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RESUMO 

 

A cana-de-açúcar é a cultura mais importante na formação do Brasil que conhecemos: 
presente desde o surgimento da Colônia Portuguesa até os dias atuais, foi protagonista da 
agroindústria brasileira em diversos momentos da história. Nesse ínterim papel 
fundamental tem a cana-de-açúcar, que é o vegetal de onde se originam os subprodutos da 
cana – o açúcar, o etanol e, mais recentemente, a energia elétrica de biomassa. Como tantas 
outras culturas, a cana-de-açúcar teve uma diversificação de espécies com o fim de 
combater pragas, doenças, adaptação a diversos climas e solos, tempo de produção, 
aumento de sua eficiência, adequação às novas técnicas de cultivo, e muitas dessas 
alterações (a maçante maioria, sejamos sinceros) são fruto de pesquisas que fizeram surgir 
diversas espécies transgênicas, que reúnem características específicas com o fim de atender 
a necessidades dos produtores. A cana-de-açúcar, bem como todas as outras cultivares 
transgênicas hoje existentes no Brasil, são protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares 
(LPC) – Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997, lei esta feita com base nos termos propostos 
pelo Tratado da UPOV, em sua versão de 1978, união da qual o Brasil passou a fazer parte 
após a elaboração da referida lei. A LPC, contudo, trouxe em seu texto uma “exceção” à 
cana-de-açúcar, que não recebe o mesmo tratamento que as outras cultivares no país, mas 
sim um tratamento “superior”, que institui um “super” regime de proteção à cultivar da 
cana-de-açúcar, não se aplicando ao seu regime de proteção as exceções cabíveis a todas as 
outras cultivares, inclusive as exceções tratadas no texto da UPOV 1978. O presente 
trabalho discorre sobre o regime de propriedade intelectual da cana-de-açúcar no país, e 
aborda desde a introdução das primeiras espécies de cana no país, trazidas pelos 
colonizadores, e sua influência na lavoura, economia e cultura do Brasil, até os dias atuais, 
com a análise da evolução histórica tanto da cultivar em si, como de sua regulação pelo 
Estado brasileiro, inclusive pelos órgãos especializados criados ao longo da história para 
cuidar da cultura e comercialização da cana-de-açúcar. É feita ainda análise da legislação 
atual que rege a proteção à tecnologia da cana-de-açúcar no país, a Lei de Proteção de 
Cultivares, com breve histórico de sua elaboração, e suas determinações frente ao texto da 
UPOV 1978. Também são abordados aspectos relacionados ao impacto desse regime 
especial no mercado de cultivar no país, e eventuais efeitos desse regime, principalmente 
relacionados à concorrência e ao eventual abuso de direito. Com isso, pretende-se 
estabelecer quais são os parâmetros que efetivamente regem a proteção às cultivares 
transgênicas de cana-de-açúcar, e seus aspectos que extrapolam ou não os limites legais 
impostos pelo ordenamento jurídico nacional. 
 
Palavras-chave:  
Propriedade Intelectual. Cana-de-açúcar. UPOV. Transgênicos. Lei de Proteção de 
Cultivares.  
 



 

ABSTRACT 

 

Sugarcane is the most important farming in the formation of Brazil as we know: it is found 
in the country since the emerging of the Portuguese Colony until nowadays, and played 
main role in the agribusiness in several moments of history. We main point out then that 
the plant of sugarcane itself has essential part in this farming, because from it comes the 
products derived of sugarcane – sugar, sugarcane alcohol and, more recently, biomass 
electric energy. As many other cultures, sugarcane had a diversification of species along 
time in order to prevent plagues, plant diseases, to adapt to different climate and soil 
conditions, timing of production, increase of efficiency, to fit to new planting techniques, 
and many of these changes (the great majority, sincerely) are product of research that 
allowed the creation of several transgenic species, which gather specific characteristics 
aiming to fulfill the needs of producers. Sugarcane, as the other transgenic plants existing 
in Brazil, found themselves under the protection of the Cultivar Protection Law (CPL) – 
Law n. 9.456, dated April 25, 1997, law based on the terms of UPOV 1978 Treaty, Union 
of which Brazil is part nowadays under such terms. CPL, nevertheless, conferred an 
“exception” to some of its terms to sugarcane, which do not get the same treatment as the 
other transgenic plants in the country, but has a “superior” regimen, which confers a super 
protection to sugarcane transgenic plants, to which do not apply the exceptions that affect 
all other transgenic plants, including the exceptions contained in UPOV 1978. This paper 
aims to discuss the regimen of intellectual property of sugarcane in Brazil, and examines 
since the introduction of first species of sugarcane in the country, brought by the 
Portuguese, and its influence in the farming, economy and culture in Brazil, until 
nowadays, examining the historical evolution of the plant itself, as well as of its regulation 
by the Brazilian State, including the specialized organs created through time to regulate the 
farming and commercialization of  sugarcane. It is also made an analysis of laws and acts 
which regulate the protection of sugarcane technology in the country, the Cultivar 
Protection Law, with a brief examination of historical conditions and law making process 
of the CPL, and its directives considered from a UPOV 1978 point of view. Aspects related 
to the impact of such regulation in the market of sugarcane in Brazil are evaluated as well, 
including eventual effects of law dispositions, mostly related to antitrust aspects and abuse 
of rights. Therefore, it aims to stablish the parameters that effectively regulate the 
protection of transgenic sugarcane in Brazil, and the aspects that go beyond – or do not – 
the limits imposed by the Brazilian legal system. 
 
 
Key words:  
Intellectual Property. Sugarcane. UPOV. Transgenic. Cultivar Protection Law.  
 



 

RIASSUNTO 
 
 
La canna da zucchero è la coltivazione più importante nella formazione del Brasile che lo 
sappiamo: da l'avvento della colonia portoghese ad oggi, è stata la protagonista 
dell'agrobusiness brasiliano in diversi momenti della storia. La canna ha un ruolo 
fondamentale in questo periodo, che è la pianta da cui provengono i sottoprodotti di canna 
da zucchero - zucchero, etanolo e, più recentemente, l'energia elettrica da biomasse. Come 
tante altre colture, la canna da zucchero ha avuto una diversificazione delle specie al fine di 
combattere i parassiti, le malattie, l'adattamento a climi e terreni diversi, i tempi di 
produzione, aumentare l'efficienza, l'adeguamento alle nuove tecniche agricole, e molti 
questi cambiamenti (il maioria, diciamocelo) sono il risultato di ricerca che ha avuto 
origine diverse specie transgeniche con caratteristiche specifiche al fine di soddisfare le 
esigenze dei produttori. La canna da zucchero e tutte le altre oggi piante geneticamente 
modificati esistenti in Brasile sono protetti da Legge sulla Protezione de Piante 
Geneticamente Modificati (LPP) - Legge n. 9456, al 25 Aprile 1997, questa legge fatta in 
base alle condizioni proposte dal Trattato di UPOV nella sua versione del 1978, l'unione di 
cui il Brasile entrò a far parte, dopo la stesura della legge. La LPP, però, ha portato nel suo 
testo una "eccezione", alla canna da zucchero, che non riceve lo stesso trattamento delle 
altre varietà di piante in Brasile, ma una protezione "superiore", che istituisce un "super" 
regime di protezione a la canna da zucchero, non applicare al sistema di protezione della 
canna le eccezioni applicabili a tutte le altre piante geneticamente modificati, incluse le 
eccezioni affrontate nel testo di UPOV 1978. Questo articolo discute il regime di proprietà 
intellettuale di canna da zucchero  in Brasile, e copre dall'introduzione delle prime specie 
di canna da zucchero in el  paese portato dai colonizzatori, e la sua influenza 
sull'agricoltura, l'economia e la cultura del Brasile, ai giorni nostri, con l'analisi 
dell'evoluzione storica sia della canna stessa, come la sua regolamentazione da parte dello 
Stato brasiliano, comprese le agenzie specializzate create nel corso della storia per 
regolamentare la coltivazione e la commercializzazione di canna da zucchero. Analizziamo 
anche la normativa vigente in materia di protezione della tecnologia canna da zucchero nel 
paese, la Legge sulla Protezione de Piante Geneticamente Modificati, con una breve storia 
del sua evoluzione, e le sue determinazioni contro il testo della UPOV 1978. Anche 
analizzare gli aspetti legati all'impatto di tale regime speciale di canna nel paese, e possibili 
effetti di questo regime, si riferiscono principalmente alla concorrenza e l'eventuale abuso 
di diritto. Con questo, intendiamo stabilire quali sono i parametri che disciplinano in modo 
efficace la protezione delle canna geneticamente modificati, e aspetti che vanno al di là o 
meno i limiti di legge imposti dal diritto nazionale 
 
 
Parole chiave: 
Proprietà intellettuale. Canna da zucchero. UPOV. Transgenici. Legge sulla 
Protezione de Piante Geneticamente Modificati. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. A cana-de-açúcar no Brasil 

A história do Brasil se confunde com a história da cana-de-

açúcar no país: desde os primórdios da colonização, o colonizador português optou, para 

viabilizar economicamente a ocupação do país, pela implementação da cultura de cana na 

sua então colônia. Assim, ao longo de toda a história do país, a cana esteve presente como 

atividade econômica: durante a colonização, o início da divisão das terras do país em 

sesmarias; nos períodos de revoluções sociais, as trocas de poder, vinda da Família Real 

para o Brasil e início do Brasil Império; na Proclamação da República e nos períodos que 

se revezaram os regimes ditatoriais e democracias no poder do país, até os dias atuais.  

O desenvolvimento econômico brasileiro está intimamente 

ligado à produção da cana-de-açúcar, principalmente durante os séculos XVI e XVII, em 

que o açúcar oriundo da cana foi o principal produto produzido e exportado pelo Brasil 

colônia1. Isso se deve ao fato de que o açúcar advindo da cana era muito mais atrativo para 

os europeus do que os outros tipos de açúcar mais comuns na Europa, como por exemplo, 

o que era produzido com beterraba. Nesse contexto Portugal vislumbrou uma enorme 

oportunidade de lucrar com o comércio do açúcar, além de promover o povoamento do 

Brasil2. 

A cana foi um elemento essencial para a formação cultural 

tipicamente brasileira, com uma grande parte da cultura do país tendo se formado durante o 

período em que essa lavoura foi o carro chefe da economia do Brasil, como bem retrata o 

clássico livro Casa-Grande e Senzala3. Hábitos que permanecem, expressões que se 

sedimentaram no país, formação de classes e preconceitos, muitas dessas características do 

povo e da sociedade brasileira se cunharam tendo como epicentro a cana-de-açúcar.  

                                                           
1 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 31-37. 
2 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª  ed. 1. Reimpr. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 
2009. (Didática, 1), p. 76-83. 
3 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. 51ª ed. rev. São Paulo: Global, 2006. 
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A cana em si teve sua implementação como cultura no Brasil 

principalmente porque sua lavoura necessitava de grandes áreas para cultivo, a mão-de-

obra para trabalhar a terra não precisava de grande especialização, a implantação e 

cuidados com a lavoura são relativamente simples e baratos, e o principal produto então 

extraído da cana-de-açúcar – o açúcar – tinha um grande mercado na Europa. Ainda, 

Portugal precisava de um incentivo para os colonos se transferirem para o Brasil e povoar a 

terra, e achou na cana um viabilizador econômico para tanto – que, somada às grandes 

áreas transferidas para estes colonizadores, que vinham acompanhadas do poder supremo 

sobre elas e sobre os que nela habitavam, e aos títulos de nobreza que normalmente eram 

atribuídos a estes imigrantes, se tornaram uma grande estratégia para a fixação do povo na 

então colônia portuguesa. Dessa maneira, durante o período de colonização do Brasil, a 

metrópole obtinha a maior parte de sua receita com o comércio de açúcar, constituindo a 

notória economia açucareira, período que só se findou com a concorrência holandesa e seu 

açúcar produzido nas Antilhas4. 

No período colonial a cana-de-açúcar era transformada 

somente em açúcar; já hoje em dia é transformada em álcool e energia termelétrica de 

biomassa, com papel de destaque na economia nacional e mundial, especialmente no que 

tange ao setor de energias limpas e renováveis, com uma crescente demanda, a qual só 

pode ser atendida se existirem programas de melhoramento genético aliados ao manejo 

adequado. 

A cana, assim, foi um grande trunfo da colonização 

brasileira, e ganhou grande expressão no século XX, quando a partir da cana passou 

também a ser fabricado outro produto de essencial importância econômica e estratégica 

para o país: o álcool combustível. A cana-de-açúcar se transformou então em uma cultura 

extremamente flexível, que conferia à pessoa que a cultiva certeza de venda de sua safra, 

pois uma vez que um mercado está em baixa – como, por exemplo, o de açúcar – o 

beneficiador de cana pode optar por produzir outro produto – o álcool, equilibrando assim 

a equação oferta e demanda através de sua própria produção, o que raramente acontece 

                                                           
4 FAUSTO, Boris. op. cit. p. 76-83. 
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com outros produtos em nível industrial e que possuam um mesmo valor agregado5, como 

ocorre com a cana.  

Mas como é sabido o Brasil é um país continental. Durante 

séculos foi cultivada no Brasil apenas uma espécie de cana-de-açúcar, sendo que os então 

produtores ignoravam a existência de outras espécies. Com isso, sofriam com a 

produtividade de suas lavouras, sendo obrigados a, para produzir mais, plantar mais; além 

dos problemas gerados pelas pragas que assolavam aquela espécie específica e se 

difundiam com extrema facilidade e rapidez. Com o conhecimento da existência de outras 

espécies de cana e sua posterior importação e início da hibridação, se deu o começo das 

técnicas de desenvolvimento de cultivares de cana no Brasil. E posteriormente, já no 

século XX, tiveram início no Brasil programas de desenvolvimento de cultivares 

transgênicas para a obtenção de melhores espécies aptas a conferir maior produtividade 

para o produtor no campo6.  

 

2. A cana-de-açúcar: cultivar transgênica 

“Cultivar” é um termo oriundo do inglês, e é a forma 

apocopada das palavras cultivated e variety, que significaria variedade cultivada. Na 

atualidade cultivar é sinônimo de variedade vegetal cultivada pelo homem, com referência 

a “um grupo de plantas com características distintas, uniformes e estáveis”7 ou “a 

variedade cultivada de planta, a qual se distingue por características fenotípicas e que, 

quando multiplicada por via sexuada ou assexuada, mantém suas características distintas”8. 

A ideia de transgenia, do ponto de vista científico, tem 

implícito o conceito de desenvolvimento, inovação – não se busca piorar uma determinada 

espécie. Assim o é com as cultivares transgênicas. Remete-nos ao conceito de alterar, 

                                                           
5 Assim também ocorre com a beterraba, da qual se extrai açúcar, além de ser alimento para consumo, bem 
como com o milho, a partir do qual também se produz álcool combustível, mas em ambas a produção de seus 
derivados não está em um nível de viabilidade econômica a ponto de não ser necessários incentivos e 
benefícios para seu fomento.  
6 DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, 
M. G. A. (Org.). Cana-de-açúcar. Campinas, SP: Instituto Agronômico Campinas, 2010, p. 31 e ss. 
7 BORÉM, Aluízio. Melhoramento de espécies cultivadas. Viçosa: UFV, 1999, p. 769. 
8 TORRES, Antonio Carlos et al. Glossário de biotecnologia vegetal. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2000, p. 
22-23. 
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mudar algo que preexiste, normalmente com o intuito de torná-lo melhor, mais adequado a 

um fim específico que se pretende de antemão, ou não. É um conceito positivo.  

As cultivares transgênicas são cultivares alteradas 

geneticamente para que atinjam fins almejados pelos pesquisadores; mais especificamente, 

são plantas que “receberam dentro de suas células material genético exógeno, tal como um 

gene, por exemplo, que confere resistência a um herbicida, via biotecnologia”9. O termo 

cultivar é utilizado também para plantas que sofrem alterações de suas estruturas através de 

métodos tradicionais10, que eram os empregados por agricultores no melhoramento de 

plantas em épocas remotas anteriores à manipulação genética. Estes métodos, contudo, não 

têm perfil científico, obtendo-se resultados normalmente através de tentativa e erro.  

As cultivares transgênicas, por sua importância, ganharam 

tratamento legislativo em diversos países, e em razão da necessidade de padronização de 

regulamentação das cultivares nestes Estados, para fins de trânsito de tecnologia e 

facilitação do comércio internacional, foi criada a Convenção da UPOV – União para a 

Proteção de Novas Obtenções Vegetais (Union Internacionale Pour la Protection dês 

Obtentions Végétales), no ano de 1961, como resultado de um movimento iniciado na 

Europa nos anos 50 entre os principais produtores de variedades de cultivares, grandes 

desenvolvedores de tecnologia que permanecem no mercado até a atualidade, em alguns 

casos. Este é o tratado internacional de proteção de tecnologia relacionada a cultivares 

mais difundido no mundo, com duas versões em vigor simultaneamente hoje em dia: uma 

de 1978 e outra de 1991. 

 

3. A UPOV e a Lei de Proteção de Cultivares no Brasil 

O Brasil, atualmente, é membro da UPOV, e aderiu à sua 

versão de 1978, a qual foi tomada como parâmetro legal para a criação da Lei de Proteção 

de Cultivares no Brasil – Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997.  

                                                           
9 BORÉM, Aluízio, op. cit., p. 244.  
10 Métodos estes que se baseiam “na reprodução sexual, seleção, hibridação, interespecífica e por mutações 
artificiais produzidas por radiações ionizantes, não ionizantes, agentes físicos e químicos”, In: 
PATERNIANI, Ernesto. Melhoramento convencional e trangenia: o que mudou. Jornal da ANBio, jan. 
2001., Caderno n. 1, p. 80. 
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A adesão do Brasil à UPOV 1978 foi feita no último instante, 

literalmente no último dia, em razão do temor de que a versão da UPOV 1991, mais 

protetiva e abrangente, pudesse ser prejudicial ao Brasil, um país ainda em 

desenvolvimento em termos de proteção de propriedade intelectual, a qual, passado o prazo 

limite, seria a única opção para adesão. Assim, seriam implementadas medidas protetivas 

menos rígidas, que inseririam o país em um nível de proteção internacional padronizado de 

propriedade intelectual de cultivares e prepararia o país para um eventual segundo passo 

em matéria de sistema protetivo, que seria a adesão aos termos da UPOV 1991. O ingresso 

na UPOV visava também a busca pela proteção das cultivares nacionais, desenvolvidas no 

Brasil, nos outros países membros da UPOV. 

Durante a elaboração do projeto de lei nacional para proteção 

de cultivares, foram incluídas exceções que não ferem o direito de propriedade sobre a 

cultivar protegida11. Contudo, a estas exceções ao regime de proteção de cultivares foram 

estabelecidas exceções, atribuindo às cultivares de cana-de-açúcar um status especial e que 

a difere de qualquer outra cultivar no país com relação ao tratamento da propriedade 

intelectual de suas variedades. Ou seja, do ponto de vista legal foi criado um sistema único 

de proteção à propriedade intelectual da cana-de-açúcar, diferente do aplicado a qualquer 

outra cultivar no país, e que insere a cana-de-açúcar em um patamar de privilégios acima 

de qualquer outra cultivar no Brasil: é um “super” regime de proteção.  

