
 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Dispõe sobre o direito de proteção de cultivares. 

 

 

 O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

 TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Seção I 

Das Disposições Preliminares 

 

 Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre o direito de proteção de cultivares de todos os gêneros e 

espécies vegetais. 

 

 Art. 2o  O direito de proteção à propriedade intelectual de cultivares dar-se-á mediante a 

emissão de certificado de proteção. 

 

 Parágrafo único.  O certificado previsto no caput constitui-se na única forma de proteção 

de cultivar capaz de obstar a livre utilização de plantas, ou de suas partes, destinadas à reprodução ou à 

multiplicação vegetativa. 

 

Seção II 

Das Definições 

 

 Art. 3o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

 I - amostra viva: o material de propagação vegetal, inclusive plantas inteiras, que, utilizado 

na propagação da cultivar, confirme as características apresentadas; 

 II - comercialização: o ato de expor à venda, ofertar, vender, consignar, importar ou 

exportar cultivar protegida ou suas partes, independentemente da utilização da correta denominação dessa 

cultivar; 

 III - cultivar: grupo de plantas pertencentes a um mesmo táxon botânico, da ordem mais 

baixa conhecida, que, independentemente de atender às condições para concessão de um direito de 

obtentor, seja: 

 a) definido pela expressão das características resultantes de um dado genótipo ou 

combinação de genótipos; 

 b) distinto de qualquer outro grupo de plantas pela expressão de pelo menos uma das 

referidas características; e 
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 c) considerado como uma unidade levando em conta a sua capacidade de manter-se 

inalterado ao ser propagado; 

 IV - cultivar distinta:  aquela que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência 

seja notoriamente conhecida na data do pedido de proteção;  

 V - cultivar essencialmente derivada: aquela que: 

 a) é predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar 

predominantemente derivada da cultivar inicial, sem perder a expressão das características essenciais que 

resultam do genótipo ou da combinação dos genótipos da cultivar inicial; 

 b) é claramente distinta da cultivar inicial; e 

 c) exceto pelas diferenças resultantes da derivação, corresponde à cultivar inicial na 

expressão das características essenciais que resultam do genótipo ou da combinação de genótipos da 

cultivar inicial; 

 VI - cultivar estável: aquela que mantém suas características relevantes inalteradas após 

sucessivas propagações ou, no caso de um ciclo particular de propagações, ao final de cada ciclo; 

 VII - cultivar homogênea: aquela suficientemente uniforme nas suas características 

relevantes, considerando as variações esperadas de acordo com as particularidades de seu método de 

propagação; 

 VIII - denominação: nome proposto pelo obtentor para identificação da cultivar e aprovado 

segundo as condições desta Lei; 

 IX - descritor: o conjunto de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou 

moleculares, herdadas geneticamente, utilizadas para descrição de cultivar; 

 X - híbrido: o produto imediato de um ou mais cruzamentos entre genitores de constituição 

genética distinta; 

 XI - material de propagação: toda e qualquer parte de planta ou estruturas utilizadas na 

reprodução ou multiplicação da cultivar;  

 XII - material representativo de cultivar: parte da cultivar que a represente em seus 

aspectos morfológicos, fisiológicos, bioquímicos ou moleculares; 

 XIII - melhorista: a pessoa natural que realiza pesquisas para obtenção de cultivar; 

 XIV - novidade: atributo característico da cultivar que, em relação à data do pedido de 

proteção, não foi comercializada ou disponibilizada a terceiros, exceto para fins de testes, pelo obtentor 

ou com o consentimento dele: 

 a) no Brasil, há mais de um ano; e 

 b) em outros países, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras ou há mais de 

quatro anos para as demais espécies; 

 XV - obtentor: pessoa natural ou jurídica que tenha obtido cultivar e se qualifique como o 

primeiro titular do direito de proteção ou primeiro cedente do direito eventual a essa proteção;  

 XVI - planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na 

propagação de uma cultivar; 

 XVII - propagação: a reprodução ou a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância 

desses processos; 
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 XVIII - propagação comercial: a reprodução ou a multiplicação de uma cultivar, ou, ainda, 

a concomitância desses processos, com finalidade comercial; 

 XIX - Teste de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE): o procedimento 

técnico utilizado para avaliar se a cultivar é distinta, homogênea e estável;  

 XX - titular: pessoa natural ou jurídica detentora do direito de proteção de cultivar; e  

 XXI - uso próprio: ato realizado pelo agricultor de guardar determinada quantidade de 

material de propagação, a cada safra, para semeadura ou plantio, exclusivamente na safra seguinte e em 

sua propriedade, ou em outra área cuja posse detenha, observados o disposto no art. 9o desta Lei e, para 

cálculo dessa quantidade, os parâmetros registrados para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares -

 RNC, de que trata o art. 10 da Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003. 

