ilimitado conforme 

disposto na LPC atual põe em risco o 

melhoramento fitogenético, devendo ser 

impostos limites de extensão de área, grau 

tecnológico e renda dos agricultores, no 

entanto, entendemos não ser a mais correta a 

forma com que esta limitação foi colocada no 

substitutivo. Primeiramente, é importante 



conduzidos por órgãos públicos 

ou organizações não-

governamentais, autorizados pelo 

Poder Público.  

[...] 

§ 3º Considera-se pequeno 

produtor rural, para fins do 

disposto no inciso IV do caput, 

aquele que, simultaneamente, 

atenda os seguintes requisitos:  

I - explore parcela de terra na 

condição de proprietário, 

posseiro, arrendatário ou 

parceiro;  

II - mantenha até dois 

empregados permanentes, sendo 

admitido ainda o recurso 

eventual à ajuda de terceiros, 

quando a natureza sazonal da 

atividade agropecuária o exigir;  

III - não detenha, a qualquer 

título, área superior a quatro 

módulos fiscais, quantificados 

segundo a legislação em vigor; 

IV - tenha, no mínimo, oitenta 

por cento de sua renda bruta 

anual proveniente da exploração 

agropecuária ou extrativa; e V - 

resida na propriedade ou em 

aglomerado urbano ou rural 

próximo. 

IV – é agricultor familiar, nos termos da Lei 

nº 11.326, de 24 de julho de 2006 ou é 

integrante de povos indígenas ou de 

comunidades tradicionais, quando:  

a) reserva e planta material de propagação 

para uso próprio, admitida a 

comercialização da produção resultante, 

desde que não o seja para fins de 

propagação da cultivar;  

b) multiplica material de propagação, 

exclusivamente para uso próprio ou para 

doação ou troca com outros integrantes dos 

grupos descritos no caput deste inciso, no 

âmbito de programas conduzidos ou 

autorizados por órgão do Poder Público. 

 

Parágrafo Único - Para aplicação do 

disposto neste artigo, no que concerne aos 

beneficiários definidos no inciso IV, será 

exigido, adicionalmente, ter receita bruta 

máxima equivalente ao valor do limite 

estabelecido para obrigatoriedade de 

preenchimento do Demonstrativo da 

Atividade Rural, para efeito de Imposto de 

Renda. 

que também preencha os requisitos do § 

1o deste artigo, no âmbito de programa 

conduzido ou autorizado por órgão do 

Poder Público.  

§ 1o  Para fins do disposto no inciso III 

do caput, o integrante de povos ou 

comunidades tradicionais, o agricultor 

familiar ou o pequeno agricultor deve 

atender, simultaneamente, os seguintes 

requisitos:  

I - explorar parcela de terra na condição 

de proprietário, possuidor, usufrutuário, 

arrendatário, parceiro ou beneficiário do 

Programa Nacional de Reforma Agrária;  

II - residir no imóvel a que se refere o 

inciso I ou em aglomerado urbano ou 

rural próximo;  

III - manter até dois empregados 

permanentes, sendo admitido ainda o 

recurso eventual à ajuda de terceiros, 

quando a natureza sazonal da atividade 

agropecuária o exigir;  

IV - não dispor, a qualquer título, de 

área superior a quatro módulos fiscais, 

quantificados segundo a legislação em 

vigor;  

V - obter receita bruta anual inferior ou 

equivalente ao limite estabelecido para a 

não obrigatoriedade de preenchimento do 

Demonstrativo da Atividade Rural para 

efeitos de imposto de renda; e 

VI - obter, no mínimo, setenta por cento 

da renda familiar da exploração 

agropecuária e não agropecuária do 

destacar que a ideia da LPC não é impor a 

cobrança de royalties, como faz o substitutivo, 

mas, sim, dar poderes ao seu titular de impedir 

que terceiros propaguem sua cultivar sem a sua 

autorização. 

   Outra impropriedade que merece destaque é 

aquela trazida pela alínea “d”, pois legislaria 

sobre proteções patentárias que, em nosso 

entendimento, não deveriam ser tratadas no 

âmbito da LPC, já que as patentes são regidas 

por Lei específica (Lei de Propriedade 

Industrial, nº 9279/96), e poderia configurar um 

conflito entre as legislações e, inclusive, sobre 

Convenções Internacionais as quais o Brasil é 

signatário. Ademais, terminologicamente, não 

se trata de obtentor de tecnologia, mas sim 

inventor. Utiliza-se obtentores, quando nos 

referimos ao obtentor de uma cultivar. Outro 

ponto que pode ser levantado sobre a alínea em 

comento, é que a sua presença na LPC não 

eliminaria a possibilidade de cobrança 

utilizando como base a LPI, o que poderia levar 

a empresas detentoras de patentes inseridas em 

cultivares a cobrar em duplicidade sobre a 

tecnologia, gerando uma grave onerosidade e 

traria, obviamente, grande insegurança jurídica. 