A implementação no país da Lei de Proteção de Cultivares 

(LPC) com base na UPOV 1978 foi passo com o objetivo de estabelecer um primeiro 

degrau de regulamentação para cultivares no Brasil, mas o conteúdo do parágrafo que 

dispõe sobre a exceção da cana-de-açúcar, à primeira vista, destoa do restante do conteúdo 

da lei em seus termos.   

À proteção da propriedade intelectual da cana-de-açúcar não 

se aplica a exceção do agricultor (art. 10, I), a não ser ao pequeno agricultor, o que 

                                                           
11 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 
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significa dizer que ao agricultor é proibida a multiplicação do material propagativo da 

planta para seu uso próprio, o que implica: (i) no fornecimento deste material pelo 

mantenedor da variedade de cana (normalmente seu obtentor); ou (ii) a necessidade de 

permissão para multiplicação do material propagativo.  

Também não existe para o regime da cana-de-açúcar a 

possibilidade de uso ou venda como alimento da cana no mercado, ou matéria-prima para 

fabricação de outro produto (art. 10, II). Em primeira leitura, vê-se que este dispositivo 

proíbe a venda da cana no mercado, a não ser que esteja autorizada. Como a LPC protege o 

material propagativo da planta, e não a planta em si, no caso da venda do produto pelo 

agricultor da planta, e não do material propagativo, esta deve ser livre, pois seria um 

contrassenso cultivar cana e não poder comercializá-la. Uma vez pagos os royalties, pode o 

produtor vender o produto obtido da planta. Da forma como o inciso se encontra redigido, 

face à sua proibição, soa permitido o uso, consumo e comercialização da cana-de-açúcar 

somente mediante a autorização do detentor da tecnologia.  

A exclusão da exceção contemplada no art. 10, III, é o  

grande equívoco da lei, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Essa exceção 

contempla o direito do melhorista. É comum a exceção ao melhorista em todas as 

legislações do mundo, uma vez que através dela é que se permite que pesquisadores 

tenham acesso ao banco genético já existente, o que torna possível o desenvolvimento de 

novas tecnologias com base nas tecnologias já obtidas com outras pesquisas; é elemento 

essencial para o crescimento e diversificação do banco genético existente, o que implica 

em segurança para a lavoura (uma vez que existe uma diversificação maior de espécies, 

com menor probabilidade de todas estarem susceptíveis às mesmas pragas ao mesmo 

tempo, ou se adaptarem melhor a um ou outro tipo de solo com maior produtividade, 

melhor resistência a certos tipos de clima, de pluviometria, de resistência à seca, entre 

outros benefícios) e maiores possibilidades de aquisição de variedades por parte dos 

agricultores, não precisam sempre realizar a compra de uma mesma variedade de um 

mesmo obtentor que possua seu monopólio sobre qualidades específicas da cana, e não 

existam variedades iguais ou similares no mercado, com relação ao seu desempenho em

                                                                                                                                                                                
produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo 
Poder Público. 
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 frente a condições específicas.  

A exclusão da exceção do melhorista, que, como já dito, é a 

mais comum em todo o mundo e no Brasil vigora para todas as outras cultivares, nos 

termos gerais do art. 10, a não ser para a cana, faz com que, mesmo que a roda já tenha 

sido inventada, todos tenham que inventar a sua própria roda. O melhoramento, como se 

apreende do próprio termo, é realizado sempre a partir de uma planta que serve como base 

para a pesquisa, para se aprimorar alguma qualidade específica da mesma, ou para a ela 

somar alguma outra característica específica que a mesma não possui; não é possível 

simplesmente “surgir” com uma cana do pó, com um simples sopro e palavras mágicas, o 

que mais se assemelharia a uma experiência divina do que científica. 

A exceção do melhorista é elemento que permite o 

desenvolvimento de tecnologia, garantia de perspectivas de crescimento de uma 

determinada área, desenvolvimento de um determinado setor, sem impor entraves 

unilaterais e que dependam única e exclusivamente da discricionariedade de um certo 

agente. Sem essa possibilidade de livre acesso a espécies protegidas pelos melhoristas, 

limita-se sempre a pesquisa – que é ingrediente chave para o incremento e criação de novas 

tecnologias – à autorização de terceiro, independentemente de qualquer condição ou 

critério, deixando assim a liberação para pesquisa sob a manifestação unilateral e 

discricionária de seu proprietário, com todos os seus reflexos e implicações financeiros, 

econômicos, sociais, científicos, etc. Ou seja, condiciona-se a possibilidade de 

desenvolvimento do país como um todo à autorização de terceiro.  

A quarta exceção é abrandada pelo conteúdo do inciso III do 

parágrafo 1º do art. 10, que permite a exceção do agricultor para aqueles que, nos termos 

da lei, são classificados como pequeno produtor rural12, mas mesmo assim ainda persiste 

                                                           
12 A própria LPC define o que entende como pequeno produtor rural: Art. 10, § 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. 
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uma proibição: a de doação e troca entre pequenos produtores rurais, que é uma atividade 

típica e comum entre estes produtores, muito em razão de terem limites tanto 

orçamentários para a aquisição contínua de material reprodutivo, quanto em razão de seus 

limites de terras, o que não permite a constante multiplicação de material vegetativo para 

fins de continuação da cultura, pela falta de espaço físico mesmo. 

Ainda deve-se considerar o fato de que nos últimos anos foi 

cogitada a alteração da legislação que regulamenta cultivares no país. De acordo com estes 

anseios (discussões e anteprojetos de lei), o Brasil teria o seu nível de proteção para a 

tecnologia de cultivares elevado, atingindo o patamar sugerido pela UPOV de 1991, o que 

refletiria na obtenção deste nível de proteção não só em nível interno, no país, mas também 

perante a própria União e todos seus outros membros, com a consequente alteração da 

relação entre o Brasil e as partes membros do Tratado, e entre os sujeitos que estão sob 

suas respectivas jurisdições.  

Com relação à adesão à UPOV 1991, deve-se considerar que 

esta versão do tratado determina que o direito de eventual indenização pelo uso indevido 

de cultivar se estende até o produto derivado diretamente da cultivar. Então, sob esse 

prisma, deve-se entender exatamente como pode ser definido o “produto” direto na cadeia, 

principalmente quando se considera que existem diversos produtos que da cana-de-açúcar 

derivam diretamente, e com características diferentes: o açúcar, o álcool e, atualmente, a 

energia termelétrica de biomassa.  

Assim, frente às determinações atuais de legislação, e às 

possibilidades que se vislumbram em um futuro próximo, com a possível alteração da 

legislação nacional, é pertinente o estudo do status atual da lei de cultivares no que toca ao 

regime especial da cana-de-açúcar, do ponto de vista da propriedade intelectual, seus 

impactos no mercado da cultivar e sua implicação como fator incentivador ou limitador do 

desenvolvimento da tecnologia da cana-de-açúcar e do mercado em específico. 

Mas também deve ser considerado o interesse do Estado em 

diversos aspectos relacionados à produção da cana-de-açúcar e de seus derivados, 

principalmente o açúcar, o álcool e a energia termelétrica de biomassa. Estes produtos são 
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de essencial importância na avaliação da legislação em vigor em razão de sua pujança 

econômica e valor estratégico quando consideradas políticas de âmbito nacional, seja em 

razão do impacto destes na balança comercial (exportação de açúcar e álcool combustível), 

seja na composição da matriz energética brasileira (álcool como substituto de combustíveis 

fósseis e geração de energia termelétrica de biomassa pelas usinas canavieiras).  

Por último, mas mais importante, é o interesse do povo 

brasileiro no desenvolvimento e manutenção da lavoura de uma cultivar que a cada dia 

ganha mais importância no país, sendo hoje, provavelmente, uma das três mais importantes 

cultivares no Brasil, se não a mais importante.  

 

4. Crescente desempenho da lavoura de cana-de-açúcar 

Segundo Cesnik, a produção média brasileira de cana-de-

açúcar em 1975 era de 48 toneladas de cana por hectare; já no ano de 2005 atingia pouco 

mais de 79 toneladas por hectare. O Estado de São Paulo, por sua vez, no mesmo período 

viu sua produção passar de 61,5 para 83,5 toneladas por hectare, o que demonstra, em 

princípio, a eficiência dos programas de melhoramento incorporados aos sistemas de 

produção13. São Paulo é, do ponto de vista tecnológico, o Estado onde se encontra a maior 

incorporação de tecnologia ao campo no que toca à cultura da cana-de-açúcar, esta 

obviamente complementada pelas tecnologias de manejo e alta mecanização da produção.  

Tal aumento de produtividade se deve em muitos aspectos às 

pesquisas em diferentes ramos do melhoramento genético, que envolvem grande número 

de pesquisadores em programas de melhoramento da cultivar que envolvem, além dos 

próprios pesquisadores, empresas do setor sucroalcooleiro, entidades governamentais, 

instituições apoiadoras da pesquisa, e que são essenciais para otimizar a cultura da cana-

de-açúcar do ponto de vista da produtividade e cultivo. Nesse contexto se insere a indústria 

de melhoramento genético da cultivar. 

 

                                                           
13 Disponível em < http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 30.07.13. 
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5. Importância da cana-de-açúcar na sociedade e economia do país 

A importância da cana-de-açúcar na sociedade e na economia 

do país se torna evidente quando se constata os diversos interessados em sua cadeia de 

produção: os obtentores, os produtores (agricultores), as usinas de cana-de-açúcar, os 

donos de terras arrendadas utilizadas para a produção, os traders de commodities, os 

trabalhadores direta e indiretamente envolvidos na produção e cultivo da cana, o Estado e a 

sociedade de modo geral. 

Assim, levando em consideração a grandeza da importância 

da produção de cana-de-açúcar, deve ser analisada neste trabalho a legalidade do texto 

legal contido na LPC que trata do regime da cana-de-açúcar no Brasil, e qual seu efetivo 

impacto na indústria canavieira, considerando desde o seu desenvolvimento como espécie 

em laboratório até a obtenção de seu produto final, seja ele álcool, açúcar ou, agora, 

energia. 

É necessária uma análise que leve em consideração não 

apenas o direito do obtentor, que, de forma extrema, pareceria desembocar na redação hoje 

vigente no texto da LPC, mas sim um estudo crítico que conduza a um modelo de estrutura 

regulatória que atenda a todos os interessados na cadeia de produção da cana-de-açúcar, e 

não seja injusto com quaisquer dos agentes acima citados, ou mesmo outros que por ela são 

indiretamente afetados, levando-se sempre em consideração o regime geral que prevalece 

para todas as outras cultivares no país, contido na LPC.  

Certo é que deve ser garantida a contraprestação ao obtentor 

pelos esforços envidados no sentido de se obter uma nova variedade, mas também devem 

ser levados em conta todos os investimentos e impactos na economia da atividade dos 

outros agentes envolvidos na produção da cana-de-açúcar.  

A grosso modo, para fins ilustrativos: os obtentores fornecem 

a muda, que é utilizada pelo produtor; este, por sua vez, muitas vezes arrenda uma porção 

de terra para a produção. O plantio é a fase mais onerosa no cultivo da cana-de-açúcar, e 

uma boa percentagem do investimento na lavoura canavieira se dá nesta fase, em que deve 

ser preparado o solo para receber a muda da cana, corrigido seus defeitos e realizado o 
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plantio; em momento posterior deve ser feita a manutenção da lavoura e a colheita da cana, 

sendo que esta colheita se repete a cada 12 ou 18 meses, conforme a espécie de cana-de-

açúcar e o objetivo de seu plantio, por cinco ou seis vezes (cinco ou seis cortes) em média 

(a cana volta a brotar após o corte). Estas safras são vendidas para a usina produtora de 

açúcar e álcool, que concentram o processamento de toda a cana de uma grande região, 

para onde é levada a cana-de-açúcar após seu corte e carregamento. A cada corte deve ser 

feito o pagamento dos royalties sobre a variedade de cana. 

 

 

6. Marco regulatório sui generis para situação sui generis 

As cultivares transgênicas não são “bens de consumo” no 

sentido vulgar, leigo do termo: são sim bens que se consomem, mas não são bens de 

mercado, melhorias que são introduzidas diretamente na sociedade, e disponibilizadas 

diretamente ao público (como novas tecnologias de tv), como mero instrumento de 

facilidade ou volúpia para o público em geral, um bem objeto de desejos e interesse (um 

novo design de cadeira), ícone mercadológico, símbolo de consumo (como os produtos da 

marca da maça, mas essa já mordida). As cultivares transgênicas são o resultado de 

pesquisas que têm como objetivo aumentar a eficiência da lavoura e de seus resultados, 

propiciando uma maior produtividade de cultura por área plantada. Este melhor resultado 

por área produzida é uma consequência direta da tecnologia desenvolvida e implementada 

através de pesquisas, com o fim principal de se obter um resultado otimizado da produção 

das cultivares. 

A situação da cultura de cana-de-açúcar é justamente a de 

uma equação complexa e que envolve diversas fases e sujeitos: a cana-de-açúcar deve ser 

cultivada para a satisfação das necessidades da sociedade; a área cultivável é finita frente a 

uma demanda que aumenta pelos derivados da cana-de-açúcar, principalmente com o 

crescente desenvolvimento do país e o aumento da necessidade de energia; a criação de 

uma maior área cultivável implica na transformação de outras áreas que são hoje 

destinadas a outros fins (como reservas, áreas de mata nativa, ou outras culturas); a 

utilização por tempo prolongado de uma mesma espécie de cultivar a torna mais 

susceptível a pragas, em razão de sua fragilização pelo uso reiterado e multiplicação da 
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mesma espécie e da adaptação das pragas àquela variedade específica. Fato é que hoje a 

cana-de-açúcar domina a paisagem no Centro-Sul do país, ainda com uma franca expansão 

pelo centro-oeste (mais especificamente Mato Grosso do Sul e Goiás), além de uma grande 

área do Nordeste brasileiro. 

Então, com o desenvolvimento da tecnologia transgênica, há 

um consequente aumento de eficiência na produção de cana-de-açúcar por área plantada, 

em razão de uma maior produtividade da lavoura como um todo e/ou de cada planta 

individualmente considerada, somada a uma menor perda, em razão da maior resistência 

das cultivares a pragas, pestes, doenças e alterações climáticas.  

Como salientado por Cesnik, com as políticas internacionais 

de adição de álcool anidro à gasolina em diversos países, como Argentina, Brasil, 

Colômbia, Estados Unidos, Japão, México e União Europeia, os programas de 

melhoramento da cana-de-açúcar acabam por receber, por via oblíqua, grande 

responsabilidade, em razão da dependência energética que pode criar desde que se 

estabeleça como matriz sólida. Observe-se que, se houver um surto de doenças na lavoura, 

como já houve no passado, e ocorrer quebras de safra consecutivas ou simultâneas em 

diversos países, pode haver uma quebra na economia mundial por falta desse combustível 

renovável, já que só o Brasil, em 2006, produziu 18 bilhões de litros de álcool, o 

equivalente a mais de 90 milhões de barris de petróleo, o que poderia afetar a economia 

mundial como um todo, de forma similar como já ocorreu nas crises do petróleo dos anos 

7014. 

Postos estes fatores frente a frente com a legislação nacional 

que hoje regula a propriedade intelectual relacionada à cana-de-açúcar, ou seja, a Lei de 

Proteção de Cultivares (LPC), na qual se encontra incluída a exceção à cana-de-açúcar, é 

possível verificar que existem diversos pontos que precisam ser avaliados, com o fim de 

uma melhor adequação da regulamentação da cana-de-açúcar à dinâmica de mercado, às 

práticas do dia-a-dia, e principalmente aos interesses conjugados dos obtentores, dos 

produtores, do Estado e da sociedade.  

                                                           
14 Disponível em < http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 30.07.13. 
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Com base na legislação atual, é traçado o objetivo de 

responder a estas e outras questões que surgem sobre a cultura de cana-de-açúcar do ponto 

de vista da propriedade intelectual. Contudo, além do estudo do regime geral da 

regulamentação da cana, aspecto essencial neste trabalho é a compreensão da razão de ter 

sido introduzida na LPC uma exceção que atribua um regime tamanho de exceção para a 

cana-de-açúcar, com a análise histórica do contexto em que surgiu a lei, bem como as 

condições em que se deu o ingresso do Brasil na UPOV, o que provavelmente trará 

informações para uma provável resposta a esta questão.  

 

7. Implicações da exceção da cana-de-açúcar 

Esta exceção que é concedida à cana-de-açúcar na Lei de 

Proteção de Cultivares não gera apenas o efeito de condicionar o uso da cultivar à 

autorização de seu obtentor, mas também diversos outros efeitos que dizem respeito à 

sociedade de uma forma geral, e especificamente aos que estão envolvidos com o 

desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar e com mercado de seus derivados, 

principalmente.  

Um fato que é de relevante importância para o estudo da 

propriedade intelectual da cana-de-açúcar se refere à desregulamentação do mercado de 

cana-de-açúcar e suas consequências – a saída do Estado como agente de regulação deste 

mercado – e o novo mercado que surge paulatinamente a partir de então, com o ingresso de 

novos atores e com características de mercado livre, marcado hoje principalmente pela 

entrada de empresas que tem como principal fim o lucro.  

Deve-se ainda considerar nessa análise o fato de que no 

mercado de desenvolvimento de espécies de cana ainda participam entidades de perfil 

público, entidades de pesquisa que, diferentemente das primeiras, em princípio, tem como 

principal objetivo o desenvolvimento de conhecimento em benefício da sociedade. Posto 

isso, é importante que tais entidades se relacionem de forma harmônica no mercado, sob 

regras claras e aplicáveis a todas, de modo que possam competir de forma igualitária no 

mercado, e tenham conferidas todas as proteções e garantias relacionadas aos seus direitos 

sobre o capital intelectual por elas detido, sem prejuízo para o mercado, e para estes em 



29 
 

específico, tanto entidades financiadas com o dinheiro público quanto as entidades 

privadas que visam o lucro.  

Contudo, como já apontado, é essencial o estudo do impacto 

do impedimento legal de livre acesso a informações e banco genético pelos melhoristas, 

determinado pela LPC para a cana-de-açúcar, em contraposição às garantias de 

propriedade e interesses de mercado e da ciência.  A proibição legal gera uma espécie de 

“monopólio” sobre determinadas variedades específicas de cana-de-açúcar, o que pode 

configurar, conforme o uso dessa condição, abuso de direito por parte dos detentores de 

tecnologia. Ademais, considerando que o mercado de variedades de cana-de-açúcar é 

dominado hoje por cinco grandes desenvolvedores de tecnologia, é possível denomina-lo 

como um oligopólio das empresas que atuam nessa área. Ainda deve ser ressaltado o fato 

de que esse mercado é dividido por entidades públicas e privadas, como já ressaltado, o 

que caracteriza um mercado com características específicas. 

Quanto ao abuso de direito, pode esse se configurar tanto na 

negativa de autorização para pesquisa por outros pesquisadores ou agentes de mercado, ou 

mesmo pelas eventuais formas de precificação pelo uso da cultivar de cana-de-açúcar pelos 

melhoristas, o que pode inviabilizar o uso da variedade. 