 

 § 1o  O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por razões de interesse 

público, poderá autorizar, para os agricultores de que trata o inciso III do art. 9o desta Lei, a guarda de 

material de propagação, para plantio em safras posteriores, em quantidades maiores do que as delimitadas 

pelo inciso XXI deste artigo. 

 

 

 CAPÍTULO II 

 DO DIREITO À PROTEÇÃO DE CULTIVAR 

 

Seção I 

Dos Requisitos da Cultivar 

 

 Art. 4o  É passível de direito de proteção a cultivar de qualquer gênero e espécie vegetais 

que seja cumulativamente: 

 I - distinta; 

 II - homogênea; e 

 III - estável. 

 

 Parágrafo único.  Além dos requisitos estabelecidos no caput, somente será protegida a 

cultivar que tenha denominação própria e atenda ao atributo de novidade definido no inciso XIV do art. 

3o. 

Seção II 

 Dos Obtentores 

 

 Art. 5o  À pessoa natural ou jurídica que obtiver cultivar no Brasil será assegurado direito 

de proteção nas condições estabelecidas nesta Lei. 

 

 § 1o  A proteção da cultivar poderá ser requerida por pessoa natural ou jurídica que a 

obtiver, seus herdeiros, sucessores ou cessionários, mediante apresentação de documentação hábil. 

 

 § 2o  Quando o processo de obtenção for realizado por duas ou mais pessoas, em 

cooperação, a proteção poderá ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante nomeação e 

qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos. 

 



 4 

 § 3o  Quando se tratar de obtenção decorrente de contrato de trabalho, prestação de 

serviços ou outra atividade laboral, o pedido de proteção deverá indicar o nome de todos os melhoristas 

que, nas condições de empregados ou de prestadores de serviço, obtiveram a cultivar.  

 

 Art. 6o  Aplica-se, também, o disposto nesta Lei: 

 I - aos pedidos de proteção de cultivar provenientes do estrangeiro e depositados no Brasil 

por pessoas naturais ou jurídicas com domicílio ou sede em estado parte em tratado internacional vigente 

no Brasil, relativo ao reconhecimento e à proteção do direito do obtentor; 

 II - aos pedidos de proteção de cultivar provenientes do estrangeiro e depositados no Brasil 

por nacionais de estado parte em tratado internacional vigente no Brasil, relativo ao reconhecimento e à 

proteção do direito do obtentor;  

 III - aos pedidos de nacionais de país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas 

no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes; e 

 IV - aos pedidos de pessoas naturais ou jurídicas com domicílio ou sede em país que 

assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou 

equivalentes. 

 

 Parágrafo único.  Para fins do disposto nos incisos I e II, também se considera estado parte 

o estado que for membro de organização internacional, quando esta for parte em tratado internacional 

vigente no Brasil, relativo ao reconhecimento e à proteção do direito do obtentor. 

 

 Seção III 

 Do Âmbito da Proteção 

 

 Art. 7o  O direito à proteção da cultivar recairá sobre o material de propagação da planta. 

 

 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 colheita. 
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 § 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. 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 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 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. 

 

 Art. 10.  Os direitos do titular previstos nesta Lei não se estendem a atos relativos: 

 I - ao material propagativo da cultivar protegida que tenha sido colocado no mercado 

interno pelo titular ou com seu consentimento; ou 
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 II - a qualquer material derivado do material propagativo referido no inciso I. 

 

 Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica quando tais atos constituírem: 

 I - nova propagação da cultivar protegida; ou 

 II - exportação de material, que permita a propagação da cultivar protegida, para país que 

não proteja cultivares do seu gênero ou espécie, ressalvado o caso em que o material exportado seja 

destinado ao consumo final. 