    Merece destaque, também, a imposição 

trazida pela alínea “a”, do substitutivo, que 

restringiria o uso próprio somente aos materiais 

certificados, impedindo o uso próprio às 

sementes não-certificadas (S1 e S2), em geral, 

as que os agricultores têm acesso. Importante 

também frisar que algumas espécies sequer 

possuem tal classificação (certificada, S1 e S2). 

Neste caso, o PL 2.325 impossibilitaria todo e 

qualquer plantio de uma cultivar protegida que 



imóvel previsto no inciso I, reduzindo-

se essa proporção a, no mínimo, trinta 

por cento, caso a renda familiar anual 

seja igual ou inferior a doze salários 

mínimos, excluídos os benefícios sociais 

e os proventos previdenciários 

decorrentes de atividades rurais.  

§ 2o  O disposto no inciso IV do § 1o não 

se aplica aos condomínios rurais ou 

outras formas coletivas de propriedade, 

desde que a fração ideal por proprietário 

não ultrapasse quatro módulos fiscais, e 

nem aos integrantes de povos ou 

comunidades tradicionais que pratiquem 

atividades produtivas agropecuárias. 

§ 3o  Não se aplica o inciso III do caput 

às cultivares de espécies ornamentais. 

 

não integra o sistema de certificação de 

materiais propagativos. 

   Em suma, acreditamos que o uso próprio 

deve ser matéria de regulamentação e 

delimitação, no entanto, não da forma com que 

trata o substitutivo. Neste sentido, uma 

alteração simples e eficaz seria de excluir o uso 

próprio em cultivares que são propagadas 

vegetativamente, como por exemplo, 

ornamentais, florestais e frutíferas; tornando, 

assim, mais efetivo o exercício do direito, por 

parte do obtentor. 

 

 

Art. 37. Aquele que vender, 

oferecer à venda, reproduzir, 

importar, exportar, bem como 

embalar ou armazenar para esses 

fins, ou ceder a qualquer título, 

material de propagação de 

cultivar protegida, com 

denominação correta ou com 

outra, sem autorização do titular, 

fica obrigado a indenizá-lo, em 

valores a serem determinados em 

regulamento, além de ter o 

material apreendido, assim como 

pagará multa equivalente a vinte 

por cento do valor comercial do 

material apreendido, incorrendo, 

CAPÍTULO IV  

DA TUTELA JUDICIAL 

 

Seção I - Da Prescrição da Pretensão de 

Reparação de Dano 

 

Art. 37. Prescreve em 5 (cinco anos) a 

pretensão de reparação de dano causado por 

violação aos direitos de proteção de 

cultivares. 

 

Seção II - Dos Crimes e das Penas 

 

Art. 37-A. Comercializar ou ter em estoque 

com o propósito de comercialização 

sementes ou material de propagação de 

TÍTULO II 

DAS TUTELAS  

ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 

CAPÍTULO I 

DA TUTELA ADMINISTRATIVA 

Seção I - Da Competência 

Art. 64.  Compete ao Serviço Nacional 

de Proteção de Cultivares - SNPC, no 

âmbito do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a proteção de 

cultivares. 

   As mudanças propostas têm como foco 

principal alterar o atual artigo 37. 

Compartilhamos da opinião de que o artigo da 

atual LPC é falho, pois mescla em um único 

dispositivo sanções nas esferas administrativa, 

civil e penal.  

   Com relação às esferas civil e administrativa, 

tais falhas são supridas pelo Código Civil e 

Processual Civil e Lei de Sementes e Mudas 

(Lei nº 10.711/03), respectivamente, fazendo 

com que sejam mais urgentes alterações na 

esfera penal, a fim de melhor tipificar as 

condutas criminosas, bem como, cominar as 

penas para aqueles que as praticarem. 

   As sugestões trazidas pelo substitutivo vão ao 



ainda, em crime de violação dos 

direitos do melhorista, sem 

prejuízo das demais sanções 

penais cabíveis. 