Sob outro prisma, e considerando a eventual adesão do Brasil 

à UPOV 1991, é conveniente o estudo do possível impacto dessa adesão com relação à 

tecnologia de cana-de-açúcar, e com relação aos produtos derivados de cana, posto que a 

UPOV 1991 regula de forma diversa a responsabilidade por uso indevido da cultivar, e 

estende a proteção à propriedade intelectual sobre a cultivar até o primeiro produto 

derivado direto dela, o que tem eventual implicação na definição do responsável pelo 

pagamento de indenizações a obtentores pelo uso indevido da tecnologia.  

Para os fins de análise da exceção da cana-de-açúcar, também 

é feito estudo comparado da proteção conferida à cultivar de cana em outros grandes países 

produtores de cana. Assim é possível verificar se necessária tal proteção especial e quais 

saídas foram adotadas pelos outros países que se encontram também na situação de 

produtores de cana-de-açúcar. 



30 
 

Essa análise, contudo, não pode ser feita de forma abstrata, 

mas se deve sim considerar a importância estratégica da cana-de-açúcar para nosso país, 

principalmente os aspectos relacionados aos seus produtos derivados diretos, como o 

álcool, o açúcar e a energia termelétrica de biomassa.  

A cana-de-açúcar é hoje um ativo brasileiro de alto valor, 

mais do que foi em toda a história do Brasil, não só pela flexibilidade e adaptação às 

intempéries do mercado de seus produtos derivados diretos, mas também por ser parte 

importante na matriz energética do país, ainda com um grande potencial para ser 

desenvolvido. Assim colabora para que o Brasil se mantenha entre os principais países 

produtores e exportadores de produtos agropecuários no mundo, sendo, conforme dados 

divulgados no sítio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA15:  

- 1º lugar mundial em produção de açúcar (ranking 2010);  

- 2º lugar mundial em produção de etanol de cana (ranking 2009); 

- 1º lugar mundial em exportação de açúcar (ranking 2010);  

- 1º lugar mundial em exportação de etanol de cana (ranking 2009). 

 

Segundo ainda o mesmo relatório do MAPA, quase metade 

das fontes da matriz energética brasileira é renovável, sendo a cana-de-açúcar a mais 

importante entre estas, e a segunda fonte de energia brasileira mais importante, estando 

atrás apenas dos combustíveis fósseis – petróleo e seus derivados16. É inegável que a cana-

de-açúcar tem papel essencial no nível de competitividade brasileiro para enfrentar em pé 

de igualdade as economias de outros países industrializados.  

Nesse contexto, o desenvolvimento da tecnologia em cana-

de-açúcar tem sido, reconhecidamente, um fator importante para a obtenção dos grandes 

                                                           
15 Disponível em 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Sala%20de%20Imprensa/Publica%C3%A7%C3%B5es/grafico
s_portugues_corrigido2.pdf, acessado em 03.07.2014. 
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resultados obtidos a cada safra, fazendo com o que país se torne um dos maiores 

produtores mundiais da cultivar, o que gera efeitos em toda a economia do país e 

transforma seu perfil perante os olhos de outros países do mundo.  

Para manter-se nesse nível de competitividade, entretanto, é 

necessária uma estrutura legal que colabore com a criação e manutenção de um ambiente 

saudável e propenso para a cultura da cana-de-açúcar, e garanta a continuidade deste 

crescimento, mas com segurança para os agentes que atuam neste setor da economia 

nacional e com as devidas compensações aos obtentores pelo empenho no 

desenvolvimento das cultivares. 

Assim, é necessária tanto a análise dos elementos legais 

existentes, quanto das eventuais de legislação que poderiam ser implementadas, bem como 

os anseios e interesses de agentes que atuam no setor, mas sem desprezar uma primeira 

análise da história, do papel e da importância da cana-de-açúcar na economia, na cultura e 

no desenvolvimento tecnológico, social e industrial do país, tanto no âmbito interno 

(geração de emprego e riquezas), quanto no âmbito externo (comércio internacional).  

Apesar de sua essencialidade na elaboração do trabalho, para 

a análise de evolução da legislação de proteção à propriedade intelectual da cana no Brasil 

e suas consequências, a análise se limitará a abordar as questões relacionadas ao 

desenvolvimento do país (no sentido de crescimento social, econômico, tecnológico, etc.) 

apenas no que tenha relação direta com a cultura, tecnologias de cultivares e propriedade 

intelectual de cana-de-açúcar, dando enfoque, porém, em questões que surjam no decorrer 

do trabalho e tenham implicação direta na eventual discussão de aspectos controversos a 

respeito da legislação, e que possam gerar novos paradigmas para a criação de texto legal 

especificamente relacionado com tais pontos. O trabalho não é, então, sobre 

desenvolvimento, mas sobre propriedade intelectual de cana-de-açúcar e seus efeitos com 

relação ao desenvolvimento do país.  

Como hoje, e cada vez mais, a cana-de-açúcar faz parte da 

matriz energética nacional, como já apontado, também é levada em consideração a 

                                                                                                                                                                                
16 Disponível em 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Sala%20de%20Imprensa/Publica%C3%A7%C3%B5es/grafico
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importância da cana-de-açúcar nesse aspecto, uma vez que o aumento de sua produção 

implica no aumento de energia disponível no país, elemento esse essencial para o 

desenvolvimento, e que serve como parâmetro para classificação do nível de 

desenvolvimento de um país.  

Os elementos acima citados, obviamente, não são exaustivos, 

e este trabalho não tem a pretensão de esgotar o estudo de todos os impactos, potenciais ou 

efetivos, da referida legislação no mercado e no setor de tecnologia canavieira, e mercados 

de seus produtos correlacionados, mas são pontos que foram considerados quando da 

elaboração do presente trabalho, e que possivelmente levam a outros aspectos e 

desdobramentos. As limitações do trabalho foram impostas como um corte metodológico 

na pesquisa, contudo não são ignorados os tantos outros aspectos que envolvem o estudo 

de propriedade intelectual da cana-de-açúcar, e que eventualmente, no desenvolvimento 

deste trabalho, foram detectados.  

 

8. Produção de cana-de-açúcar no Brasil: pujança de volume e tecnologia 

A importância da análise do tema se dá não só pelo interesse 

acadêmico de compreensão da exceção da cana-de-açúcar dentro do sistema jurídico 

nacional, seus efeitos e reflexos, diretos e indiretos, em outros institutos e direitos, mas 

principalmente em razão do tamanho e importância da lavoura canavieira em nosso país. 

Estes reflexos são principalmente observados no campo econômico, mas obviamente se 

espalham por outras áreas da sociedade, como a social e a tecnológica, entre outras. 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas agrícolas da 

economia brasileira. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o 

Brasil não é apenas o maior produtor de cana, mas também o primeiro na produção de 

açúcar e etanol no mundo17. A mobilização internacional em prol de políticas ambientais 

para garantir a exploração sustentável do campo impulsionam a produção de 

biocombustíveis. Embora, nos últimos anos, o consumo interno dos produtos da cana-de-

                                                                                                                                                                                
s_portugues_corrigido2.pdf, acessado em 03.07.2014. 
17 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar, acessado em 20.06.2014. 
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açúcar tenha aumentado, as exportações do etanol e açúcar são bastante relevantes para a 

economia brasileira.  

A título de exemplo, faz-se referência ao sítio da CONAB na 

rede mundial, que, conforme o segundo levantamento de produção de cana-de-açúcar para 

a safra 2012-2013, datado de agosto de 201218, a lavoura da cana-de-açúcar no país 

permanece em contínuo crescimento.  

De acordo com esse levantamento, a área cultivada com 

cana-de-açúcar que será colhida e destinada à atividade sucroalcooleira na safra 2012/2013 

está estimada em 8.527,8 mil hectares, distribuídas em todos estados produtores conforme 

suas características. O Estado de São Paulo é o maior produtor com 51,82% da área total 

(4.419,46 mil hectares), seguido por Minas Gerais com 8,46% (721,86 mil hectares), Goiás 

com 8,69% (741,38 mil hectares), Paraná com 7,13% (608,38 mil hectares), Mato Grosso 

do Sul com 6,50% (554,29 mil hectares), Alagoas com 5,26% (448,86 mil hectares) e 

Pernambuco com 3,63% (309,74 mil hectares). Esta área apresentou um crescimento de 

2,1% ou 171,7 mil hectares em relação à safra anterior.  

De acordo com o levantamento feito pela CONAB, a falta de 

investimento em novas unidades ou mesmo na ampliação da capacidade de processamento 

das já existentes dificulta um maior crescimento da cultura no país (apesar da grande 

expansão que hoje se observa da cultura da cana sobre o centro-oeste, principalmente em 

Goiás e Mato Grosso do Sul, que tem recebido novas unidades de produção, em razão 

principalmente da área cultivável ainda disponível nestes estados). 

O Brasil produz, aproximadamente, metade do açúcar que 

abastece o mundo19. De acordo com o relatório da balança comercial brasileira consolidada 

para o período de janeiro a dezembro de 2013, a exportação do açúcar e etanol brasileiros 

somaram US$13.711 milhões no período e correspondem a 5,7% do total de exportações 

                                                           
18 Disponível em 
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/12_09_05_09_11_59_boletim_cana_portugues_-
_agosto_2012_2o_lev.pdf, acessado em 22.07.2013. 
19 USDA. Foreing Agricultural Service, World Centrifugal Sugar: Imports and Exports. Disponível em: 
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdReport.aspx, acesso em 20.06.2014. 



34 
 

brasileiras20. Entretanto, os resultados da balança comercial consolidada para o ano de 

2013 indica variação negativa (queda de 8,8%) na exportação de açúcar e etanol em 

relação aos números da balança comercial de 2012.  

As perspectivas para o setor neste ano de 2014 também não 

são animadoras. A colheita da cana-de-açúcar atrasou a região Centro-Sul brasileira, 

notadamente, devido a condições climáticas desfavoráveis, em razão da estiagem severa 

neste ano. Além disso, outros fatores como as políticas econômicas do governo de controle 

artificial dos preços dos combustíveis têm prejudicado a produção do etanol, segundo 

representantes do setor. Muitas usinas pararam de funcionar durante o primeiro semestre 

de 2014 e a UNICA prevê redução de 1,7% na produção e 10% na produção de açúcar para 

este ano.21 Em relatório atualizado sobre a produção de etanol na região Centro-Sul 

brasileira, o diretor técnico da UNICA atribuiu ao recuo do processamento de cana até 1º 

de junho de 2014, o menor de número de usinas em operação e as chuvas no final de maio, 

em comparação à safra anterior22. 

Embora a queda na produção da cana-de-açúcar esteja 

prevista no decorrer do ano de 2014, não se pode entendê-la como um indicador isolado da 

economia brasileira. Em outros setores da economia também há indícios de estagnação, 

mas a análise desses dados foge ao foco desta pesquisa. Em relação a essas informações, o 

apontamento a ser feito é que a produção sucroalcooleira, ainda em perspectiva de crise, 

continua a ser relevante à economia brasileira. Portanto, o desenvolvimento de novas 

variedades de cultivares e técnicas para superar dificuldades, como o exemplo, a longa 

estiagem na região Centro-Sul brasileira em 2014, deve ser objetivo perseguido pela 

indústria sucroalcooleira e alvo das políticas aplicáveis ao setor.     

O levantamento afirma que o maior crescimento de área 

cultivada se deu no Estado de São Paulo, onde, ressalta-se, o solo e clima são favoráveis, 

                                                           
20 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Balança Comercial Brasileira – 
dados consolidados. Disponível em: http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1394635352.pdf, 
acesso em 22.06.2014.  
21 Desempenho da atual safra de cana desanima agricultores e usinas. Jornal da Cana, 06.06.2014. Disponível 
em: http://www.jornalcana.com.br/desempenho-da-atual-safra-de-cana-desanima-agricultores-e-usinas/, 
acesso em 22,06/2014.  
22 Moagem fica aquém da expectativa e vendas de etanol crescem no Centro-Sul do país, Texto divulgado à 
imprensa, UNICA, São Paulo, 10.06.2014. Disponível em: 
http://www.unicadata.com.br/listagem.php?idMn=76 , acesso em 22.06.2014. 
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de forma geral e historicamente, à lavoura da cana-de-açúcar, e é nesse Estado que se 

encontram a maior parte das usinas, não sendo, assim, necessário investimento em novas 

unidades de produção (proximidade do produto cana com seu consumidor – as usinas, o 

que otimiza o custo da logística). Inclusive, afirmam especialistas da área, que diversas 

usinas têm potencial de moagem ocioso durante a safra (ou seja, não tem cana suficiente 

para manter todas as usinas plenamente ocupadas durante toda a safra). Ressalte-se que a 

terra é mais escassa e mais cara no Estado de São Paulo. 

A produtividade média brasileira está estimada em 69.963 

kg/ha, 4,3% maior que na safra 2011/12, que foi de 67.060 kg/ha. Como a produtividade de 

lavoura é um item que é resultado direto de, basicamente, três fatores – genética da cana + 

manejo adequado + clima -, não é possível atribuir diretamente esse aumento de 

produtividade a um fator específico, mas destes três fatores, dois estão diretamente ligados 

à tecnologia, e um deles à tecnologia da cana especificamente, que é objeto de discussão 

deste trabalho.  

Com base nestes dados, a CONAB estima que o total de cana 

moída na safra 2012/13 será de 596,63 milhões de toneladas, com aumento de 6,5% em 

relação à safra 2011/12 (560,36 milhões de toneladas), sendo que na região Centro-Sul 

serão moídas 530,5 milhões de toneladas, 7,2% maior que a produção da safra anterior. Da 

previsão total da safra, 50,42% (300,82 milhões de toneladas) será destinada para a 

produção de açúcar (49,45% da produção da região Centro-Sul e 58,2% da região 

Nordeste), o que gerará uma produção total de açúcar está estimada em 38,99 milhões de 

toneladas (incremente de 8,41% com relação à temporada passada). Já a produção de 

etanol é estimada em 23,49 bilhões de litros (49,58% da produção de cana-de-açúcar; 

295,81 milhões de toneladas), 3,21% maior que a produção da safra 2011/12. Destes, 9,21 

bilhões de litros serão de etanol anidro e 14,28 bilhões de litros serão de etanol hidratado. 

Tais dados demonstram claramente a pujança da indústria 

sucroalcooleira na economia brasileira, o que acaba por dispensar quaisquer outras 

explicações sobre seus efeitos indiretos na sociedade brasileira. Ademais, também tem 

reflexo este volume de produção da indústria sucroalcooleira na balança comercial 

brasileira, em razão da exportação não só de açúcar, produto tradicionalmente relacionado 

à produção da cana-de-açúcar brasileira, mas também do álcool combustível para ser 
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adicionado à gasolina em outros países que também adotam este procedimento para fins de 

substituição parcial das importações de combustíveis fósseis.  

 

9. Objetivos do trabalho 

No trabalho são abordados, principalmente, os elementos 

legais existentes que regulamentam a propriedade intelectual da cana-de-açúcar e 

legislação correlata, inclusive os tratados da UPOV que dão base à legislação nacional. 

Ainda são visitados os marcos históricos que moldaram a atual legislação que hoje se 

encontra em vigor, não se limitando, contudo, ao aspecto legislativo, mas abrangendo 

também fatos históricos e econômicos relevantes para o presente estudo, abrangendo desde 

a implementação da lavoura de cana no Brasil até os dias atuais.  

São ainda abordadas as possibilidades de alteração de 

legislação, em contraste com a visão dos meios institucionais e da sociedade, 

fundamentalmente nos setores e segmentos diretamente interessados na lavoura da cana-

de-açúcar. São elaboradas também eventuais sugestões de alteração de legislação para a 

solução de problemas de ordem prática e legal, sempre sendo considerados, contudo, como 

valor máximo para o desenvolvimento e conclusão deste trabalho, o interesse dos agentes 

do setor, do Estado brasileiro e da sociedade como um todo, em uma perspectiva nacional. 

Do ponto de vista de metodologia, a organização do trabalho 

se dá da seguinte forma: primeiramente, é feita uma breve abordagem, do ponto de vista 

histórico, do papel e importância da cana-de-açúcar na economia do país, tanto no âmbito 

interno (geração de emprego e riquezas), quanto no âmbito externo (comércio 

internacional). Nesse capítulo são revisitados fatos históricos, desde a chegada do 

colonizador e a posterior implementação da lavoura de cana no país até o cenário atual de 

regulação da propriedade intelectual da cana-de-açúcar, com o advento da Lei n. 9.456, de 

25 de abril de 1.997, com atenção especial a fatos que contribuíram para o 

desenvolvimento da importância da cana no cenário econômico, social e político nacional, 

e seus reflexos na legislação, como resultado dos interesses que permearam e permeiam a 



37 
 

cultura da cana-de-açúcar e dos produtos dela derivados. Também recebe atenção nesse 

capítulo a história do desenvolvimento da legislação de proteção de cultivares no país.  

No capítulo seguinte é apresentado um histórico do 

desenvolvimento da tecnologia de melhoramento genético da cana-de-açúcar, bem como 

explicada a morfologia e forma de multiplicação da cana, para a compreensão de como a 

propriedade intelectual incide sobre a cana, uma vez que o que a LPC protege é o material 

reprodutivo da planta. Uma vez feitas tais considerações, discute-se então a Lei de 

Proteção de Cultivares especificamente, e o dispositivo que trata da cana-de-açúcar, 

atribuindo-lhe a exceção com relação ao regime geral das cultivares, com abordagem de 

todos os dispositivos legais, seus efeitos e possíveis interpretações.  

No capítulo III são abordados aspectos relacionados ao 

mercado da cultivar de cana e a sua evolução ao longo do tempo, considerando-se para 

tanto a disponibilidade de tecnologia de cultivar transgênica para os produtores, os agentes 

desenvolvedores dessa tecnologia e a forma como se relacionam no mercado, os possíveis 

reflexos desse relacionamento e as consequências do modo como o mercado se encontra 

estruturado hoje, com agentes públicos e privados, e de forma desregulamentada.  

O Capítulo IV trata da importância de acesso à tecnologia de 

cultivar transgênica de um ponto de vista científico (o que deve ser considerado aqui para 

fins de discussão da “exceção” à exceção do melhorista, contemplada na LPC, que veda o 

acesso livre dos pesquisadores à cultivar de cana-de-açúcar protegida por lei), para então 

abordar o dispositivo contido na LPC que trata especificamente da cana sob a perspectiva 

do art. 187 da Constituição Federal, e da Lei n. 8.171/91, que dispõe sobre a Política 

Agrícola no Brasil. A partir dessas análise, se discute a constitucionalidade desse artigo, 

bem como o conceito de justiça, equidade e abuso de direito que devem ser levados em 

consideração na análise do referido regime ditado pela LPC para a cana-de-açúcar.  

Como o trabalho apresentado tem enfoque no direito 

comercial e na regulação da proteção a cultivares transgênicas de cana-de-açúcar, em nível 

de doutorado, com a abordagem de aspectos que permeiam essa proteção à cultivar e à 

propriedade intelectual, é conferida atenção aos impactos de uma eventual alteração de 
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marco regulatório na geração de royalties para os detentores/desenvolvedores de 

tecnologia transgênica.  

 

10. Metodologia 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

trabalho consiste em pesquisa e revisão bibliográfica, voltada à apresentação e à 

contraposição das opiniões de autores importantes das áreas de conhecimento não só 

jurídica, mas também biotecnológica, contidas em livros, artigos e revistas especializadas. 

A essas ideias e opiniões são acrescidas observações de cunho pessoal, bem como 

relacionadas a fatos históricos e econômicos para conduzir a uma compreensão mais 

abrangente e completa dos fatos e normas objeto de estudo. 