 

Seção IV 

 Do Período da Proteção 

 

 Art. 11.  A proteção da cultivar vigorará pelo prazo de vinte anos a partir da data de 

emissão do seu respectivo certificado. 

 

 § 1o  Excetuam-se do disposto no caput as árvores e videiras, cuja proteção vigorará pelo 

prazo de vinte e cinco anos a partir da data de emissão do seu respectivo certificado. 

 

 § 2o  Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio 

público. 

 

 CAPÍTULO III 

 DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 DE PROTEÇÃO DE CULTIVAR 

 

 Seção I 

 Do Pedido de Proteção 

 

 Art. 12.  O pedido de proteção de cultivar será formalizado, na forma do regulamento, 

mediante requerimento firmado por pessoa natural ou jurídica legitimamente interessada ou por 

procurador devidamente constituído. 

 

 Parágrafo único.  Quando a cultivar for obtida por pessoa natural ou jurídica domiciliada 

no estrangeiro, o pedido de proteção será realizado por procurador, com domicílio no Brasil. 

 

 Art. 13.  Além de outros requisitos exigidos em regulamento, o pedido de proteção deve vir 

acompanhado, obrigatoriamente, do nome do melhorista, do comprovante de pagamento da retribuição 

relativa à apresentação do pedido, do relatório técnico de obtenção da cultivar e da descrição técnica das 

características indicativas de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. 

 

 Parágrafo único.  Depois de entregues ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - 

SNPC, o relatório técnico de obtenção da cultivar e a descrição técnica das características indicativas de 

sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade não poderão ser modificados pelo requerente, exceto 

para: 

 I - retificar erros de forma ou de impressão; 

 II - esclarecer ou indicar a exatidão do pedido, mas somente até a data da emissão do 

certificado de proteção; ou 

 III - cumprir exigência do SNPC para complementação de informações. 
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Seção II 

 Da Denominação da Cultivar 

 

 Art. 14.  A cultivar terá denominação própria que a identifique.  

 

 § 1o  Para fins de proteção, a denominação da cultivar obedecerá, além de outras previstas 

em regulamento, às seguintes exigências: 

 I - deve ser única;  

 II - não pode ser expressa apenas de forma numérica; 

 III - deve ser diferente de qualquer denominação que designe uma cultivar existente, para a 

mesma espécie ou para espécie assemelhada, em qualquer estado membro da União Internacional para a 

Proteção de Obtenções Vegetais - UPOV e em qualquer estado membro de organização internacional que 

seja membro da UPOV; e 

 IV - não deve induzir a erro quanto às características ou à procedência da cultivar. 

 

 § 2o  A denominação própria deve ser a mesma utilizada pela cultivar em outro Estado 

membro da UPOV, salvo quando for inadequada em face de razões previstas em regulamento, cabendo ao 

requerente, neste caso, propor outra denominação, sob pena de arquivamento do processo do pedido de 

proteção. 

 

 § 3o  Para fins de comercialização da cultivar protegida, é permitida a associação de uma 

marca registrada ou nome comercial à denominação própria da cultivar, desde que essa denominação seja 

facilmente reconhecível. 

 

 § 4o  A denominação não poderá reproduzir, no todo ou em parte, marca registrada ou 

nome comercial. 

 

 § 5o  Nenhum direito existente sobre a denominação ou parte dela poderá impedir a livre 

utilização da denominação em relação à cultivar, mesmo após a expiração da proteção. 

 

 § 6o  A pessoa que comercializar material de propagação de cultivar em domínio público 

deverá utilizar a sua denominação própria.  

 

 Art. 15.  Não será permitida alteração de denominação de cultivar protegida, exceto 

quando a denominação tenha sido concedida ferindo direito de terceiros. 

 

 Seção III 

Da Tramitação do Pedido de Proteção 

 

 Art. 16.  O pedido de proteção de cultivar tramitará em processo administrativo específico, 

nos termos desta Lei e de seu regulamento. 

 

 Art. 17.  A proteção de cultivar será concedida com a emissão de certificado, desde que 

cumpridas as exigências estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.  
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 Art. 18.  Durante o período de tramitação do pedido de proteção, o requerente poderá 

notificar terceiros para que se abstenham da prática de atos que, uma vez concedida a proteção da 

cultivar, violem ou possam prejudicar o exercício dos direitos previstos no art. 8o. 