 

§ 1º Havendo reincidência 

quanto ao mesmo ou outro 

material, será duplicado o 

percentual da multa em relação à 

aplicada na última punição, sem 

prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

 

§ 2º O órgão competente 

destinará gratuitamente o 

material apreendido - se de 

adequada qualidade - para 

distribuição, como semente para 

plantio, a agricultores assentados 

em programas de Reforma 

Agrária ou em áreas onde se 

desenvolvam programas públicos 

de apoio à agricultura familiar, 

vedada sua comercialização. 

 

§ 3º O disposto no caput e no § 

1º deste artigo não se aplica aos 

casos previstos no art. 10. 

 

cultivar protegida, objetivando plantio ou 

semeadura, com violação aos direitos do 

titular: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 

multa. 

 

Art. 37-B. Reproduzir ou multiplicar, com 

finalidade de comercializar, material 

propagativo ou produto de colheita de 

cultivar protegida, com violação aos direitos 

do seu titular: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 

multa. 

 

Parágrafo único. A pena será aumentada de 

um terço à metade quando o agente: 

 

I - é ou foi representante, mandatário, 

preposto, sócio ou empregado do titular, do 

obtentor, de licenciado pelo titular ou de 

licenciado pelo obtentor da cultivar 

protegida; ou 

 

II - realiza qualquer ato que vise dissimular 

a comercialização de cultivar protegida ou 

suas partes. 

 

Art. 37- C. As penas de multa previstas 

nesta seção serão fixadas, no mínimo, em 

dez e, no máximo, em trezentos e sessenta 

dias-multa, observadas as disposições do 

Código Penal. 

 

§ 1º A multa poderá ser aumentada ou 

reduzida, em até dez vezes, em face das 

condições pessoais do agente e da 

Parágrafo único.  A estrutura, as 

atribuições e as finalidades do SNPC 

serão definidas conforme o que dispuser 

o regimento interno do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Seção II - Do Cadastro 

Art. 65.  O SNPC manterá o cadastro 

nacional de cultivares protegidas. 

 

CAPÍTULO II  

DA TUTELA JUDICIAL 

Seção I - Da Prescrição da Pretensão 

de Reparação de Dano 

Art. 66.  Prescreve em cinco anos a 

pretensão de reparação de dano causado 

por violação aos direitos de proteção de 

cultivares.  

 

Seção II - Dos Crimes e das Penas 
 

Art. 67.  Comercializar ou ter em 

estoque com o propósito de 

comercialização cultivar protegida ou 

suas partes, objetivando plantio ou 

semeadura, com  violação aos direitos 

do titular:  

Pena - detenção, de três meses a um ano, 

ou multa. 

Art. 68. Reproduzir ou multiplicar, com 

finalidade de comercializar ou de obter 

lucro, material propagativo ou produto 

encontro das pretensões deste MAPA, 

inclusive, o texto do capítulo foi aproveitado 

do APL deste Ministério, supracitado.  

   Sem embargo, considerando que, na 

totalidade, as alterações sugeridas nos dois 

textos são distintas, o encaixe do “Capítulo IV 

– Da tutela judicial” do PL 2325 na Lei atual 

traria uma incoerência ao texto da LPC. O art. 

37-B considera como crime a situação daquele 

que reproduza ou multiplique o produto de 

colheita da cultivar protegida, com violação 

dos direitos do titular. Conforme se ressaltou 

no item 4, desta Nota (Art. 8º), o PL 2325 não 

possibilita a cobrança dos royalties sobre o 

produto da colheita, no entanto, como dito, 

consideraria crime a comercialização do 

produto da colheita se violado o direito do 

titular, o que nos parece incoerente.  

   Deste modo, ao nosso ver, ao se aprovar a 

alteração do capítulo em sua totalidade, deve-

se, também, estender o direito de proteção ao 

produto da colheita; ou, então, retirar do art. 

37-B, a parte do texto a seguir: “[...] ou produto 

da colheita de cultivar protegida [...]”, de forma 

a conferir ao texto coerência legal. 

 



magnitude da vantagem auferida, 

independentemente do disposto no 

parágrafo único do art. 37-B. 

 

§ 2º O produto da arrecadação da multa 

reverterá ao Fundo Setorial de Agronegócio, 

instituído pela Lei 10.332, de 19 de 

dezembro de 2001. 

 

Seção III - Do Processo e do 

Procedimento Judicial 

 

Art. 37-D. Nos crimes definidos neste 

Capítulo, procede-se mediante queixa, salvo 

quando cometidos em desfavor de entidades 

de direito público, empresa pública, 

sociedade de economia mista ou fundação 

instituída pelo Poder Público, em que a ação 

penal será pública. 

 

Art. 37-E. A ação penal e as diligências 

preliminares de busca e apreensão, nos 

crimes contra a cultivar protegida, regulam-

se pelo disposto no Código de Processo 

Penal e pelas disposições desta Lei. 