Também são utilizadas, como subsídio para obtenção de 

informações sobre fatos da atualidade, jornais, periódicos e matérias de sítios 

especializados da rede mundial, tanto oficiais quanto de entidades representativas de 

agentes do mercado, agências de informação e outras fontes que forem consideradas 

convenientes, sendo feitas referências às fontes, quando de sua utilização.  

Com isso, o trabalho em questão apresenta características de 

estudo descritivo e analítico, por meio do qual se busca, estabelecidas as premissas e bases 

conceituais adequadas, apresentar as características do fenômeno jurídico da proteção da 

propriedade intelectual da cana-de-açúcar e suas repercussões na cadeia produtiva da cana 

e de seus derivados, na economia e na sociedade. 

A interpretação das normas é feita tanto do ponto de vista 

histórico, quanto sociológico e teleológico, apontado-se, assim, quando possível, os 

elementos que qualificam as normas jurídicas do sistema regulamentadoras das atividades 

relacionadas ao objeto do estudo, suas impropriedades, omissões e lacunas, quando 

existentes ou possíveis. Quando conveniente, serão feitas análises do processo de 

elaboração de leis e tratados, bem como das justificativas de suas elaborações, quando 

possível o acesso a tais processos legislativos. 
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O recurso ao direito comparado, mediante a análise de 

legislações alienígenas de diferentes países, e com aspectos relacionados a diferentes 

sistemas, ou emoldurados por diferentes pontos de vista, apresenta-se como contraponto às 

normas do Brasil, e às conclusões do presente trabalho. Porém, a utilização deste recurso 

far-se-á aqui com a devida parcimônia que o uso de direito comparado exige: busca-se 

principalmente delinear aspectos gerais e que sejam aplicáveis ao caso concreto, 

considerando-se o sistema jurídico brasileiro dentro deste contexto, evitando-se o mero 

transplante de conclusões formuladas em conjunturas diversas, sem a devida reflexão 

quanto à adequação de concepções alienígenas ao sistema brasileiro e que não considerem 

as premissas de direito nacional e internacional aqui consideradas. 
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CAPÍTULO 1  

HISTÓRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL: 

IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA, REGULAÇÃO DO MERCADO E 

DA PROTEÇÃO DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

1.1 A cana-de-açúcar no Brasil: a história do Brasil e a indústria sucroalcooleira 

 

O cenário atual, seja ele político, econômico, social, legal, 

não é uma mera construção da engenhosidade humana, que, através de um mero estalar de 

dedos, criou tudo que existe hoje ao nosso redor, da forma como é. Todo o contexto em 

que vivemos é resultado de um longo processo de transformações, interações de fatores 

presentes ao longo da história que, interagindo entre si, acabam por gerar os resultados que 

moldam o momento atual de cada período da história.  

Desse modo se faz necessário o estudo da história que 

envolve o país e a indústria sucroalcooleira, para que seja possível construir um 

encadeamento lógico que leva ao cenário que hoje predomina e que é o objeto do presente 

trabalho: o regime de propriedade intelectual da cana-de-açúcar no Brasil.  

Caio Prado Júnior afirma que 

 

“é na história de nosso país, portanto, que se encontrará a interpretação do atual 
processo em curso do desenvolvimento brasileiro, bem como da transição do 
país, do subdesenvolvimento em que se encontra, para uma eventual situação 
futura de integração efetiva nos padrões da civilização e cultura de nossos 
dias”23.  

 

A dinâmica atual da ordem que predomina no Brasil é 

diretamente influenciada pelos fatos que ocorreram no país ao longo da história, por isso é 

fundamental que se discorra aqui sobre os principais acontecimentos que influenciaram a 

implantação e o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar no Brasil, e que certamente 

                                                           
23 PRADO JÚNIOR, Caio. História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e 
prática do desenvolvimento brasileiro. São Paulo, Brasiliense: 1999, p. 31. 
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influenciaram diretamente a construção do cenário atual, no qual se concentra hoje esse 

estudo.  

Nesse sentido, procura-se nesse capítulo estabelecer quais as 

principais premissas históricas que condicionam o surgimento e desenvolvimento da 

lavoura de cana no país, no esforço de encontrar uma linha principal que possa conduzir a 

uma compreensão do fenômeno econômico, cultural, social e político que fez com que essa 

lavoura perdurasse desde o início da colonização do país até os dias atuais, hoje mais 

pujante do que nunca, mas que, conforme visto abaixo, nem sempre foi assim.  

Estes aspectos vão colaborar para o definitivo delineamento 

na história do que se pode entender como “setor da cana-de-açúcar”, o qual englobaria o 

que hoje é conhecido como setor sucroalcooleiro ou setor sucroenergético24, como 

preferem outros especialistas.  

A história do Brasil influenciou muito a forma como a 

lavoura da cana-de-açúcar se desenvolveu no país, e a recíproca também é verdadeira. O 

modo como se deu a colonização do país, como foi tratado o território brasileiro pelo 

colonizador, como a colônia foi tratada pelo Reino de Portugal, foi fator definidor da 

política que se desenvolveu em momento posterior na colônia, que passou a mudar apenas 

após a vinda da Família Real para o Brasil.  

Caio Prado Júnior informa que, em âmbito internacional, o 

Brasil “figuraria como um território, em seguida uma coletividade humana em vias de 

integração e afinal um país e propriamente nação, de natureza marginal e periférica”25, que 

servia de campo para práticas destinadas apenas a suprir as necessidades da Europa 

colonizadora; essa característica, dá ele a entender, talvez não tenha se alterado tanto ao 

longo do tempo.  

A cana-de-açúcar protagonizou boa parte do 

desenvolvimento agrícola do Brasil, bem como foi suporte financeiro do país em diversos 

momentos da história. Como matéria-prima para a produção de açúcar, e mais 

                                                           
24 Por exemplo, CASTRO, Rogério Alessandre de Oliveira. Setor sucroenergético e sua adequada 
regulação: sustentabilidade x viabilidade econômica. Curitiba: Juruá, 2012. 
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recentemente para a produção de álcool (tanto anidro quanto hidratado) e energia elétrica 

(através de usinas termelétricas), teve papel importante desde a colonização, como fator 

para a fixação de população no novo país recém-descoberto, até os dias de hoje, como 

combustível alternativo e fonte de energia renovável.  

Roberto Simonsen afirma que o caldo da cana-de-açúcar foi 

produto descoberto na Índia em torno de 325 a.C., mas apenas no século V teria sido 

desenvolvida técnica para refino do açúcar, na Universidade da Pérsia26. Assim, o açúcar 

teve seu caminho do Oriente ao Ocidente através dos árabes, que, após a invasão e 

conquista da Pérsia, trouxeram o açúcar para a Europa, e também em razão das Cruzadas, 

quando os europeus tiveram contato com o produto. Justamente a inclinação do povo árabe 

para o comércio, já naquela época, foi o marco para a popularização do açúcar no mundo.  

Mas culturas de cana-de-açúcar também foram desenvolvidas 

pelos italianos, nas ilhas de Rodes e Sicília, já no final da Baixa Idade Média; cultura que 

também foi implementada pelos portugueses na ilha da Madeira e em outras ilhas de seu 

domínio no início do século XV. Da Ilha da Madeira foram então trazidos, por Cristovão 

Colombo, colmos de cana para o continente americano, mas apenas em São Domingos, em 

1509, que a cana definitivamente se firmou no continente. De lá foi então a cultura levada 

pelos espanhóis para o México e para o restante da colônia espanhola.27 

Já nessa época, como se repetiu tantas outras vezes, com 

diversas culturas, ocorriam desequilíbrios na produção e comércio de açúcar: no final do 

século XV Portugal possuía uma expressiva produção de açúcar na Ilha da Madeira, o que 

influenciou negativamente a produção nas ilhas do Mediterrâneo. Então, em 1498, D. 

Manuel I determinou que a exportação de açúcar oriunda da Ilha da Madeira fosse 

                                                                                                                                                                                
25 PRADO JÚNIOR, Caio. História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e 
prática do desenvolvimento brasileiro. São Paulo, Brasiliense: 1999, p. 34. 
26 SIMONSEN, Roberto. História Econômica do Brasil. 1ª Edição. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1937,  p. 145.  
27 FIGUEIREDO, Pery. Breve história da cana-de-açúcar e do papel do Instituto Agronômico no seu 

estabelecimento no Brasil. In DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos 
Machado (Org.); LANDELL, M. G. A. (Org.). Cana-de-açúcar. Campinas, SP: Instituto Agronômico 
Campinas, 2010, p. 32. 
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limitada, justamente para não prejudicar ainda mais a produção de açúcar no 

Mediterrâneo28.  

Já no século XVI, durante o período das grandes navegações, 

os espanhóis iniciaram sua produção de açúcar nas Ilhas Canárias e onde hoje é o Haiti, já 

na América Central. Este então se configura como um primeiro momento em que o novo 

continente americano, recém-descoberto, é utilizado na cultura da cana-de-açúcar.  

Sobre os primeiros trinta anos da colonização do Brasil pouco 

se sabe sobre as atividades econômicas aqui exercidas, menos ainda sobre a cana, mas 

afirma-se que em 1502 chegaram no Brasil as primeiras mudas de cana29. Raymundo Faoro 

afirma que, no reino de Portugal, “o açúcar aparece palidamente nos preparativos e debates 

acerca da colonização”30, mas já na sequência, e no sentido de viabilizar a colonização e 

exploração econômica da colônia, em conjunto com o pau-brasil, afirma o autor que o 

açúcar “entrelaça, sem descontinuidade, o vínculo mercantil”, sendo que já nas cartas de 

doações e nos forais, juntamente com a garantia da exploração do pau-brasil, havia 

também referência ao engenhos, então “financiados, como o de São Vicente, pelos 

capitalistas de Lisboa, portugueses e estrangeiros” 31.  

A cana-de-açúcar teria sido escolhida por ser um artigo de 

grande expressão comercial na época da colonização, e com o açúcar vieram também a 

determinação da forma de cultura – grandes latifúndios – e a escolha da forma de mão-de-

obra a ser empregada. Assim ficou determinado que a produção seria de larga escala, com 

o fim de se obter lucro, com emprego de numerosa mão-de-obra desqualificada32.  

A colonização de um lugar inóspito para os europeus, que 

não tinham em princípio nenhum incentivo para se mudarem para outro continente, foi 

estimulada justamente pela perspectiva de poder e riqueza fácil; não interessava ao colono 

vir para o Brasil para se tornar um pequeno agricultor. E como a própria cultura da cana já 

demandava grandes áreas de cultivo e um grande número de trabalhadores para o seu 

                                                           
28 SIMONSEN, Roberto. op. cit. p. 145. 
29 FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 33. 
30 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 4ª ed. São Paulo, 
Globo, 2008, p. 129. 
31 FAORO, Raymundo. op. cit. p. 130.  
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desempenho, uniram-se os anseios dos colonos com as necessidades da lavoura e se 

decidiu então pela cultura da cana-de-açúcar33. Essa forma de administração colonial é 

definida por Florestan Fernandes como “antigo sistema colonial”, que tinha como 

fundamento os colonizadores, que pra cá vinham, se submeterem à vontade da Coroa, a 

quem deviam lealdade; e assim a Coroa legitimava a sua atuação na colônia. Esses 

colonizadores muitas vezes eram velhos conhecidos da Coroa, como Martim Afonso de 

Souza, que era amigo de infância de D. João III, que plantou cana na Capitania de São 

Vicente, de onde a cultura se expandiu chegando à região de Itu em torno de 1615; e 

também Duarte Coelho, que recebeu a Capitania de Pernambuco (1535)34. 

Desse modo se consolidou a dominação externa da colônia de 

Portugal, que servia aos seus interesses, tendo colaborado com a sedimentação desse 

sistema uma sociedade com estamentos rígidos, que inibia a mobilidade social 

(permanecendo então o poder de decisão nas mãos daqueles que estavam comprometidos 

com o Reino de Portugal), e uma forte dependência econômica para com as nações 

europeias, que adquiriam os produtos (em especial o açúcar) aqui produzidos35. Nesse 

contexto então já nascia uma classe dominante no Brasil: uma elite rural colonizadora que 

detinha os meios de produção e que, por séculos, permaneceu no poder, direcionando as 

políticas nacionais de acordo com seus interesses e os interesses daqueles a quem estavam 

vinculados.  

Assim, já no segundo quarto do século XVI os portugueses 

iniciaram a produção de cana-de-açúcar no Brasil, incentivados pela alta no preço do 

produto. Segundo Simonsen e Faoro, há relatos de ter entrado em Portugal açúcar de cana-

de-açúcar “Pernambuco e Tamaracá” em 1526, apesar de tantos outros historiadores 

afirmarem que a primeira cultura de cana no Brasil se deu com Martim Afonso de Sousa, 

em 1533, quando da fundação do Engenho do Governador, em São Vicente36 37.  

                                                                                                                                                                                
32 PRADO JÚNIOR, Caio. História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e 
prática do desenvolvimento brasileiro. São Paulo, Brasiliense: 1999, p. 52-53. 
33 PRADO JÚNIOR, Caio. História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e 
prática do desenvolvimento brasileiro. São Paulo, Brasiliense: 1999, p. 53. 
34 FIGUEIREDO, Pery. Op. cit. p. 3. 
35 FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. 4ª ed. rev. São 
Paulo, Global, 2009, p. 23-26 
36 SIMONSEN, Roberto. op. cit. p. 147. 
37 FAORO, Raymundo. op. cit. p. 130. 
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A partir de então o Governo de Portugal incentiva a lavoura 

de cana no país, principalmente a partir da segunda metade do século XVI, inclusive já 

com programas estatais específicos para o incentivo da produção canavieira, como o da 

Capitania Real de São Salvador, na Bahia, que estabelecia isenção de impostos por dez 

anos para os engenhos que fossem construídos na região38. Observe-se que este programa, 

apesar de sua implementação no século XVI, guardadas as devidas proporções, é idêntico 

ao que hoje é conhecido como “guerra fiscal”, em que diversos estados ou até países 

estabelecem incentivos específicos, maioria das vezes tributários, para a atração e 

instalação de empresas em seus respectivos territórios 

Gilberto Freyre comenta a sociedade da época, fortemente 

vinculada à cultura da cana-de-açúcar no século XVI, que tinha poder de mando e decisão 

no início da colônia no Brasil:  

 

“No Brasil, as relações entre os brancos e as raças de cor foram desde a 
primeira metade do século XVI condicionadas, de um lado pelo sistema de 
produção econômica – a monocultura latifundiária; do outro, pela escassez de 
mulheres brancas, entre os conquistadores. O açúcar não só abafou as indústrias 
democráticas de pau-brasil e de peles, como esterilizou a terra, em uma grande 
extensão em volta aos engenhos de cana, para os esforços de policultura e de 
pecuária. E exigiu uma enorme massa de escravos. A criação de gado, com 
possibilidade de vida democrática, deslocou-se para os sertões. Na zona agrária 
desenvolveu-se, com a monocultura absorvente, uma sociedade semifeudal – 
uma minoria de brancos e brancarões dominando patriarcais, polígamos, do alto 
das casas-grandes de pedra e cal, não só os escravos criados aos magotes nas 
senzalas como os lavradores de partido, os agregados, moradores de casas de 
taipa e de palhas, vassalos das casas-grandes em todo o rigor da expressão”

39. 
  

 

Por outro lado, a importância econômica da lavoura de cana-

de-açúcar já se sentia naquela época, que, para sua operacionalização, exigia que se 

instalassem naquele determinado território os donos das terras, os produtores, a mão-de-

obra (normalmente escrava) que trabalharia a terra, pessoas que fornecessem mantimentos 

para todo o povoado, além de animais e pessoas empenhadas em outras culturas para suprir 

as necessidades de todos aqueles instalados nestas terras.  

                                                           
38 SIMONSEN, Roberto. op. cit. p. 148. 
39 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. 51ª ed. rev. São Paulo: Global, 2006, p. 32-33.  
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Assim a lavoura de cana-de-açúcar, e o produto de seu 

beneficiamento, o açúcar, foram a base da economia brasileira dos primeiros séculos de 

colonização, colaborando definitivamente com a fixação dos imigrantes, principalmente 

europeus, além dos escravos trazidos da África, no Brasil, durante os séculos XVI, XVII e 

XVIII40.  

Conclui-se, contudo, que esse aumento da lavoura da cana-

de-açúcar e consequentemente da produção de açúcar, o que trouxe consigo a colonização 

definitiva do Brasil, só foi possível em razão de um já sofisticado e abrangente sistema de 

comércio de açúcar detido pelos holandeses, que já na segunda metade do século XVI 

deram início a essa relação comercial com a produção de açúcar no Brasil. Os holandeses 

financiavam o refino e comercialização do açúcar, além da instalação dos engenhos no 

Brasil e o comércio da mão-de-obra escrava trazida da África para o trabalho na lavoura41. 

Esse contexto acaba por propiciar ambiente favorável para a ocupação holandesa das 

capitanias do Nordeste do país no segundo quarto do século XVII, entre elas a de 

Pernambuco, Itamará, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, que naquele período, em 

razão do financiamento holandês, eram grandes produtoras de açúcar42. 

Mas a produção de açúcar não se limitava apenas ao 

Nordeste, ou ao litoral do que hoje é o Estado de São Paulo, mas sim se espalhou por todo 

o território brasileiro, fazendo com que a lavoura canavieira e o açúcar tivessem um 

crescimento fenomenal em produção, mas em razão apenas do aumento de área cultivada, 

e não por melhoramento da tecnologia utilizada na produção do açúcar. E esse 

crescimento, como foi visto, se deu muito em razão da demanda externa por açúcar, que 

era praticamente uma monocultura no país, o que fazia o mercado dependente de fatores 

externos para seu crescimento, mas ao mesmo tempo o condenava a uma dependência 

explícita dos países consumidores de açúcar e da oferta total de açúcar no mercado 

mundial43.  

                                                           
40 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 31-40. 
41 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34ª ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2007, p. 
34. 
42 SIMONSEN, Roberto. op. cit. p. 181. 
43 FURTADO, Celso. op. cit. p. 52. 
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Durante o período colonial, o Brasil foi beneficiado pelo que 

foi conhecido como política do “Pacto Colonial”44, que consistia em uma política 

protecionista que reservava o mercado de alguns países para os produtos de suas 

respectivas colônias. Essa política era muito importante para o país, porque o Brasil sofria 

com a falta de aprimoramento de suas técnicas de produção, o que lhe conferia 

desvantagem com relação a colônias mais recentes e mais produtivas, como as Índias 

Ocidentais45.       

O desenvolvimento tecnológico da lavoura da cana-de-açúcar 

nesse período foi quase ínfimo, considerando que houve apenas a troca de uma mão-de-

obra escrava (índios) por outra mão-de-obra escrava (negros), ambas sem qualquer 

especialização, e a importação de algum maquinário da Europa46. Mas o que se assistiu 

mesmo durante esse primeiro momento do desenvolvimento da lavoura de cana no Brasil 

foi o implemento de novos meios de manejo, mais eficientes, com uma ligeira evolução 

advinda da experiência: vendo que o litoral brasileiro, além de estrategicamente mais 

favorável para cultura de produto de exportação, era dotado de solo rico e condições 

climáticas favoráveis (quente e úmido), foi deslocado o cultivo da cana-de-açúcar e de 

outras culturas para essas áreas47.  