 

 Parágrafo único.  Uma vez concedida a proteção da cultivar, aqueles que foram 

notificados, caso tenham persistido na prática dos atos referidos no caput, poderão ser acionados 

civilmente pelo titular da proteção. 

 

 Seção IV 

 Dos Testes de DHE 

 

 Art. 19.  A apresentação dos resultados dos testes de DHE da cultivar constitui requisito 

para a concessão do certificado de proteção e será responsabilidade do requerente.  

 

 § 1o  Os testes de DHE deverão ser conduzidos pelo requerente ou por executores 

credenciados pelo SNPC, na forma do regulamento. 

 

 § 2o  O SNPC deverá, na forma do regulamento: 

 I - estabelecer ou aprovar os critérios para a realização dos testes de DHE; 

 II - estabelecer o número de ciclos vegetativos a serem considerados, segundo as 

peculiaridades de cada gênero ou espécie; e 

 III - decidir sobre a validade dos testes de DHE apresentados pelo requerente do pedido de 

proteção ou sobre a necessidade de sua repetição.  

 

 Art. 20.  Cabe ao SNPC estabelecer os descritores para gêneros e espécies vegetais. 

 

 Parágrafo único.  Quando inexistirem descritores para gênero ou espécie a que pertença a 

cultivar no momento do requerimento do pedido de proteção, o requerente poderá propô-los ao SNPC, 

que poderá adotá-los quando estiverem em conformidade com os critérios estabelecidos para gêneros ou 

espécies assemelhados. 

 

 Art. 21.  Os testes de DHE serão realizados às expensas do requerente do pedido de 

proteção, na forma do regulamento. 

 

Seção V 

 Do Certificado de Proteção  

 

 Art. 22.  Além de outras informações consideradas relevantes pelo SNPC, na forma do 

regulamento, o certificado de proteção de cultivar deverá conter: 

 I - o número respectivo; 

 II - a denominação da cultivar, seu gênero e espécie botânica; 

 III - o nome e a nacionalidade do titular; 

 IV - as averbações previstas nesta Lei; e 

 V - o prazo de duração da proteção. 
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 Art. 23.  A titularidade da proteção de cultivar poderá, a qualquer tempo, ser alterada ou 

transferida, total ou parcialmente, por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária, 

na forma do regulamento. 

 

 Parágrafo único.  A alteração ou transferência deverá ser informada ao SNPC, no prazo de 

trinta dias, para fins de averbação.   

 

 Art. 24.  O SNPC, após anotação no respectivo processo de proteção, averbará no 

certificado: 

 I - a alteração ou transferência de titularidade sobre a proteção de cultivar; e 

 II - a alteração de denominação de cultivar, quando for o caso. 

 

 § 1o  A averbação prevista no caput será publicada pelo SNPC. 

 

 § 2o  A averbação não produzirá efeito quanto à remuneração pela exploração da cultivar 

protegida, devida por terceiro ao titular. 

 

 Art. 25.  A manutenção da proteção da cultivar será condicionada ao pagamento de 

retribuição anual devida a partir da emissão do certificado de proteção. 

 

 § 1o  Em caso de não pagamento da retribuição anual até a data do vencimento, o SNPC 

notificará o titular para que efetue o pagamento, acrescido de retribuição adicional, no prazo de até 

noventa dias, sob pena de extinção do direito. 

 

 § 2o  Os valores, datas e formas de pagamento das retribuições serão estabelecidos pelo 

órgão competente, na forma do regulamento. 

 

 Seção VI 

Da Representatividade e da Integridade da Cultivar  

 

 Art. 26.  O titular do certificado de proteção de cultivar fica obrigado a manter, durante o 

período da proteção, amostra viva da cultivar protegida à disposição do SNPC.  

 

 Parágrafo único.  A amostra viva prevista no caput deverá ser entregue ao SNPC, sempre 

que necessário, na forma do regulamento.  

 

 Art. 27.  O SNPC manterá material representativo de cultivar protegida, durante o período 

de proteção, visando dirimir dúvidas quanto à identidade da cultivar. 

 

 Parágrafo único.  O material representativo de que trata o caput deverá ser entregue pelo 

requerente do pedido de proteção ao SNPC, na forma e prazos estabelecidos em regulamento. 