 

Art. 37-F. Na diligência de busca e 

apreensão, em crime contra a cultivar 

protegida, o oficial do juízo será 

acompanhado por perito que verificará, 

preliminarmente, a existência do ilícito, 

podendo o juiz ordenar a apreensão de 

sementes, mudas ou o produto da colheita 

obtido pelo contrafator com o emprego da 

cultivar protegida. 

 

de colheita de cultivar protegida, com 

violação aos direitos do seu titular:  

Pena - detenção, de três meses a um ano, 

ou multa. 

Parágrafo único.  A pena será aumen-

tada de um terço à metade quando o 

agente: 

I - é ou foi representante, mandatário, 

preposto, sócio ou empregado do titular, 

do obtentor, de licenciado pelo titular ou 

de licenciado pelo obtentor da cultivar 

protegida; ou 

II - realiza qualquer ato que vise 

dissimular a comercialização de cultivar 

protegida ou suas partes. 

Art. 69.  As penas de multa previstas 

nesta seção serão fixadas, no mínimo, 

em dez e, no máximo, em trezentos e 

sessenta dias-multa, de acordo com a 

sistemática do Código Penal. 

 

§ 1o  A multa poderá ser aumentada ou 

reduzida, em até dez vezes, em face das 

condições pessoais do agente e da 

magnitude da vantagem auferida, 

independentemente do disposto no 

parágrafo único do art. 68. 

§ 2o  O produto da arrecadação da multa 

reverterá à Fazenda Federal. 

Seção III - Do Processo e do 

Procedimento Judicial 



§ 1º Tratando-se de estabelecimentos 

agrícolas, industriais ou comerciais 

legalmente organizados e que estejam 

funcionando publicamente, as diligências 

preliminares limitar-se-ão à vistoria e 

apreensão dos produtos, quando ordenadas 

pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua 

atividade licitamente exercida. 

 

§ 2º Realizada a diligência de busca e 

apreensão, responderá por perdas e danos a 

parte que a tiver requerido de má-fé, 

emulação, mero capricho ou erro grosseiro. 

 

§ 3º Caso o objeto da busca e apreensão 

tenha perecido, o juiz poderá ordenar sua 

destruição. 

 

Art. 37-G. Poderá constituir matéria de 

defesa na ação penal a alegação de nulidade 

da proteção de cultivar em que a ação se 

fundar. 

 

Parágrafo único. A absolvição do réu não 

importará a nulidade da proteção da 

cultivar, que só poderá ser demandada pela 

ação competente. (NR) 

 

Art. 70.  Nos crimes definidos neste 

Capítulo, procede-se mediante queixa, 

salvo quando cometidos em desfavor de 

entidades de direito público, empresa 

pública, sociedade de economia mista 

ou fundação instituída pelo Poder 

Público, em que a ação penal será 

pública. 

 

Art. 71.  A ação penal e as diligências 

preliminares de busca e apreensão, nos 

crimes contra a cultivar protegida, 

regulam-se pelo disposto no Código de 

Processo Penal, com as modificações 

constantes dos artigos deste Capítulo. 

Art. 72.  Na diligência de busca e 

apreensão, em crime contra a cultivar 

protegida, o oficial do juízo será 

acompanhado por perito que verificará, 

preliminarmente, a existência do ilícito, 

podendo o juiz ordenar a apreensão de 

sementes, mudas ou o produto da 

colheita obtido pelo contrafator com o 

emprego da cultivar protegida. 

§ 1o  Tratando-se de estabelecimentos 

agrícolas, industriais ou comerciais 

legalmente organizados e que estejam 

funcionando publicamente, as 

diligências preliminares limitar-se-ão à 

vistoria e apreensão dos produtos, 

quando ordenadas pelo juiz, não 

podendo ser paralisada a sua atividade 

licitamente exercida. 

§ 2o  Realizada a diligência de busca e 



apreensão, responderá por perdas e 

danos a parte que a tiver requerido de 

má-fé, emulação, mero capricho ou erro 

grosseiro. 

§ 3o  Caso o objeto da busca e apreensão 

tenha perecido, o juiz poderá ordenar 

sua destruição. 

Art. 73.  Poderá constituir matéria de 

defesa na ação penal a alegação de 

nulidade da proteção de cultivar em que 

a ação se fundar. 

Parágrafo único.  A absolvição do réu, 

entretanto, não importará a nulidade da 

proteção da cultivar, que só poderá ser 

demandada pela ação competente. 

 

 