A ineficiência da lavoura de cana no Brasil era patente e, 

comparativamente, eram quase estúpidas as práticas no território brasileiro: enquanto nas 

colônias inglesas, francesas e holandesas se utilizava o próprio bagaço da cana como 

combustível para o aquecimento das caldeiras, no Brasil ainda eram derrubadas as florestas 

e utilizada madeira para tanto, sendo que o bagaço nem para adubo era utilizado48. 

Enquanto isso, após serem expulsos do Nordeste brasileiro, os holandeses se fixaram nas 

Antilhas e Caribe, onde iniciaram também plantações de cana, onde foram implantadas 

técnicas já mais desenvolvidas de produção, o que resultou diretamente em maior 

eficiência da lavoura.  

                                                           
44 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 79. 
45 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 79. 
46 FURTADO, Celso. op. cit. p. 84-85. 
47 FURTADO, Celso. op. cit. p. 84-85. 
48 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 88-89. 
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Com relação à escolha de espécies para cultivo, se ignorava 

no Brasil a existência de outras variedades de cana-de-açúcar até início do séc. XIX, sendo 

essa a mesma que se cultivava desde o início da colonização, sendo que, quando foi 

descoberto pelos agricultores que não era esta a única, foi apelidada de “crioula”. Nesse 

contexto que foi introduzida no país outra espécie, apelidada de caiena49 ou otaiti, 

variedade oriunda da ilha de Taiti, rica em açúcar e trazida para a América Central e 

Guianas, tendo sido introduzida no Brasil entre 1790 e 180350. A crioula “acredita-se ser 

idêntica à Puri, uma cana de sementes inférteis, ainda encontrada na Índia”; essa cana se 

admite ser a S. officinarum, considerada um híbrido natural de S. barberi x S. officinarum. 

Já a caiena se acredita que teria sido introduzida no Brasil pelos holandeses na região de 

Pernambuco, que foi posteriormente transferida para o Engenho da Praia, na Bahia, em 

1810, e em 1811 foi introduzida no Rio de Janeiro, dali se espalhando pela região Centro-

Sul51.  

Também relata Caio Prado Júnior que nem a utilização de 

água como força motriz para as moendas, de eficiência dobrada, era comum no Brasil, 

predominando então a propulsão animal: “Numa descrição minuciosa da capitania de 

Pernambuco, em 1777, só se encontra referência a 18 engenhos d’água, num total de 369, 

que era então o efetivo da capitania”.  

Conclui-se assim que o problema, no Brasil Colônia, não era 

nem o desconhecimento da tecnologia, já presente, mas a falta de interesse em sua 

utilização ou no aprimoramento de quaisquer aspectos da produção canavieira. 

Categoricamente sobre o tema se reporta Caio Prado Junior: “Esses índices da agricultura 

brasileira revelam, sem margem para dúvidas, o seu ínfimo nível técnico. A rotina e a 

ignorância”52. 

Quando comparada, contudo, a colônia de Portugal com 

outras colônias, que também utilizavam mão-de-obra escrava para a produção agrícola, 

Caio Prado Junior chega à conclusão de ser o tipo de colonialismo implementado no 

                                                           
49 Essa variedade recebeu essa denominação em razão de ter sido trazidas mudas do Jardim Botânico de 
Caiena (FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 35). 
50 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 89. 
51 FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 35. 
52 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 90. 
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Brasil, e o regime político administrativo que aqui imperava o mais importante fator de 

atraso tecnológico da lavoura então53. Colonialismo esse que, apesar do enfoque na 

produção (ineficiente) da cana, conferia aos produtores diversos benefícios como isenção 

de tributos, monopólios sobre comércio de produtos, garantias contra penhoras de 

instrumentos de produção, e, muito importante, honrarias e títulos54, que dariam início à 

criação de uma classe “especial” na sociedade, de natureza não puramente econômica, mas 

social, de produtores agrícolas. Tais títulos que, somados à riqueza material, conferiam o 

poder aos produtores agrícolas de então: “O prestígio outrora haurido das implícitas 

delegações de autoridade se transmuta no de senhor de um pequeno reino, que produz 

quase tudo”55.  

Nos idos de 1840 relata-se que surgiram os primeiros 

problemas fitossanitários, com epefitia de podridão de raízes de cana nas Ilhas Maurício. 

Frente a tal problema, foram introduzidas nas lavouras brasileiras outras variedades de 

cana para substituir a cana caiana: “Roxa, Rosa, Salangor, Louisier, Bois Rouge 

Cavangirie, Ubá e Cristalina”. Na mesma época em Java o sereh
56 atacou os canaviais. 

Posteriormente foram descobertas outras doenças graves que afetam a cana, e que são 

problema até hoje, como escaldadura, carvão, raquitismo, ferrugem e, em 1916, o mosaico, 

que em 1920 apareceu pela primeira vez no Brasil, primeiramente na fazenda Jatuporá, em 

Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, se espalhando pelos canaviais do país.57 

Outro marco importante para a produção de cana-de-açúcar 

foi justamente a descoberta da possibilidade de extração de açúcar da beterraba pelo 

químico prussiano Andrés Marggraff. Essa descoberta coincidiu com a expansão 

imperialista da França, liderada por Napoleão Bonaparte, o bloqueio continental da Europa 

em 1806, e a consequente falta de acesso da Europa continental, então dominada, ao açúcar 

de cana-de-açúcar das Américas.  

Nesse ínterim, Napoleão incentivou a produção de açúcar de 

beterraba no continente europeu, principalmente na própria França, que chegou a 

                                                           
53 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 92. 
54 FURTADO, Celso. op. cit. p. 75. 
55 FAORO, Raymundo. op. cit. p. 280. 
56 Um vírus indiano que causa necrose degenerativa na cana. Disponível em http://www.merriam-
webster.com/dictionary/sereh, acessado em 08.08.2014. 
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ultrapassar a produção de açúcar de cana58, e gerou grande concorrência para a cana de 

açúcar produzida no novo continente, Caribe e Antilhas59. Nesse contexto vale lembrar 

novamente que a produção de açúcar nas Américas dependia ainda muito mais do mercado 

exterior do que de sua capacidade produtiva, e uma vez que a Europa continental já não se 

encontrava nesse mercado, a produção sem dúvida tenderia a cair, como assim o fez.  

Importante notar que esse desleixo e falta de técnica com a 

agricultura não era um privilégio limitado à lavoura da cana: estendia-se a todas as outras 

lavouras, inclusive a lavoura do algodão, e também à lavoura do café, esta já mais recente 

em comparação às duas primeiras. 

Com a República brasileira, inaugurado o século XX, tem 

início uma série de alterações no setor macroeconômico que resultariam em mudanças em 

toda a economia, bem como na indústria sucroalcooleira. Ocorrem no mesmo momento 

histórico a abolição da escravidão e a inserção de uma nova mão-de-obra nas lavouras de 

cana, mais qualificada, que é a mão-de-obra do imigrante europeu; são inauguradas filiais 

de bancos estrangeiros no Brasil, permitindo um maior afluxo de capital e mais linhas de 

crédito disponíveis no país; com isso, facilita-se então, em princípio no Nordeste, mas logo 

repetido no Sudeste, o desaparecimento do antigo engenho, representativo de um tipo 

específico de produção, e o surgimento das grandes usinas, “unidade tipicamente fabril e 

maquinofatureira, que passará a produzir o açúcar extraído da cana fornecido pelas 

lavouras dos antigos engenhos transformados assim em simples produtores de matéria-

prima”60.  

Desse modo o desenvolvimento do setor agrícola no Brasil 

sofreu um impulso através do incentivo financeiro oferecido pelos bancos estrangeiros que 

aportavam no país no final do século XIX. Eram bancos alemães, franceses, norte-

americanos e, principalmente, ingleses61, que com uma espécie de “doutrina das boas 

                                                                                                                                                                                
57 FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 35 
58 SIMONSEN, Roberto. op. cit. p. 179.  
59 FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 35. 
60 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 215. 
61 PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense: 2008, p. 209-210. 
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intenções”, parafraseando Noam Chomsky62, pregavam que financiavam o progresso do 

país, mas na verdade o que faziam era a conquista de novos territórios para a expansão dos 

interesses das instituições financeiras do velho continente.  

Tais fatos estão diretamente relacionados com o relato de 

Balmes Vega Garcia sobre a alteração de foco das nações hegemônicas do século XVIII, 

acima relacionadas como nações financiadoras desses incrementos tecnológicos no Brasil, 

em que cita a “substituição qualitativa” da tecnologia, em que se aposentam as técnicas 

pouco produtivas até então vigentes para darem lugar a novos processos de produção63. Já 

se via no final do séc. XIX o empenho do Estado em colaborar com os empresários do 

ramo sucroalcooleiro: em 06/11/1875 foi editado o Decreto n. 2.687 que autorizava o 

governo a conceder empréstimos com condições diferenciadas às “companhias que se 

propusessem a estabelecer engenhos centrais para fabricar açúcar de cana”64. Engenhos 

centrais significavam justamente a criação de grandes engenhos que centralizavam todo o 

beneficiamento de cana de uma determinada região, o que posteriormente viriam a 

transformar-se nas usinas. 

Assim verifica-se que, de forma muito lenta, a indústria da 

cana se modifica, mas ainda não com um enfoque na cana em si, apesar da introdução das 

novas espécies, após os problemas percebidos com a cana crioula e a espécie taitiana em 

nossas lavouras: primeiramente foi alterado o manejo, através do plantio em solos mais 

férteis e em condições climáticas mais favoráveis; e em segundo momento, o enfoque se dá 

na modernização da indústria, aumentando a capacidade de processamento, mas não na 

produtividade da matéria-prima em si – as mudanças de variedades na lavoura foram 

apenas impulsionadas pelas crises geradas pelas doenças, e não exatamente com a 

produtividade da espécie escolhida, neste primeiro momento.  

A produção brasileira de açúcar ainda sofreu no século 

seguinte, durante a crise de 1929. Esse, que não era considerado um produto de primeira 

necessidade, juntamente com o café, outro produto de extrema expressão na economia 

                                                           
62 Disponível em 
http://www.khaleejtimes.com/Displayarticle.asp?section=opinion&xfile=data/opinion/2005/september/opinio
n_september9.xml, acessado em 26.06.2014. 
63 VEGA GARCIA, Balmes. op. cit. p. 30. 
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brasileira de então, sofreu grande queda na comercialização com os Estados compradores, 

acentuada pela concorrência com as colônias do Caribe, mais produtivas e eficientes. Então 

o mercado de açúcar só se recuperou já em meados do século XX, em que a produção, em 

princípio, visava justamente atender à demanda interna pelo produto.  

 

 

1.2 A Organização do setor sucroalcooleiro no Brasil 

 

Com a mudança do sistema de produção de açúcar de cana, 

do, do sistema de engenhos que prevalecia até os meados/final do século XIX, para o 

sistema de usinas de açúcar, com uma capacidade produtiva muito superior em razão da 

mecanização e da tecnologia empregada no beneficiamento da matéria-prima, isso já no 

início do século XX, o Brasil teve uma mudança acentuada na capacidade de produção de 

açúcar nas primeiras décadas do século XX. A lavoura precisava corresponder às 

expectativas da indústria. 

Contudo, já na década de 30, em meio aos efeitos da crise de 

1929, o Estado brasileiro decidiu intervir na produção e comercialização de açúcar no 

Brasil, inclusive através da fixação de preços do açúcar, cotas de produção por Estado da 

federação, por usina e por fornecedor, inclusive editando regras para a exportação e 

importação do produto65.  

Assim, foram editadas normas diversas com o fim de 

restabelecer a ordem econômica no país, sendo alguns deles o Decreto n. 20.401, de 

15.09.1931, que adotava medidas para a defesa da indústria e do comércio do açúcar; 

Decreto n. 20.761, de 07.12.1931, que criava a Comissão de Defesa da Produção do 

Açúcar; Decreto n. 111, de 23.01.1932, elaborado pelo Interventor Federal em Pernambuco 

e aprovado pelo Decreto Federal n. 21.264, de 08.04.1932, que dispunha sobre os 

interesses entre usineiros e fornecedores de cana; e o Decreto n. 22.152, de 28.11.1932, 

                                                                                                                                                                                
64 COSTA, Mário Luiz Oliveira da. Setor Sucroalcooleiro: da rígida intervenção ao livre mercado. São 
Paulo: Editora Método, 2003, p. 71. 
65 ÚNICA. Produção e uso do Etanol combustível no Brasil. São Paulo: 2007, p. 20-21. Disponível em < 
http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/publicacoes/etanol/producao_etanol_unica.pdf>, 
acessado em 13.09.2014. 
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que limitava a produção de açúcar no território nacional e incrementava a fabricação de 

álcool-motor.  

Nesse contexto foi editado o Decreto n. 22.189, de 1 de junho 

de 1933, que criava o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), entidade através da qual o 

Estado brasileiro intervém no mercado interno, e tinha como principais atividades a 

fixação de preços, regulação do transporte, manuseio e armazenagem do açúcar66. O 

estopim para a criação ao IAA foi justamente a crença que prevalecia naquele momento 

que a produção interna excedia às necessidades nacionais, e que se cumulava com o 

cenário internacional de concorrência de produtores, agravado pela crise de 1929, o que 

gerava a necessidade de uma limitação de produção da lavoura, para fins de atingir um 

equilíbrio no mercado do açúcar.  

Nessa época, é fato notório, prevalecia um período de 

ufanismo nacional, com o final da República do Café com Leite e o início do governo de 

Getúlio Vargas, a franca tendência a um controle concentrado nas mãos do Estado, em 

princípio para alterar o cenário político que prevalecia até então, mas que depois se desvia 

para a criação de um Estado totalitário, com todo o poder concentrado nas mãos do 

Governo Federal. 

Assim, fica clara a criação e a atuação do IAA naquele 

momento, que controlava o preço de comércio do açúcar de forma absoluta, operando uma 

reserva de mercado que fazia a economia funcionar de modo adequado, garantindo a 

produção e o lucro. O setor ainda era impulsionado pela concessão de linhas de crédito 

para produção, como já ressaltado anteriormente, de modo a fomentar ou sustentar a 

produção em algumas áreas menos desenvolvidas do país, e com menor potencial 

competitivo, como no Nordeste67, superado em termos de eficiência industrial pelo 

Sudeste, em razão de diversos fatores, como uma mão-de-obra mais qualificada e 

competente (do imigrante europeu), a mecanização da indústria, proximidade com os agora 

principais pólos consumidores do Brasil, etc.  

                                                           
66 REZENDE, G.C.; GOLDIN, I. A agricultura brasileira na década de 80: crescimento numa economia 
em crise. Rio de Janeiro: IPEA, 1993.  
67 CARVALHO, Cícero Péricles de Oliveira. Novas estratégias competitivas para o Novo Ambiente 

Institucional. In: MORAES, Márcia Azanha Ferras Dias de; SHIKIDA, Pery Francisco Assi. Agroindústria 
canavieira no Brasil. São Paulo: Atlas, 2002, p. 267.  
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A intervenção do IAA no mercado de cana-de-açúcar se deu 

em diversos momentos após sua criação, cabendo destacar o Decreto n. 3855, de 

21/12/1941, que estabeleceu o assim chamado Estatuto da Lavoura Canavieira, que 

regulava as relações entre os fornecedores de cana e os produtores de açúcar e álcool; os 

Decretos n. 4.189, de 17/03/1942, que autorizava o IAA a estabelecer, no território 

nacional, o valor de negócio do açúcar cristal para refino; Decreto n. 4.382, de 15/06/1942, 

que autorizava o IAA a estabelecer a quota de álcool carburante para motores de explosão; 

o Decreto n. 4.461, de 10/07/1942, que dispunha sobre a venda e distribuição do álcool; e 

Decreto n. 4.722, de 22/09/1942, que declarava a indústria alcooleira de interesse nacional 

e estabelecia garantias de preço para o álcool e para a matéria-prima destinada à sua 

fabricação68. 

Como visto acima, a título de exemplo, o IAA teve papel 

essencial no desenvolvimento da cultura canavieira no país, através de forte intervenção e 

regulamentação, e papel decisivo em suas fases de crescimento.  Em um primeiro 

momento, entre sua criação e o início dos anos sessenta, o IAA operou de modo a fomentar 

o desenvolvimento da lavoura, através de mecanismos de regulação e de defesa do setor, 

mas sem a disponibilização de mecanismos de financiamento direto, o que resultou em um 

crescimento regular e moderado da lavoura durante esse período. Em momento posterior, 

contudo, com fins de implementação de uma política mais agressiva de crescimento da 

lavoura canavieira, houve o fomento da atividade pelo Estado através do apoio da 

modernização da indústria69.  

Nesse momento se consolida e se torna ainda mais evidente 

um conflito de interesses entre os produtores de cana-de-açúcar e derivados da região do 

Sudeste de um lado, e os nordestinos, de outro lado. Os produtores do Sudeste 

questionavam, mais do que tudo, as medidas protetivas conferidas aos produtores 

nordestinos, que, no seu entender, não garantiam condições isonômicas de competitividade 

para ambos os lados70. Assim, surgiam dois blocos de interesses dentro do setor 

sucroalcooleiro nacional: os produtores do Sudeste e os produtores do Nordeste, 

informação essencial para a compreensão de fatos que serão posteriormente discutidos.  

                                                           
68 COSTA, Mário Luiz Oliveira da. op. cit. p. 74. 
69 CARVALHO, Cícero Péricles de Oliveira. op. cit. p. 267. 
70 COSTA, Mário Luiz Oliveira da. op. cit. p. 76. 
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Através de outro programa estatal foi fortalecida a produção 

de cana-de-açúcar no país, com a criação do Programa Nacional do Álcool. O Proálcool, 

como ficou conhecido este programa, foi implementado através do Decreto n. 76.579, de 

14 de novembro de 1975. Este programa foi criado para combater as crises do petróleo de 

1973 e de 1979, com vistas a tornar o álcool uma fonte de energia alternativa ao petróleo. 

Então, vê-se que a criação do Proálcool já foi uma 

intervenção mais incisiva para o fomento e modernização da produção sucroalcooleira no 

Brasil, aproveitando-se o governo brasileiro do contexto que atravessava o mundo naquele 

momento histórico.  

Inserido dentro de uma conjuntura maior, também o 

Proálcool apresentou fases distintas em suas políticas. Um primeiro momento se deu entre 

os anos de sua criação até o final dos anos 70, que propiciou o financiamento de expansão 

das usinas já instaladas, aumentando a capacidade de produção de álcool anidro, o qual é 

utilizado na mistura com a gasolina já há muito tempo. Contudo, a partir do ano de 1974, 

com a desvalorização dos preços do açúcar no mercado internacional, somada à crise do 

petróleo de então, produtores e governo acordaram em incrementar a produção de álcool 

para reduzir o déficit na balança comercial71. Essa manobra é comumente utilizada na 

indústria sucroalcooleira, o que demonstra a flexibilidade do setor, que pode se adaptar a 

condições adversas através da produção de diferentes artigos. Inclua-se hoje um 

“subproduto” que é ainda obtido tanto na produção de álcool quanto de açúcar, que é a 

energia termelétrica de biomassa, vinda da queima do bagaço da cana. O principal agente 

financiador das usinas nesse período foi o Banco do Brasil, operando através de juros 

subsidiados pelo governo federal72.  