 

 Art. 28.  Ao longo do período de proteção, o SNPC poderá determinar a realização de 

testes específicos para verificar se a cultivar protegida mantém o seu descritor e os requisitos de 

homogeneidade e estabilidade. 

 

 Art. 29.  Os órgãos públicos federais de fiscalização, no exercício de suas funções, deverão 

apoiar o SNPC, especialmente quanto à verificação da manutenção do descritor e dos requisitos de 

homogeneidade e estabilidade da cultivar protegida, para os efeitos do disposto no art. 28. 
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 Art. 30.  O titular da proteção, sempre que demandado pelo SNPC, deverá apresentar 

informações e documentos complementares para comprovação do descritor e dos requisitos de 

homogeneidade e estabilidade da cultivar. 

 

 Seção VII 

 Da Prioridade 

 

 Art. 31.  O requerente que tiver apresentado pedido de proteção em qualquer dos estados 

ou organizações internacionais membros da UPOV gozará, para apresentação de pedido de proteção no 

Brasil para a mesma cultivar, de direito de prioridade durante o prazo de doze meses, a contar da 

apresentação do pedido no exterior.  

 

 § 1o  Em caso de apresentação de pedido de proteção da mesma cultivar em mais de um 

estado ou organização internacional membro da UPOV, o prazo referido no caput será calculado a partir 

da data de apresentação do primeiro pedido. 

 

 § 2o  O requerente, para beneficiar-se das disposições do caput, deve, no momento da 

apresentação do pedido de proteção no Brasil, reivindicar a prioridade do primeiro pedido e, dentro do 

prazo de três meses, fornecer cópia dos documentos que constituem o primeiro pedido, certificada pela 

administração que o recebeu. 

 

 § 3o  Os fatos ocorridos dentro do prazo previsto no caput, tais como a apresentação de 

outro pedido, a publicação ou a utilização da cultivar objeto do primeiro pedido, não constituem motivos 

de rejeição ao pedido de proteção efetuado nas condições deste artigo, nem podem dar origem a direitos a 

favor de terceiros. 

 

 § 4o  Caso requerido pelo SNPC, o requerente mencionado no caput disporá de prazo de 

até dois anos, contados da expiração do seu prazo de prioridade, para fornecer informações e documentos 

complementares, amostra viva ou material representativo da cultivar. 

 

Seção VIII 

Do Recurso Administrativo 

 

 Art. 32.  Da decisão sobre pedido de proteção de cultivar caberá recurso no prazo de trinta 

dias a contar da data de sua publicação ou notificação. 

 

 Art. 33.  O recurso será recebido apenas no efeito devolutivo.  

 

 Art. 34.  O recurso será dirigido ao titular do órgão responsável pela emissão do certificado 

de proteção de cultivar, que, se não reconsiderar a sua decisão no prazo de trinta dias, encaminhará o 

recurso à autoridade imediatamente superior, a quem caberá, no prazo de quinze dias contado do 

recebimento do recurso, proferir decisão definitiva. 

 

CAPÍTULO IV 

DA OBTENÇÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE  

TRABALHO OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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 Art. 35.  Salvo expressa previsão contratual em contrário, a cultivar obtida pertence 

exclusivamente ao empregador ou tomador de serviços quando decorrer de contrato de trabalho ou 

prestação de serviços cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a atividade de pesquisa, ou 

resulte esta atividade da natureza dos serviços para os quais foi o empregado ou prestador de serviços 

contratado.  

 

 § 1o  Salvo prova em contrário, considera-se obtida na vigência do contrato de trabalho ou 

de prestação de serviços a cultivar cuja proteção seja requerida pelo empregado ou prestador de serviços 

até três anos após a extinção do vínculo empregatício ou do contrato de prestação de serviços. 

 

 § 2o  Pertencerá exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços o direito sobre 

cultivar por ele desenvolvida, desde que desvinculado do contrato de trabalho ou de prestação de serviços 

e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do 

empregador ou tomador de serviços. 

 

 Art. 36. Desde que não resulte de situação compreendida no caput do art. 35, o direito 

sobre a cultivar será comum, em cotas iguais, quando decorrer da contribuição pessoal do empregado ou 

prestador de serviços e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador 

ou tomador de serviços, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.  

 

 § 1o  Sendo mais de um empregado ou prestador de serviços, a parte que lhes couber será 

dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 

 

 § 2o  Para os fins deste artigo, salvo ajuste em contrário, é garantido ao empregador ou 

tomador de serviços o direito exclusivo de exploração da cultivar e assegurada ao empregado ou prestador 

de serviços a justa remuneração, sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração pela prestação 

de serviços. 

 

 § 3o  No caso de cessão do direito ou de parte dele, salvo convenção em contrário, qualquer 

dos titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO DIREITO DO TITULAR 

 

Seção I 

 Da Licença Compulsória  

 

 Art. 37.  Em caso de interesse público, o Presidente da República poderá, a qualquer 

tempo, conceder, compulsoriamente, a exploração de cultivar protegida sem exclusividade, mediante 

remuneração ao seu titular, na forma do regulamento. 

 

 Parágrafo único.  A licença compulsória poderá ser concedida: 

 I - de ofício, ouvido o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; ou 

 II - mediante requerimento de interessado, de acordo com o disposto no art. 38. 

 

 Art. 38.  O requerimento de licença compulsória será dirigido ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 
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 § 1o  Recebido o requerimento de licença compulsória acompanhado da documentação 

necessária, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento intimará o titular do direito de proteção 

a se manifestar por escrito, no prazo de quinze dias. 

 

 § 2o  Com ou sem a manifestação de que trata o § 1o, o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento elaborará parecer técnico, não vinculativo, no prazo máximo de quinze dias. 

 

 § 3o  Com ou sem a manifestação de que trata o § 1o, em caso de abuso de poder 

econômico, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica elaborará parecer técnico, não vinculativo, 

no prazo máximo de quinze dias. 

 

 § 4o  Se não houver necessidade de diligências complementares, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento encaminhará o requerimento para apreciação do Presidente da 

República. 

 

 Art. 39.  Da decisão, de ofício ou mediante requerimento, que conceder a licença 

compulsória caberá pedido de reconsideração, para que, no prazo de até quinze dias contado do 

recebimento desse pedido, seja proferida decisão definitiva.  

 

 Parágrafo único.  O pedido de reconsideração será recebido apenas no efeito devolutivo.  

 

 Art. 40.  O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre o procedimento e as condições 

para apreciação e concessão da licença compulsória.  

 

 Art. 41.  O ato de concessão da licença compulsória deverá estabelecer, no mínimo, as 

seguintes condições, além de outras previstas em regulamento:  

 I - o prazo de vigência da licença; 

 II - a possibilidade de prorrogação; e 

 III - a remuneração ao titular pelo licenciado. 

 

 Art. 42.  Durante o período de sua vigência, a licença compulsória poderá ser revogada 

quando: 

 I - o licenciado deixar de cumprir com as condições que o qualificaram; ou  

 II - houver descontinuidade do pagamento da remuneração ao titular da proteção. 

 

 Art. 43.  É vedada a cessão, a transferência ou o substabelecimento da licença compulsória. 

 

 Art. 44.  As obrigações remuneratórias do licenciado para com o titular do direito de 

proteção cessam quando a cultivar cair em domínio público. 

 

 Art. 45.  Todos os atos referentes à licença compulsória serão registrados pelo SNPC nos 

autos do respectivo processo de proteção da cultivar. 

 

 Seção II 

 Do Uso Público Restrito 
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 Art. 46.  A cultivar protegida será declarada de uso público restrito, pelo Presidente da 

República, ouvido o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no exclusivo interesse 

público, de ofício, independentemente de autorização do titular, na forma do regulamento.  

 

 § 1o  Considera-se de uso público restrito a cultivar passível de exploração diretamente 

pela União ou terceiro devidamente por ela contratado ou conveniado, mediante remuneração ao seu 

titular.  

 

 § 2o  O titular da cultivar protegida deverá ser devidamente notificado da declaração de uso 

público restrito.  

 

 Art. 47.  O ato de declaração de uso público restrito deverá estabelecer, além de outras 

previstas em regulamento, as seguintes condições:  

 I - o prazo de vigência; 

 II - a possibilidade de prorrogação; e 

 III - a remuneração ao titular. 

 

 Art. 48.  Cessadas as circunstâncias que levaram à declaração de uso público restrito, será 

declarada a sua extinção. 

 

 § 1o  A extinção do uso público restrito não prejudicará direitos de terceiros em virtude de 

contratos firmados com a União. 