A fase seguinte, que se deu entre os anos de 1980 e 1985, foi 

marcada pelo crescimento acelerado do setor sucroalcooleiro, através do estímulo à 

produção de álcool hidratado, o qual é utilizado como combustível em veículos 

automotores, principalmente veículos de passeio com motores especialmente construídos 

para rodar com tal combustível. Tal fomento se dava através de financiamento para 

                                                           
71 COSTA, Mário Luiz Oliveira da. op. cit. p. 91. 
72 UNICA. op. cit. p. 22. 
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montagem de destilarias localizadas em regiões antes ocupadas por outras culturas e que 

optaram por cultivar a cana-de-açúcar.  

Com o fim de permitir tal crescimento, foi incentivada a 

produção e venda de veículos a álcool, principalmente através de redução de IPI sobre 

estes bens. Criava-se assim um mercado consumidor para o produto da cana-de-açúcar no 

país.  

A fase seguinte foi justamente a desaceleração e crise do 

setor sucroalcooleiro, que teve início já em 1985 e culminou com o fim do Proálcool, em 

1990. Nesse momento, e já consciente da desaceleração do desenvolvimento da lavoura da 

cana-de-açúcar, é editado o Decreto n. 94.541, de 01 de janeiro de 1987, que dispunha 

sobre regras para a comercialização, escoamento e estocagem de etanol combustível. O 

responsável pela comercialização era justamente a Petrobras, gigante estatal que 

monopoliza o mercado de petróleo no território nacional; a ela ficou a incumbência de 

adquirir etanol combustível para a formação de estoque para futuro abastecimento do 

mercado, que deveriam corresponder ao volume mínimo de dois meses de consumo para o 

etanol anidro e hidratado conforme a média apurada, para ser utilizado após o final de cada 

safra73.  

Então, em 1990 tem fim o Proálcool e extingue-se o IAA, 

através da Medida Provisória n. 151, de 15 de março de 1990, posterior Lei n. 8.029, de 12 

de abril de 1990. Com isso, o Estado brasileiro dá início a uma onda de desregulamentação 

e privatização de vários setores da economia nacional, juntamente com a abertura do 

mercado nacional para diversos outros produtos de origem estrangeira.  

Um dos fatores que enfraqueceu o Proálcool foram as críticas 

que o programa sofreu durante o processo de redemocratização do Estado brasileiro. O 

Proálcool, que originariamente foi desenvolvido no governo Geisel, era tido como herança 

de um governo ditatorial, um programa elaborado de forma unilateral e em prol de uma 

classe abastada; bem como das diversas notícias que eram veiculadas sobre o Programa, de 

cunho negativo, como subsídios e políticas de emprego, além do preço baixo da gasolina 
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na época, que fazia com que o álcool, para subsistir no mercado, precisasse de subsídios 

estatais74.  

Nesse ambiente em que o Estado subitamente se retira de um 

setor, se torna urgente a necessidade de coordenação das atividades sucroalcooleiras pelos 

agentes de sua cadeia produtiva. O Estado que em um dado momento planejava e 

comercializava os produtos do setor se retira da sua função e deixa o mercado regular-se 

por si só.  

No ano de 1993, então, é editada a Lei n. 8.723/93, que, 

dando continuidade a políticas já praticadas anteriormente, como já exposto, desde a 

década de 70, obriga a inclusão de etanol anidro na gasolina no Brasil, na proporção de 20 

a 25%, para fins de diminuição de poluentes emitidos pelos veículos automotores. Dessa 

forma, cria-se através de uma lei um mercado novo para o álcool produzido pela indústria 

canavieira.  

Ainda houve a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) 

64/96, que liberava os preços de comercialização de cana-de-açúcar e seus derivados, 

álcool e açúcar, e a Portaria 275/98, também do MF, que a partir de 01 de janeiro de 1999 

liberava os preços de todos os produtos do setor.  

Com o fim da regulamentação e subsídios, a região Nordeste, 

pouco competitiva, acabou por sofrer as consequências de um mercado livre, apesar de ter 

manifestado seu expresso descontentamento com as medidas. Já na região Sudeste, e 

especialmente no Estado de São Paulo, não havia consenso sobre os efeitos da 

desregulamentação, mas havia grupos contra as medidas, e grupos a favor, estes incluindo 

a Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 

(Copersucar)75, que provavelmente, por sua força e histórica organização, vislumbrava 

uma oportunidade de mercado, com a provável eliminação dos agentes menos eficientes e 

a dominação do mercado pelos agentes mais competentes.  

                                                           
74 BARROS, Geraldo Sant´Ana de Camargo; MORAES, Márcia Azanha Ferraz Dias de. A 

Desregulamentação do Setor Sucroalcooleiro. Revista de Economia Política. São Paulo, v. 22, n. 2 (86), p. 
166, abr./jun. 2002. 
75 BARROS, Geraldo Sant´Ana de Camargo; MORAES, Márcia Azanha Ferraz Dias de. op. cit. p. 161. 
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Em 1997, é então criada a União da Indústria de Cana-de-

Açúcar, UNICA76, que herdou o papel da então extinta Associação das Indústrias de 

Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo – AIAA de união e fortalecimento dos principais 

produtores do setor sucroalcooleiro, com vistas a fortalecer sua representatividade perante 

o novo mercado que surgia com a desregulamentação e a abertura internacional do país. 

Contudo, em razão de falta de consenso dentro da UNICA sobre estratégias para enfrentar 

a desregulamentação do setor, alguns membros desta entidade se retiram da mesma e se 

alinham a produtores associados à SOPRAL (Sociedade dos Produtores de Açúcar e 

Álcool)77, e fundam a Coligação das Entidades Produtoras de Açúcar e Álcool 

(CEPAAL)78.  

No mesmo ano de 1997 foi criado o Conselho Interministerial 

do Açúcar e Álcool (CIMA), através do Decreto n. 3.546, de 17 de julho de 2000, 

composto por órgãos do governo, com o fim de discutir e sugerir políticas públicas 

relativas ao setor sucroalcooleiro, ainda ativo.  

Com a paulatina desaceleração do setor sucroalcooleiro 

sofreram não só o setor da agroindústria da cana, mas também os Estados e Municípios 

onde estavam instaladas as indústrias de açúcar e álcool. Estes além de perderem 

arrecadação tributária, também herdaram problemas como alto desemprego da população 

que antes se ocupava com a indústria canavieira, com crescente aumento nos índices de 

roubo e furto, dependência dos governos para subsistência da família, principalmente com 

alimentação e saúde, entre outros.  

Assim, também houve, paralelamente à desaceleração da 

indústria da cana-de-açúcar e fim dos programas de incentivo a esta lavoura, um aumento 

crescente da participação política dos governos, tanto estaduais quanto municipais, na 

formação de grupos de pressão para a criação de uma saída para a indústria da cana-de-

açúcar. Essa mobilização, que surgiu como resultado do fim da regulamentação e dos 

incentivos à indústria sucroalcooleira, culminou com a assinatura do Pacto pelo Emprego 

no Negócio Sucroalcooleiro, no ano de 1999, entre o Governo do Estado de São Paulo, o 

                                                           
76 Disponível em <www.unica.com.br>, acessado em 16.07.13. 
77 Esta entidade contava com membros dos Estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 
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Governo Federal, prefeitos de municípios e órgãos representativos de trabalhadores 

envolvidos diretamente com a cultura da cana-de-açúcar, além de distribuidoras de 

combustíveis79. 

No ano de 2002 foi mitigado o monopólio da Petrobras com 

relação ao mercado de combustíveis, sendo permitida a importação de combustíveis 

fósseis. Tal medida afetou diretamente o mercado do álcool, uma vez que a demanda por 

um determinado produto derivado de cana-de-açúcar afeta a oferta de outros produtos, 

além da demanda pela própria cana, que tem efeito também sobre a produtividade no 

campo80; também no mesmo contexto foi substituída a Parcela de Preço Específico (PPE) 

pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), através da Lei n. 

10.336, de 19.12.2001, criando tributo que incide sobre a importação e comercialização de 

petróleo e derivados, gás natural e derivados e álcool etílico combustível, e cujo produto é 

destinado, entre outros fins para fins de pagamento de subsídios aos preços ou ao 

transporte de álcool combustível. A introdução da CIDE como tributo na cadeia de 

produção de combustíveis fez com que surgisse a necessidade de realização de cálculos 

para a averiguação da competividade do etanol frente aos combustíveis fósseis, uma vez 

que para estes a taxa, em princípio, é maior que para os combustíveis renováveis, mas para 

a obtenção de resultado final é necessário que sejam considerados outros fatores, como 

taxa de câmbio, valor do petróleo e do açúcar no mercado internacional. 

Hoje, contudo, tanto a produção quanto a comercialização de 

cana-de-açúcar e seus derivados, incluídos o etanol e o açúcar, não estão mais sob controle 

direto do Estado, sendo seus preços controlados pelas próprias leis do mercado81. Com 

isso, o empresário do setor sucroalcooleiro tem a opção de fabricar tanto o etanol quanto o 

açúcar, dependendo das condições do mercado em determinado momento e das políticas 

públicas voltadas para o setor.  

Note-se, contudo, que apesar de toda a agitação institucional, 

legislativa e governamental sobre a cana-de-açúcar e seus derivados, não ocorreu o mesmo 

com a regulamentação da propriedade intelectual da cana-de-açúcar.  

                                                                                                                                                                                
78 BARROS. Geraldo Sant´Ana de Camargo; MORAES, Márcia Azanha Ferraz Dias de. op. cit. p. 161. 
79 BARROS. Geraldo Sant´Ana de Camargo; MORAES, Márcia Azanha Ferraz Dias de. op. cit. p. 166. 
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1.3 Breve história do desenvolvimento genético de cana-de-açúcar 

A primeira descrição da cana-de-açúcar de que se tem relato 

é de Linneu, datada de 1753, como Saccharum officinarum e Saccharum spicatum. Ao 

longo da história, sua classificação passou por diversas modificações, e na atualidade a 

descrição mais aceita é a atribuída a Jeswiet, que consiste em classificá-la como gênero 

Saccharum; e espécies S. barberi, Jeswiet; S. edule, Hask; S. officinarum; S. robustum, 

Jeswiet; S. sinensis, (Roxb) Jeswiet e S. spontaneum, L.82  

As variedades de cana-de-açúcar cultivadas no mundo são 

consideradas espécies híbridas dessas variedades acima descritas, porém são comumente 

classificadas como ‘variedades’, e os nomes a elas atribuídos normalmente são compostos 

por siglas que representam o obtentor83, do ano em que o mesmo foi realizado e um 

número sequencial das seleções.  

Em razão dos prejuízos causados pelas doenças já citadas no 

capítulo anterior, como o mosaico e o sereh, foram tentadas diversas técnicas para a sua 

solução, contudo só foram obtidos resultados com o cruzamento de espécies e o 

consequente surgimento de novas variedades. Os estudos para hibridação começaram em 

1885, e é dito que o primeiro cruzamento de espécies de cana-de-açúcar e seu consequente 

melhoramento genético foi realizado por Soltweld, em Java, no ano de 1887, com o 

cruzamento da espécie Glagah com a Loethers, com a obtenção de uma espécie fértil 

somente da Glagah. Assim foi atestada a viabilidade do melhoramento genético de cana-

de-açúcar, confirmado dois anos mais tarde, em Barbados, por Harrison & Bowell84. Essas 

primeiras experiências deram origem aos híbridos javaneses e indianos, que serviram como 

base para a modernização dos canaviais brasileiros. Essas novas espécies foram levadas 

para Piracicaba para estudos de aclimatação na Estação Experimental de Piracicaba, sendo 

que algumas espécies foram selecionadas, e outras foram reprovadas, por não serem 

                                                                                                                                                                                
80 BARROS. Geraldo Sant´Ana de Camargo; MORAES, Márcia Azanha Ferraz Dias de. op. cit. p. 168. 
81 ÚNICA. op. cit. p. 26-29.  
82 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13. 
83 Segundo a UPOV 1991: (a) Artigo 1 (iv): Para os fins deste Tratado: (iv) “obtentor” significa a pessoa que 
obteve, ou descobriu e desenvolveu, uma variedade”. 
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resistentes a outras doenças como a escaldadura, ou então não possuíam desempenho 

satisfatório para o cultivo comercial85 

Afirma-se, como já ressaltado anteriormente, que o Brasil 

importou por décadas variedades de cana-de-açúcar de outros países, principalmente da 

Argentina, mas sem nenhum controle fitossanitário ou quarentenário com o fim de prevenir 

contaminação de solo e de outras plantas, o que resultou em pragas nas lavouras nacionais 

nos idos dos anos vinte e trinta86.  

No Brasil, especificamente, as pesquisas de melhoramento 

genético da cana-de-açúcar tiveram início no final do século XIX.  O Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC) iniciou suas pesquisas de desenvolvimento e melhoramento genético 

com cana-de-açúcar no ano de 1892, com Franz W. Dafert, “cientista austríaco contratado 

para implantar a Estação Imperial em 1887, com um ensaio de 42 variedades de cana 

nobre, em duas condições de cultivo” 87. Isso se deu principalmente em razão de uma 

praga, a gomose, que ocorreu nas plantações de Pernambuco e do sul da Bahia. Assim, os 

paulistas, preocupados como fato de a cana caiana ser susceptível à doença, deram início a 

programas de melhoramento genético. 

Ainda ocorreram tentativas de hibridação para se obter canas 

comercialmente viáveis, realizadas por Amorim Salgado e Cavalcante Albuquerque, em 

Pernambuco em 1901; Torres Filho no estado do Rio de Janeiro, 1918, e na Estação 

Experimental de São Paulo, em 1930. Apesar dos resultados frustrantes dos primeiros 

programas, em São Paulo, na cidade de Miracatu, em 1934, o cientista José Manoel 

Aguirre Júnior obteve êxito, sendo posteriormente instalado em Ubatuba o primeiro banco 

de germoplasma de cana-de-açúcar88.  

Os programas tiveram incentivo maior após crise na década 

de 20 em decorrência de mosaico que afetou a cana-de-açúcar, em que foram trazidas 

espécies importadas e pesquisas para a adaptação destas ao ambiente do Brasil. Assim, na 

                                                                                                                                                                                
84 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13. 
85 FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 34-35. 
86 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13 
87 HASEGAWA, Mirian. A criação, circulação e transformação do conhecimento em redes de inovação: 
o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar do IAC. Dissertação de Mestrado. Unicamp: 
Campinas, 2001, p 50. 
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década de 1930, em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, Frederico de Menezes Veiga 

liderou programa de melhoramento que deu origem às variedades CB (hoje encontra-se 

registrada perante o RNC apenas a variedade CB 45-3)89. Em Piracicaba José Manuel de 

Aguirre Jr. também dava início à pesquisa científica com cana-de-açúcar, e em 1934, 

instalou oficialmente o primeiro programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar de 

São Paulo no IAC, que também realizava pesquisas relacionadas ao manejo da cana90.  

Este empenho se deu a partir do momento em que se 

compreendeu a necessidade do controle das pragas para evitar o fracasso das lavouras de 

cana, e buscar a reversão do quadro de pragas instalado. As pesquisas em Piracicaba 

tiveram o apoio oficial do Estado, através da Secretaria de Agricultura do Estado de São 

Paulo, que nomeou, em 1934, o fitopatologista José Vizioli, para criar e organizar o 

Serviço de Defesa da Cana, que posteriormente foi transformado na Estação Experimental 

de Cana de Piracicaba. Na mesma época também surgiram outras cultivares, algumas 

estrangeiras e outras produzidas na Estação Experimental de Campos91. 

O desenvolvimento genético das variedades de cana-de-

açúcar sempre foi importante para fins de diversificação de variedades, desenvolvimento 

de resistências específicas para certas pragas, além de otimização da produção. Os 

canaviais sofrem frequentemente com novas pragas e doenças já conhecidas, que voltam a 

ocorrer em regiões distintas. Como exemplo, no ano de 1946, São Paulo sofreu com o 

aparecimento do carvão da cana, na variedade POJ 36 (procedente de Tucuman), na região 

de Assis. Mais recentemente, a região de Campos, RJ, foi atingida por essa mesma doença 

que afetou de maneira endêmica os seus canaviais constituídos, em sua grande maioria, 

pela CB 45-3. Em 1982, em Barra Bonita, SP, surgiu um foco de carvão na variedade NA 

56-79, que passava a perder resistência. Para evitar tais situações, a Comissão de Controle 

de Carvão do Estado aconselhou um plantio limitado de até 30% dessa variedade nas 

renovações dos canaviais92.  

                                                                                                                                                                                
88 FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 36. 
89 Disponível em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php, acessado 
em 27.06.2014. 
90 HASEGAWA, Mirian. op. cit., p 50. 
91 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13 
92 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13. 
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Nesse ínterim foram implementadas nas plantações de São 

Paulo espécies advindas de Java (POJ) e da Índia (Co), com o fim de evitar a propagação 

do mosaico nos canaviais do Estado. Nas décadas de quarenta e cinquenta foram avaliadas 

também espécies desenvolvidas na estação de Campos, e plantadas nos canaviais paulistas, 

juntamente com outras espécies desenvolvidas no IAC93 (IAC 48-65, IAC 50-134, IAC 51-

205 IAC 52-150, nenhuma delas registrada no RNC atualmente).  

Na década de 1970, foi introduzida espécie trazida de 

Tucuman, Argentina, que tinha boas características agroindustriais, e foi muito utilizada 

até o final da década de 8094. Já nesse momento da história tinham andamento os 

programas de melhoramento do Planalsucar95 e da Copersucar já no final dos anos sessenta 

e início dos anos setenta, enquanto o IAC voltava suas pesquisas para outras cultivares, 

mas ainda assim firmou convênio com a Copersucar que possibilitou, “até 1983, a 

introdução de 678 genótipos de vários países”96.  

Segundo Miriam Hasegawa, o modelo de pesquisa com 

cultivares era o “modelo linear de inovação”, segundo o qual o Estado investe 

primordialmente na pesquisa básica e produção de conhecimento científico, sendo que a 

fase posterior, de pesquisa aplicada e desenvolvimento de inovações, é feita 

espontaneamente pelo setor privado, caracterizando o modelo chamado de “ofertista” – 

financia a pesquisa básica e os desdobramentos ficam por conta dos usuários do mercado97.  

Ainda na década de oitenta e início dos anos noventa surgiu 

um programa específico de melhoramento genético de cana denominado “Procana”, que já 

buscava alternativas para o modelo de pesquisa até então em vigor: a combinação de 

                                                           
93 HASEGAWA, Mirian. op. cit., p 50. 
94 FIGUEIREDO, Pery. op. cit. p. 36. 
95 Em 1971 foi instituído o PLANALSUCAR - Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar, 
que tinha como finalidade ser o braço de pesquisas do IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool. Como os 
outros programas de melhoramento, tinha como fim obter novas variedades de cana-de-açúcar, em razão do 
desgaste das variedades utilizadas na lavoura sucroalcooleira do país, que já apresentavam sinais de 
deterioração, e criação de variedades para atender condições específicas de algumas regiões produtoras. 
Concomitantemente ocorria expansão do mercado em razão do Proálcool. Disponível em 
http://pmgca.dbv.cca.ufscar.br/htm/pmg/histor.php, acessado em 27.06.2014. 
96 HASEGAWA, Mirian. op. cit., p 50. 
97 HASEGAWA, Mirian. op. cit., p 51. 