 

 § 2o  Durante a sua vigência, a declaração de uso público restrito poderá ser revogada, por 

decisão da autoridade competente, desde que devidamente fundamentada.  

 

 Art. 49.  Todos os atos referentes ao uso público restrito serão registrados pelo SNPC no 

respectivo processo de proteção da cultivar. 

 

 CAPÍTULO VI 

DA EXTINÇÃO E DO CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO 

 

Seção I 

 Da Extinção 

 

 Art. 50.  A proteção da cultivar extingue-se: 

 I - pela expiração do prazo de proteção estabelecido nesta Lei; 

 II - pela renúncia expressa do respectivo titular ou de seus sucessores; ou 

 III - pelo cancelamento do certificado de proteção da cultivar. 

 

 Parágrafo único.  A renúncia expressa à proteção somente será admitida se não prejudicar 

direitos de terceiros. 

 

 Art. 51. Extinta a proteção, seu objeto cai em domínio público. 

 

Seção II 

Do Cancelamento 

 



 14 

 Art. 52.  O certificado de proteção de cultivar será cancelado administrativamente, de 

ofício ou a requerimento de pessoa com legítimo interesse, quando ocorrer qualquer das seguintes 

hipóteses: 

 I - a cultivar perder a homogeneidade ou estabilidade; 

 II - o titular não fornecer ao SNPC as informações ou os documentos necessários para 

verificação da manutenção da cultivar;  

 III - o titular deixar de manter ou de entregar amostra viva solicitada pelo SNPC;  

 IV - o material representativo não for entregue na forma estabelecida nesta Lei; 

 V - o não pagamento das retribuições previstas no art. 25; ou 

 VI - o titular não propuser outra denominação, em razão do disposto no art. 15. 

 

 § 1o  Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos II, III, IV, V e VI do 

caput, será concedido, antes da decisão do SNPC, prazo de noventa dias para o saneamento do vício 

administrativo. 

 

 § 2o  Na hipótese do inciso I do caput, os efeitos da decisão de cancelamento do 

certificado de proteção de cultivar por requerimento de pessoa legitimamente interessada retroagirão à 

data de seu requerimento. 

 

CAPÍTULO VII  

 DA NULIDADE DA PROTEÇÃO 

 

 Seção I 

Da Declaração de Nulidade 

 

 Art. 53.  A nulidade da proteção de cultivar será declarada, administrativamente, quando: 

 I - ficar comprovado que a cultivar não cumpria com os requisitos de distinguibilidade, 

homogeneidade, estabilidade e novidade no momento da concessão da proteção; 

 II - a proteção houver sido concedida a quem não fizesse jus a esse direito; ou 

 III - no seu processamento tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, 

indispensáveis à concessão. 

 

 Parágrafo único.  Caso a nulidade prevista no inciso II do caput tenha sido declarada após 

procedimento instaurado por requerimento de quem realmente faça jus ao direito de proteção, será 

mantida a proteção da cultivar mediante a substituição do titular pelo requerente. 

 

 Art. 54.  O procedimento de nulidade somente poderá ser instaurado, seja de ofício ou 

mediante requerimento de pessoa com legítimo interesse, durante a vigência da proteção de cultivar. 

 

 § 1o  O procedimento de nulidade iniciado antes da extinção da proteção de cultivar 

prosseguirá, ainda que, durante o seu processamento, ocorra a extinção dessa proteção. 

 

 § 2o  Instaurado o procedimento de nulidade, o titular será notificado para se manifestar no 

prazo de sessenta dias. 

 

 Seção II 

Dos Efeitos da Nulidade 
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 Art. 55.  Os efeitos da declaração de nulidade da proteção de cultivar retroagem à data do 

seu pedido de proteção. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA PRÁTICA DOS ATOS E SEUS EFEITOS, DOS PRAZOS E  

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Seção I 

Da Prática dos Atos e seus Efeitos 

 

 Art. 56.  Os atos relativos à proteção de cultivar praticados junto ao órgão competente 

serão realizados pelas partes interessadas ou por seus procuradores, devidamente qualificados. 

 

 § 1o  O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada por 

autoridade brasileira, deverá ser escrito em língua portuguesa ou, quando lavrado no estrangeiro, poderá 

ser redigido em outro idioma, desde que acompanhado de tradução juramentada. 

 

 § 2o  A procuração deverá outorgar poder especial para praticar os atos relativos à proteção de 

cultivar junto ao órgão competente e, quando lavrada no estrangeiro, será exigida a legalização consular. 

 

 § 3o  A pessoa natural ou jurídica domiciliada no estrangeiro deverá constituir e manter 

procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la 

administrativa e judicialmente, inclusive para receber intimações, notificações e citações. 

 

 Art. 57.  Os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à proteção 

de cultivares só produzirão efeitos após sua publicação pelo órgão competente, na forma do regulamento, 

exceto quando a notificação for efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de 

recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

 

 Art. 58.  O SNPC, sempre que possível, aproveitará os atos das partes, fazendo as 

exigências cabíveis. 

 

 Art. 59.  É assegurado, no prazo de trinta dias, a contar da data da protocolização do 

requerimento no SNPC, o fornecimento de certidões relativas às matérias de que trata esta Lei. 

 

Seção II 

Dos Prazos 

 

 Art. 60.  Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos. 

 

 § 1o  Extingue-se automaticamente o direito de praticar o ato após o decurso do prazo, 

salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. 

 

 § 2o  Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu 

de praticar o ato. 

 

 § 3o  Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo 

SNPC. 
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 Art. 61.  No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 

 

 § 1o  Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a publicação 

ou o recebimento da notificação, nos termos do art. 57. 

 

 § 2o  Não havendo estipulação expressa nesta Lei ou em seu regulamento, o prazo para a 

prática de ato será de sessenta dias. 

 

 Art. 62.  Não será conhecido ou será rejeitado o pedido, a impugnação ou o recurso, 

quando apresentado: 

 I - fora do prazo previsto nesta Lei ou em seu regulamento; 

 II - perante órgão incompetente; 

 III - por quem não seja legitimado; 

 IV - por representante cuja procuração não especifique o objeto do requerimento, no caso 

de cultivares estrangeiras; ou 

 V - após exaurida a esfera administrativa. 
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Seção III 

Da Remuneração dos Serviços 

 

 Art. 63.  Os serviços de que trata esta Lei serão remunerados pelo regime de preços de 

serviços públicos específicos, cabendo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fixar os 

respectivos valores e forma de arrecadação. 

 

 Parágrafo único.  O produto da arrecadação a que se refere o caput deverá ser aplicado na 

execução dos serviços previstos nesta Lei, na forma do regulamento. 

 

 TITULO 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. 

 

 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 de colheita de cultivar protegida, com violação aos direitos do seu titular:  
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 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. 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 

 

 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. 
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 Parágrafo único.  A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da proteção da 

cultivar, que só poderá ser demandada pela ação competente. 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

 Art. 74.  Ficam mantidos os prazos de duração da proteção definidos na Lei no 9.456, de 25 

de abril de 1997, para as cultivares cujos pedidos de proteção tenham sido apresentados até a data de 

entrada em vigor desta Lei. 

 

 Art. 75.  Aplica-se o disposto na legislação anterior:  

 I - aos plantios realizados na safra subseqüente à data de publicação desta Lei, desde que 

tenham sido utilizados materiais de reprodução obtidos em safra anterior à referida data, nos termos do 

inciso I do artigo 10 da Lei no 9.456, de 1997, e observado o disposto na Lei no 10.711, de 2003; e 

 II - ao produto da colheita de cultivares de espécies com ciclo superior a um ano, oriundo 

do uso próprio de materiais de multiplicação plantados até a data de publicação desta Lei. 

 

 Art. 76.  O art. 2O da Lei nO 10.711, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 2O  ….................................................. 

 …................................................................. 

 

 § 1o  Aplicam-se, também, no que couber e no que não dispuser em contrário esta Lei, os 

conceitos constantes da Lei que dispõe sobre o direito de proteção de cultivares. 

 

 § 2o  O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por razões de interesse 

público, poderá autorizar, para os agricultores de que trata o inciso III do art. 9o da Lei que dispõe sobre o 

direito de proteção de cultivares, a guarda de material de propagação, para plantio em safras posteriores, 

em quantidades maiores do que as delimitadas pelo inciso XLIII deste artigo.” 

 

 Art. 77.  Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação. 

 

 Art. 78.  Fica revogada a Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997.  

 

 Brasília,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm
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