64 
 

financiamento externo à entidade e interação efetiva com outros atores do setor da cana-de-

açúcar98.  

Nesse contexto foram pensadas, desenvolvidas e 

implementadas novas técnicas de cultivo e melhoramento genético para a prevenção e 

combate a pragas, juntamente com a busca por uma produtividade maior e mais consistente 

ao longo dos anos, estratégias estas que foram organizadas e implementadas através de 

associações mantidas pelos produtores e por órgãos governamentais ou entidades da 

administração indireta responsáveis pela criação de políticas que viabilizassem o 

melhoramento genético de variedades de cana-de-açúcar. Em colaboração, os 

pesquisadores desta área tem a árdua missão de manter os seus canaviais em padrões 

elevados de produtividade de toneladas de cana por hectare e nas melhores porcentagens 

de sacarose, com índices razoáveis de resistências a pragas e doenças, pois somente dessa 

forma é possível atender à crescente demanda por álcool comburente e açúcar, tanto para o 

mercado interno quanto para exportação.  

Hoje vigora um modelo de pesquisa e melhoramento de cana-

de-açúcar que se diversifica: enquanto ainda figuram instituições públicas que realizam 

pesquisa com financiamento estatal, surgem novas entidades, com características 

claramente privadas, que investem capital no melhoramento genético com o fim específico 

de ofertar as novas cultivares no mercado e obter lucro a partir de sua comercialização. 

 

1.4 Evolução da proteção de propriedade intelectual da cana-de-açúcar no Brasil  

A propriedade intelectual da cana-de-açúcar não recebeu a 

mesma atenção dedicada à regulação do mercado da cana e de seus derivados. Como foi 

visto acima, levou mais de séculos para que os produtores de cana no Brasil soubessem que 

existia outra espécie de cana além da que eles cultivavam desde o início da colonização. 

Isso somado a todos os outros fatores rudimentares de manejo, consenso entre todos os 

autores, contribuiu definitivamente para a pouca eficiência produtiva da lavoura brasileira.  

                                                           
98 HASEGAWA, Mirian. op. cit., p 52-53. 
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No Brasil Império foi editada a Lei de 28 de agosto de 1830, 

que atribuía ao inventor uso exclusivo de sua descoberta ou invenção99, a qual não fazia 

menção direta à proteção de plantas, mas também não impede a sua aplicação a plantas e 

espécies vegetais em geral. Depois ainda foram editadas no Brasil outras normas para 

proteção de propriedade intelectual, como, ainda no Império, a Lei nº 3.129, de 14 de 

outubro de 1882 (conferia privilégios de invenção a novos produtos industriais, novos 

meios ou aplicação de novos conhecimentos para se obter um produto ou resultado 

industrial); ou já na República, o Decreto n. 16.264, de 16 de dezembro de 1923 

(estabelecia direitos gerais de propriedade industrial, que previa no regulamento do 

Decreto “produtos vegetaes”); e ainda o Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945 (a 

primeira Lei de Propriedade Industrial do país, e que expressamente estendia a proteção a 

“variedades novas de plantas”, nos termos de seu art. 3º, alínea “a”, sobre o qual se 

discorre adiante). Este Decreto-Lei, apesar da previsão expressa em seu art. 3º, trazia em 

seu art. 219 a seguinte determinação: “A proteção das variedades novas de plantas, prevista 

no art. 3º alinea a, dêste Código, dependerá de regulamentação especial”. Essa 

regulamentação nunca foi elaborada. 

Ainda houve a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que 

foi uma segunda Lei de Propriedade Industrial, que não fazia referência alguma a plantas 

ou espécies vegetais, e que posteriormente foi revogada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996, atual Lei de Propriedade Industrial100. 

De acordo com o parecer ao Projeto de Lei e às Emendas que 

resultaram na LPC, apresentado pelo Relator da Lei, então Deputado Carlos Meles, apesar 

de uma tentativa frustrada de criação de uma lei de cultivares no Brasil no ano de 1976, a 

qual fracassou, somente a partir do ano de 1991 ganhou força tal iniciativa, em razão da 

crescente abertura comercial do país, o que promove o intercâmbio comercial com outras 

nações, as quais já possuíam leis protetivas de variedades vegetais vigentes em seus 

respectivos países.  

                                                           
99 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, v. 1. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1982, p. 10. 
100 FRANCISCO, Alison Cleber. Royalties de Cultivares Transgênicas: sua Formação no Plano Nacional 
e Internacional sob a Convenção da UPOV. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito - USP, 2009, 
p. 80.  
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Assim, foi elaborado um anteprojeto de lei à época e que foi 

analisado por uma Comissão Interministerial e analisado e aprovado pelo Conselho 

Nacional de Política Agrícola – CNPA, sendo nos anos de 1992 e 1995 realizados 

simpósios sobre o tema 101.   

Só no ano de 1997, com a Lei nº 9.456, de 25.04.1997, a Lei 

de Proteção de Cultivares, que foi efetivamente elaborada uma legislação especial para 

proteção de propriedade intelectual de cultivares. Até então as variedades vegetais, que 

haviam sido contempladas no Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, mas que previa 

legislação especial posterior, e que também não foram previstas na Lei nº 5.772, de 21 de 

dezembro de 1971, continuavam sob a regulação das normas do Decreto n. 16.264, de 16 

de dezembro de 1923.  

Note-se que o primeiro acordo da UPOV foi celebrado no 

ano de 1961, sua segunda versão no ano de 1972, e sua terceira versão no ano de 1991. Ou 

seja, já se discutia e regulava no mundo a propriedade intelectual relacionada a variedades 

vegetais havia décadas, e o Brasil permaneceu inerte por todo esse período.  

Na elaboração de sua lei, optou então o Brasil por um sistema 

sui generis para a proteção de cultivares no país, com base nos termos do acordo TRIPS, 

em seu artigo 27.3 (b).  

Após a edição do Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 

1945, houve a tentativa de regulamentação das relações que envolviam propriedade 

intelectual através do Projeto de Lei nº 952, de 1947, de autoria do Deputado Federal 

Gracho Cardoso, que incluía em seus privilégios as criações e introduções novas realizadas 

no domínio agrícola. Este projeto acabou perdendo forças, o que resultou em seu 

arquivamento.  

O Ministério da Agricultura, na década de 70, teria enviado à 

EMBRAPA e à Associação Brasileira de Produtores de Sementes (Abrasem), documento 

recebido da Internacional Plant Breeders (IPB), denominado Four Lines Plan for 

Brazilian Agriculture com linhas gerais para a criação de legislação de proteção aos 

                                                           
101 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD31OUT1996.pdf#page=61, acessado em 
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direitos do melhorista no Brasil (tal documento atendia a interesses da IPB, que atuava no 

Brasil nessa época)102. Então, pela Abrasem, foi criada a Comissão de Acompanhamento à 

Criação da Lei de Proteção de Cultivares, a qual elaborou o “Relatório da Comissão de 

Acompanhamento à Criação da Lei de Proteção a Cultivares”, contendo um projeto de lei e 

sua regulamentação103.  

O Relatório afirma que “a legislação de proteção às novas 

cultivares é, sem dúvida, o mecanismo mais adequado e eficaz para atrair o investimento 

no setor privado na pesquisa agropecuária com vistas à criação de novos e superiores 

cultivares de cultura de autofecundação”104. Ainda concluía o Relatório no sentido de que: 

(i) a Lei de Proteção a Cultivares era necessária ao país; (ii) a legislação brasileira deveria 

seguir o modelo adotado pela Europa (UPOV), com inclusões de aspectos do Plant Variety 

Protection Act americano, quando mais adequada a medida à situação fática do país; (iii) a 

legislação deveria ser elaborada e entrar em vigor o mais rápido possível; (iv) inicialmente, 

a legislação deveria abranger as culturas de soja e trigo, e posteriormente seria elaborado 

um cronograma, de modo a incluir todas as culturas, iniciando-se com cevada e arroz; (v) 

estruturalmente, sugeria o Relatório que existisse uma Unidade de Registro de Cultivares 

(URC) que fosse desvinculada das unidades que gerassem cultivares, incluindo a 

EMBRAPA; sugeria então que fosse o Centro Nacional de Recursos Genéticos e 

Biotecnologia (Cenargen) como instituição responsável pelos levantamentos e descrições 

botânicas, testes de distinção, uniformidade e estabilidades, sob a supervisão da URC; (vi) 

como força de contraposição ao governo, deveria ser criada uma associação de 

melhoradores de plantas, diversa da Abrasem, para defesa dos interesses dos melhoradores 

105. 

Apesar do interesse demonstrado na elaboração da lei, 

diversos segmentos da sociedade se posicionaram contrários à sua elaboração, numa clara 

demonstração de defesa de interesses. Assim, em 1977, a Federação da Agricultura do 

Estado de São Paulo (Faesp), a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo 

                                                                                                                                                                                
18.06.2014. 
102 PASCHOAL, Adilson Dias. A lógica do patenteamento de variedades: direitos do melhorador e dever 
do agricultor. Piracicaba, ESALQ/USP. p. 299-309. 
103 PASCHOAL, Adilson Dias. op. cit. 
104 PESSANHA, Lavínia Davis Rangel. Propriedade intelectual, biotecnologias e sementes: a construção 
institucional de um mercado. Rio de Janeiro, 1993, 308 p. (tese de mestrado), p. 118. 
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(Ocesp), a Federação das Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil (Faeab), a 

Sociedade de Agrônomos do Rio Grande do Sul, o Secretário da Agricultura do Estado do 

Mato Grosso, além de parte do legislativo nacional se posicionaram contra a elaboração de 

uma lei de proteção a cultivares106.  

Na mesma época foi elaborado, pelo Deputado Federal 

Oswaldo Buskei, o Projeto de Lei nº 3.072/76, que tinha como objetivo ampliar a proteção 

das empresas industriais que se dedicam à produção de sementes agrícolas e florestais107. 

Logo após, em 1977, foi apresentado pelo Deputado Federal Otávio Ceccato o Projeto de 

Lei nº 3.674/77, com o objetivo de garantir que “os processos destinados à obtenção ou 

modificação de sementes não constituirão invenção privilegiada”. Ambos os projetos, 

entretanto, foram derrubados, e adiada a regulamentação da proteção de direitos de 

obtentores de novas cultivares no Brasil.  

Os principais elementos que influenciaram a elaboração e 

aprovação da LPC no Brasil foram os atores envolvidos, que eram os mesmos nas duas 

décadas que antecederam a sua aprovação, que mantiveram os mesmos argumentos por 

todo o período; os pesquisadores que opinavam sempre em matéria técnica; o que resultava 

em divergência entre o posicionamento de grupos interessados e do corpo técnico das 

instituições públicas envolvidas no debate108.  

Nesse contexto atuaram, principalmente, o Centro Nacional 

de Recursos Genéticos (Cenargem) da Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC), a Agroceres, a Abrasem, a Copersucar, o Ministério da Agricultura e a IPB. Dentre 

os principais temas desenvolvidos estava o impacto da legislação sobre o controle, 

intercâmbio e uso de germoplasma científico109.  

Sobre este tema existia uma corrente que defendia que, uma 

vez que a pesquisa era patrocinada por verbas públicas, seu resultado deveria ser de 

                                                                                                                                                                                
105 PESSANHA, Lavínia Davis Rangel. op. cit., p. 119-120. 
106 PASCHOAL, Adilson Dias. op. cit. 
107 VELHO, Paulo Eduardo. Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: 
implicações socioeconômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento. Campinas: Unicamp, SP, 
1995. 273 f. Tese de Doutorado – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 
Campinas.  
108 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit., p. 131. 
109 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit. 
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domínio público também110. Contudo, esta teoria é contestável porque o conhecimento, 

financiado pela sociedade como um todo, traria vantagens diretas apenas para algumas 

classes, sem a necessária contraprestação para a população em geral. Ainda devia ser 

contestada tal teoria pelo fato de, em muitas ocasiões, como ocorre em diversos outros 

países, haver a associação da iniciativa privada com o setor público para o 

desenvolvimento das pesquisas em geral, dividindo-se os ônus do patrocínio e os 

benefícios dos resultados. 

Um dos resultados da pesquisa com cultivares é justamente o 

aumento de variedades botânicas à disposição dos produtores, e o setor privado, por isso, 

argumentava que haveria um maior interesse natural por parte do setor privado, por 

aumento de mercado, e o investimento privado viria em razão da proteção conferida. 

Acrescentavam os oposicionistas, na linha contrária, que esse aumento seria apenas 

quantitativo, sendo que o aumento qualitativo não seria acessível pelos produtores em 

geral.  

Sobre o intercâmbio e uso de germoplasma e conhecimento 

científico acumulado, enquanto o setor público pregava uma rigidez mais acentuada em 

relação ao trânsito de material genético e informações entre instituições de países 

diferentes, a iniciativa privada entendia que não havia problemas nesse intercâmbio, 

principalmente quando realizado internamente nas empresas multinacionais (filial-matriz). 

Mas nas próprias instituições públicas havia divergências111: na Embrapa, por exemplo, em 

1987, os técnicos eram contrários a qualquer proteção com relação à exceção do 

melhorista, o que lhes conferiria acesso a todo material genético e conhecimento 

acumulados, enquanto que a sua presidência pregava a necessidade de proteção legislativa 

(posição claramente institucional, e não científica, como a dos técnicos).  

Assim, após discussões, o Projeto de Lei nº 1.325/95, de 

autoria do Deputado Renato Johnsson, foi o primeiro texto apresentado para a regulação 

das cultivares no Brasil, ao qual foi apensado o Projeto de Lei nº 1.457/1996, dos quais 

resultou a Lei nº 9.456/97, que instituiu o sistema de proteção sui generis para as novas 

variedades vegetais no ordenamento jurídico brasileiro, nos moldes ditados pela UPOV, da 

                                                           
110 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit. 
111 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit. 
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qual o Brasil faz parte. A LPC ainda foi regulamentada pelo Decreto nº 2.366, de 

07.11.1997, decreto este que também criou o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 

(SNPC), vinculado ao Ministério da Agricultura. 

O texto original do PL 1.325/1995 não contempla as 

exceções à cana-de-açúcar que estão na LPC, mas simples autorizações ou o próprio 

pagamento de contraprestação para o obtentor original, seguindo as disposições constantes 

no texto da UPOV 1978112, e lógica própria do mercado de propriedade intelectual. Ao PL 

1.325/1995 ainda foi apensado outro projeto de lei que tratava também do tema de 

regulação de cultivares no Brasil, que era o PL 1.457/1996, de autoria do Poder Executivo, 

apresentado em 19.01.1996113.  

Em Comissão Especial constituída em fevereiro de 1996 para 

a apreciação do Projeto de Lei foram inseridas as alterações que concederam as exceções à 

cana-de-açúcar114, através de emenda ao projeto de lei original. Após o trâmite na 

Comissão Especial, foi o projeto de lei então, já com a exceção da cana-de-açúcar, enviado 

para o Plenário da Câmara, para votação, sendo ali aprovado. 

Entretanto, durante o processo de elaboração e aprovação da 

LPC, tanto as exceções constantes hoje no art. 10, caput, da LPC, tratadas no art. 9 do PL 

nº 1.325/95, e que também possuíam paralelos no art. 10 do Projeto de Lei nº 1.457/1996, 

foram questionadas através de emenda supressiva, sob a alegação de limitar o comércio das 

referidas cultivares sob a proteção da lei, o que acabou não sendo aprovado115. Essas 

exceções eram as que constam na UPOV.  

Contudo, as exceções da cana-de-açúcar, posteriormente 

inseridas no Projeto de Lei durante seu trâmite na Comissão Especial foram incorporadas 

ao PL definitivo e aprovadas como texto da lei. Esse, posteriormente, foi o texto que foi 

                                                           
112 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD13JAN1996.pdf#page=60, acessado em 
18.06.2014. 
113 O conteúdo desse PL não está disponível no site da Câmara dos Deputados, onde consta que o teor 
integral do ato está indisponível. 
114 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD31OUT1996.pdf#page=40, acessado em 
18.06.2014. 
115 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD31OUT1996.pdf#page=40, acessado em 
18.06.2014. 
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enviado para a UPOV, para confirmação definitiva do ingresso do Brasil como membro da 

União.  

 

1.5 As discussões sobre a criação de uma Lei de Proteção de Cultivares e a 

cana-de-açúcar 

Paralelamente ao desenvolvimento – e aos problemas – da 

cana-de-açúcar, se desenvolvia a relação dos produtores rurais – mais especificamente os 

produtores de cana-de-açúcar, e em momento posterior também os proprietários de usinas 

de açúcar (e posteriormente de álcool) – e o Estado, que envolvia poder político e 

econômico, sobre o que existe vasta bibliografia, que abrange desde a época do Brasil 

Colônia até este século XXI. Assim, é conveniente que se limite neste trabalho o estudo 

sobre esse tema, mas que fique claro que esta relação existe já há muito tempo, e envolve 

diversos aspectos relacionados à produção de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, inclusive 

subsídios, financiamentos, planos econômicos, legislação específica e mercado116. 

Nesse contexto, houve grande influência dos agentes de 

mercado vinculados à cana-de-açúcar no trâmite e redação final da LPC. Como já exposto 

acima, entre os agentes que atuaram nas discussões da elaboração e implementação da LPC 

no Brasil, houve um que tinha interesse específico relacionado com a cana-de-açúcar, tanto 

estratégica quanto economicamente, e que na época possuía grande expressividade, que era 

                                                           
116 Episódio interessante sobre essa relação entre a indústria da cana e o Poder é narrado por Miriam Leitão 
(LEITÃO, Miriam. Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda. Rio de Janeiro: Record, 
2011, p. 85-86), quando refere-se aos gastos “infinitos” durante o Governo Militar: “Às 10:00 da noite, de 
um dia no final de 1975, um documento saiu do Ministério da Indústria e Comércio e chegou À casa do então 
ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. Os assessores de Ângelo Calmon de Sá, banqueiro baiano 
então e ministro da Indústria e Comércio, estavam entusiasmados com o que tinham criado. Chamavam de 
“warrantagem” do álcool. O impróprio uso da palavra inglesa warrant (garantia) designava o sistema do 
Brasil de emprestar para garantir a produção agrícola. A distorção é que os empresários rurais dificilmente 
pagavam o “empréstimo” ao Tesouro.  O documento, que chegou tarde à casa de Simonsen, tinha sido feito 
de encomenda. O presidente Ernesto Geisel havia criado o Proálcool para enfrentar a crise do petróleo. A 
Coopersucar foi ao MIC e disse que seria fácil produzir 1 bilhão de litros de álcool, dobrar a produção do 
país, sem nem esperar as novas destilarias. Precisava apenas de dinheiro. Muito dinheiro. Mas, como isso 
nunca tinha sido problema antes,, o Ministério fez o projeto.  Simonsen devolveu o documento na manhã do 
dia seguinte com uma carta. Nela, registrou que o documento estava todo errado, que aquilo significaria 
expansão monetária. Terminava de forma surpreendente: “Arranjem outro ministro para assinar isso”.  Foi 
um susto  no Ministério da Indústria e Comércio. Estavam confiantes quando mandaram o documento. Junto 
foi um aviso de que Simonsen assinasse ad referendum do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, ele 
assinaria pelo conselho que depois diria amém. O susto veio do fato de que sempre tinha sido assim o 
financiamento, de qualquer projeto.  De onde sairia o dinheiro para dobrar de uma hora para a outra a 
produção do álcool? Ora, dessa coisa chamada orçamento monetário, uma velha invenção.” 
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a Copersucar. A Copersucar foi idealizada e formatada, em 1959, como uma cooperativa 

formada por quarenta e sete produtores de açúcar e álcool da região Centro-Sul, e 

respondiam pela maior parte da produção de açúcar e álcool no país. Hoje, a Copersucar 

transformou-se em uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 2008, 

possuindo entre suas acionistas as mesmas quarenta e sete  unidades produtoras de açúcar e 

álcool, pertencentes a vinte e quatro grupos econômicos117.  

A Copersucar, não só como pessoa jurídica, mas também 

como entidade representativa de produtores de cana-de-açúcar, estava à frente justamente 

de um grupo grande, numeroso e historicamente poderoso (os produtores e beneficiadores 

de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil), que não só representava grande parcela da 

produção nacional de produtos derivados da cana-de-açúcar, como também trazia consigo 

todo o poder da pujança econômica que era reflexo de sua produção. Com isso, o seu poder 

político local, regional e nacional sempre foi considerado grande, acima, em razão de todos 

os interesses que giram ao redor da cana-de-açúcar: produção, exportação, empregos 

gerados, tributos em todos os níveis, e à dependência de diversos ramos da economia e até 

do setor público (cidades que giravam em torno da cultura canavieira) com relação à 

agroindústria da cana-de-açúcar.  

A Copersucar, como entidade representativa dos produtores 

de cana da região Centro-Sul do país, representava um grupo da elite agroindustrial do 

Brasil formado há muito tempo na sociedade brasileira, historicamente consolidado, e que 

até então ainda se fazia fortemente presente no cenário político: o grupo de produtores de 

cana-de-açúcar. 

Grupos como esse, quando organizados, podem se tornar 

“grupos de pressão” ou “grupos de interesse”, que buscam frente ao governo, e mais 

comumente frente ao Poder Legislativo, a inserção no ordenamento jurídico de seus 

interesses através da edição de normas que os favoreçam de alguma forma em seu mercado 

específico. Esses grupos exercem então o que comumente se denomina “lobby”.  

O termo lobby tem origem histórica, e foi cunhado em razão 

de representantes destes grupos, quando da busca de seus interesses, iam para a capital dos 

                                                           
117 Disponível em http://www.copersucar.com.br/index_br.html, acessado em 14.07.2013. 
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Estados Unidos, Washington, e se hospedavam nos mesmos hotéis que os congressistas e 

lá permaneciam nos lobbies com o fim de encontrar os parlamentares e manifestar seus 

pontos de vista sobre determinados assuntos, com o fim de obter a adesão do interlocutor 

ao seu argumento. Muitas vezes, contudo, é reconhecido que os argumentos podem até ser 

convincentes, mas não são os tecnicamente mais legítimos, ou economicamente os mais 

razoáveis118. A ideia do lobby é justamente defender o interesse do grupo, com o fim de 

conquistar bens que se tornem exclusivos, e nesse sentido são muito mais “penetrantes e 

efetivos”. A título de exemplo:  

 

“um grupo de indústrias interessado em levantar a tarifa de importação de alguns 
bens para ter uma proteção aduaneira contra a concorrência dos produtos 
estrangeiros estará disposto a investir tudo o que for possível para atingir seu 
objetivo, o que significará um gasto elevado em viagens, produção de estudos, 
contratação de pessoas para que tenham contato com os legisladores etc. A razão 
é que tal elevação de tarifas é um bem exclusivo, quer dizer, vai beneficiar dois, 
três ou cinco indústrias daquele setor, com a grande vantagem de que uma 
redução específica de determinada tarifa passa despercebida. Modifique-se o 
parágrafo 5º, inciso 7º, do artigo tal, da lei tal, de mil novecentos e tanto. A 
população não sabe exatamente o significado disso. No entanto, os interessados 
sabem muito bem e vão lutar por essas alterações. Eis a mecânica de 
funcionamento dos grupos de pressão”.

 119 
 

 

Como explica Fábio Nusdeo, “existe uma procura por 

legislação, à qual os políticos, legisladores, respondem com uma oferta de legislação” 120. 

A par disso, a Copersucar exerceu seu papel de entidade representativa: a maior entidade 

representativa do setor de açúcar e álcool no país na época, sabendo da possibilidade de 

seu setor sofrer possíveis reflexos econômicos no caso de aprovação de regulamentação de 

cultivares no território nacional, se envolveu nas discussões sobre a elaboração da LPC no 

país.  

De acordo com Paulo Eduardo Velho121, a Copersucar, na 

década de oitenta e início dos anos noventa, desenvolveu de forma intensa programas de 

melhoramento da cana-de-açúcar. Velho afirma que a cooperativa era uma das 

                                                           
118 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; e NUSDEO, Fábio (org). Poder 
econômico: direito, pobreza, violência, corrupção. Barueri, SP: Manole, 2009, p. 4. 
119 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; e NUSDEO, Fábio (org). op. cit., p. 4. 
120 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; e NUSDEO, Fábio (org). op. cit., p. 5. 
121 VELHO, Paulo Eduardo. op cit., p. 156 e ss. 
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financiadoras principais de um consórcio chamado “International Consortium for 

Sugarcane Molecular Biology” (ICSB)122, consórcio esse que engloba desenvolvedores de 

tecnologia voltada à lavoura da cana-de-açúcar e que tinha na época como maior objetivo a 

identificação segura de seus materiais, permitindo sua identificação em outros países. Esse 

período coincide justamente com o período de criação, desenvolvimento e decadência do 

Proálcool no país, como já ressaltado. O final do Proalcool acendeu uma luz vermelha que 

fez com que todo o setor de cana-de-açúcar ficasse alerta, uma vez que não havia certeza 

quanto ao que aconteceria ao setor de açúcar e álcool no futuro, e cabia aos agentes do 

setor garantir a sua continuidade. 

A postura da Copersucar com relação à necessidade de 

implantação de uma política protetiva de tecnologia de desenvolvimento de variedades 

pelo país se justificava em razão dos grandes investimentos que esta cooperativa fazia, 

naquele momento, em tecnologia, para garantir a sua propriedade dos resultados das 

pesquisas. Para ilustrar esta situação, pode ser feita referência a trinta e sete variedades 

registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) que tem como mantenedor a 

Copersucar123, registradas após 1997 e que provavelmente são em grande número resultado 

deste programa (sejam elas espécies que já existiam e foram registradas após a LPC, ou 

espécies finalizadas após a edição da LPC e registradas).  

Conforme entrevista relatada por Paulo Eduardo Velho, os 

investimentos da Copersucar em biotecnologia, naquele período, eram maiores do que se 

requeria para o melhoramento clássico “cuja necessidade de retornos acaba sendo o 

argumento principal para aquela empresa pressionar [o governo] a aprovar a legislação que 

garantirá um estímulo ao desenvolvimento científico nessa área” 124.  

Nesse mesmo período já se sinalizava o final do Proálcool, e 

do IAA, que somados às críticas que sofria o setor, em razão da alegada proximidade com 

                                                           
122 Hoje existe um consórcio chamado International Consortium for Sugarcane Biotechnology (ICSB); ao 
qual pertencem também diversas entidades de países produtores de cana-de-açúcar; contudo, não foi 
encontrado nenhum documento ou página na internet específica até agora que afirmasse que este consórcio é 
o sucessor do primeiro, ou que seja a mesma instituição, mas apenas referências a eventos.  
123 Disponível em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php, 
acessado em 18.06.2014. 
124 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit., p. 157. 
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o regime militar, fez com que a Copersucar, entre outros agentes do setor da cana-de-

açúcar, se mobilizassem para garantir a sobrevivência do ramo.  

A alta competitividade e competência do setor no Estado de 

São Paulo, em muito representada pela Copersucar, fazia com que esta pregasse um 

ambiente mais livre para a competição em âmbito nacional, pois naturalmente estava mais 

apta para o mercado aberto. A Copersucar, detentora das variedades de cana-de-açúcar já 

desenvolvidas com seus investimentos, e com o acesso garantido a estas para todos os seus 

cooperados, somados ao seu poderio financeiro, teria uma grande vantagem competitiva 

com relação a todos os outros agentes do setor, principalmente com relação aos produtores 

do Nordeste, que historicamente necessitaram de incentivos para sua produção, como já 

afirmado anteriormente, e com quem os produtores do Centro-Sul tiveram desavenças, 

muito em razão do número de benefícios que aqueles percebiam, em contraposição aos 

poucos incentivos que recebiam os produtores vinculados à Copersucar. Esses incentivos 

concedidos aos produtores do Nordeste se davam em razão do poderio político que aqueles 

produtores recebiam, em razão de os produtores e elite política se confundirem, o que era 

obviamente benéfico o grupo nordestino, que compensava sua falta de competitividade 

com privilégios governamentais, o que deixava insatisfeitos os produtores sulistas. 

Esse interesse com relação à proteção das cultivares de cana 

como elemento essencial de um mercado interno competitivo nota-se ainda nas palavras do 

presidente da Copersucar, conforme relatado por Velho, que na década de noventa, em 

artigo de jornal, requer do governo uma postura mais séria quanto à proposta de legislação 

de proteção de cultivares, conferindo-lhe a “prioridade que [a legislação] necessita em 

benefício da agricultura e da sociedade brasileira”. Ainda se refere à legislação protetiva 

como um instrumento de “estímulo ao aumento da eficiência na produção agrícola e 

redução de custos”, e reforça afirmando que o esforço na obtenção de novas cultivares não 

deve ficar exposto à pirataria por falta de proteção legal, sem perspectivas de retorno125.  

Mas note que Velho faz referência à apropriação tecnológica 

de cultivares por parte da Copersucar sem o devido ressarcimento de obtentores originais. 

Afirma, entretanto, que a indústria brasileira de cana-de-açúcar até então costumeiramente 

                                                           
125 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit. p. 157. 
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se utilizava de variedades de outros países como base para suas pesquisas, sem o devido 

ressarcimento; mesmo com programas de melhoramento em andamento, inclusive 

financiados pelo poder público, cita, exemplificativamente, que a variedade NA 56-79 foi 

‘contrabandeada’ da Argentina, e em dado momento cerca de 70% da lavoura paulista 

canavieira era composta por essa variedade, além de ser encontrada também em outras 

regiões do Brasil, sem a devida contraprestação.  

Afirma ainda que até então (1995) muitas espécies de 

cultivares desenvolvidas no país pela Copersucar  eram derivadas da espécie estrangeira, 

citando como exemplo a SP 71-6163. Ademais, afirma que naquela época, sem a devida 

proteção legal, a Copersucar utilizava-se de contratos celebrados com os agricultores 

diretamente para garantir o retorno financeiro relacionado às pesquisas126.  

As discussões a respeito da elaboração da LPC no Brasil 

ainda tiveram outros desdobramentos, em diversos outros setores. Acabaram por dividir os 

agentes que estavam envolvidos com o desenvolvimento de novas espécies de cultivares de 

cana-de-açúcar no país: de um lado estavam os pesquisadores das instituições públicas 

responsáveis por pesquisas, entre eles grande parte dos pesquisadores da EMBRAPA, que 

achavam não ser a solução de todos os problemas a implementação de uma lei protetiva de 

cultivares; e no outro lado as usinas açucareiras e a Copersucar, que defendiam a 

elaboração da LPC, como lei salvadora dos investimentos feitos na elaboração de novas 

espécies de cultivares127.  

Essa discussão, aliás, é clássica e teve respostas no decorrer 

da história após a implementação da LPC, uma vez que nem foi a salvação para a proteção 

dos direitos sobre cultivares (toda lei precisa ser eficaz no dia-a-dia, o que é verificado 

através de fiscalização, e também é necessário um sistema jurídico forte, ágil e consolidado 

que garanta esses direitos aos seus titulares), e também não foi um novo marco para as 

instituições públicas de pesquisa, que nem sucumbiram totalmente ao mercado, tampouco 

tiveram grandes incentivos para a produção de novas cultivares, a ponto de serem 

competitivas como as empresas privadas desenvolvedoras de espécies (tanto que estas 

                                                           
126 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit. p. 158. 
127 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit. p. 157-159. 
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instituições públicas permanecem até hoje realizando pesquisas em melhoramento 

genético, inclusive de cana-de-açúcar).  

Mas a despeito de todas as discussões que se deram durante o 

período que antecedeu a elaboração e implementação da LPC no Brasil, com o decorrer do 

tempo, a alteração do mercado global de culturas, a abertura crescente do Brasil para o 

capital estrangeiro, somadas ainda à alteração das estruturas internas de investimento e 

investidores na agroindústria brasileira fizeram com que ocorressem, como têm ocorrido, 

mudanças profundas no setor de desenvolvimento de cultivares de cana-de-açúcar no país, 

o que é tratado adiante neste trabalho.  

No decorrer das discussões sobre o conteúdo da LPC no 

Brasil, ainda afirma Velho que a Copersucar pressionava, em 1995, a EMBRAPA para que 

esta sugerisse ao Executivo que a LPC contemplasse o regime de patentes para espécies 

vegetais, por entender ser este o mais conveniente (o que não se realizou, uma vez que foi 

elaborado um sistema sui generis de proteção de tecnologia), e que também fosse 

contemplada a exclusão do direito do agricultor, que “era entendido por ele como a única 

forma de garantir a proteção legal de seus clones128”. Tal afirmação coincide justamente 

com a exceção da cana-de-açúcar na LPC, em que foi excluído o direito do agricultor em 

sua versão final, bem como outros direitos que são tratados a seguir129.  

 

 

1.6 A adesão do Brasil à UPOV 1978 

 

Os debates sobre a implementação da LPC no Brasil incluíam 

a discussão sobre a adesão do Brasil à UPOV, e a que formato de proteção aderir: a versão 

de 1978 ou a de 1991. A primeira versão da UPOV foi editada em 1962, a segunda em 

1978 e a terceira já em 1991. Tal indecisão, somada aos conflitos internos vistos acima, 

                                                           
128 Clone, no sentido empregado pelo pessoal da área de desenvolvimento e tecnologia de cana-de-açúcar no 
dia a dia, faz referência à cana planta resultado de hibridação transgênica que ainda se encontra em fase de 
testes, estabilização, e que não foi registrada. Essa cana, obviamente, é facilmente reproduzida (basta cortar a 
planta onde ela estiver plantada e replantá-la, como vê-se adiante sobre sistema de multiplicação de cana-de-
açúcar), e assim, após algum período, obtém-se uma lavoura a partir de algumas canas, de modo que essa 
cana pode tanto servir para fins reprodutivos mesmo, ou para pesquisa por outras entidades, e seu obtentor 
não terá o seu privilégio sobre a espécie. 
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além de tantos outros, no âmbito de criação de uma lei de proteção de cultivares no Brasil 

gerou atraso na apresentação de lei nacional para a adesão à UPOV na sua versão de 1978, 

como era previsto no texto do tratado, como pré-requisito para solicitação de adesão à 

União.  

Nos termos do Artigo 32(1)(b), e ainda, conforme Artigo 

32(3) da Convenção da UPOV 1978, deveria o Estado que pretende aderir à UPOV 

requerer a apreciação e aconselhamento do Conselho da UPOV com relação à adequação 

de sua legislação nacional para o ingresso na União. Em 1995, foi elaborado o Projeto de 

Lei 1.325/1995 para a elaboração da LPC para o Brasil, o qual foi apresentado em 

06.05.1995, pelo Deputado Renato Johnsson, e teve o seu trâmite perante o Legislativo 

iniciado em 02.01.1996, com despacho pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. O 

referido Projeto de Lei recebeu emenda de outro Projeto de Lei, este elaborado pelo Poder 

Executivo (processo que será visto mais detalhadamente adiante), sendo que ambos 

visavam atender aos requisitos listados na versão da UPOV 1978, cujo prazo para 

submissão de lei nacional para adesão já se esgotava.  

Como o prazo para adesão à UPOV na versão de 1978 se 

esvaía a cada dia, o que uma vez que a lei não havia sido finalizada, em carta datada de 31 

de janeiro de 1996, e assinada pelo Embaixador da Missão Permanente do Brasil na ONU, 

Gilberto Vergne Sabóia, foi requerido perante o Conselho da UPOV que fosse verificada a 

adequação do projeto de lei brasileiro às determinações e requisitos da UPOV 1978. Caso 

o projeto de lei fosse considerado adequado para adesão a essa versão do tratado, seria ele 

submetido à votação com o texto apresentado para o Conselho da UPOV novamente, para 

fins de admissão do Brasil na União. A Missão brasileira, representando o Estado 

brasileiro, comprometeu-se a, no caso de a lei eventualmente aprovada pelo Congresso 

divergir substancialmente do projeto encaminhado para a UPOV, submeteria novamente a 

lei aprovada à apreciação do Conselho da UPOV130. Assim, o Brasil poderia aderir à 

UPOV 1978.  

De acordo com a Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária 

(AGE) da UPOV, foi feita ressalva pelo Conselho com relação ao projeto apresentado no 

                                                                                                                                                                                
129 VELHO, Paulo Eduardo. op. cit. p. 158. 
130 Ata da 13ª Assembléia Geral Extraordinária da UPOV, disponível em www.upov.int. 
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tocante às restrições ao exercício dos direitos protegidos. Ressalta a ata que a declaração, 

por parte do Ministério da Agricultura, de variedades como de “uso público restrito” deve 

obedecer aos termos do Artigo 9 da UPOV131, informando que não devem ser deixados 

para regulamentação da lei os termos relacionados à remuneração do obtentor, e 

enfatizando que deve constar no texto da lei a garantia de remuneração justa do obtentor 

pelo uso de sua variedade vegetal.  

Ressalte-se aqui que o projeto enviado para a análise do 

Conselho da UPOV não continha ainda a exceção à cana-de-açúcar, que é a medida mais 

restritiva existente na LPC atualmente, a qual foi inserida no texto legal apenas quando da 

submissão dessa a comissão especial constituída para a análise e finalização do projeto de 

lei da LPC. 

O projeto enviado ao Conselho da UPOV para aprovação 

ainda possuía várias inconsistências com relação aos termos da UPOV 1978, bem como 

omissões de condições que lá estavam previstas, e alguns termos que mereceram críticas 

por parte do Conselho. Em resposta à apresentação do projeto de lei pelo governo 

brasileiro, o Conselho da UPOV apresentou diversas observações e recomendações para a 

adequação do mesmo ao tratado da UPOV 1978, e só então o Brasil poderia ser 

considerado membro do Tratado, nesta versão de seu texto. O Conselho da UPOV enfatiza 

novamente que a regulamentação da lei brasileira deve incluir provisões referentes à 

remuneração justa dos obtentores quando da declaração de uso público restrito de espécies 

de sua propriedade, o que é de extrema relevância e, ao mesmo tempo, introduz elementos 

complicadores e subjetivos para a aplicação da lei.  

Quando da submissão do Projeto de Lei ao Conselho da 

UPOV, o órgão se manifestou sobre o artigo 10 então enviado, quanto às exceções nele 

contidas, nos seguintes termos:  

 

                                                           
131 UPOV 1978, Article 9 - Restrictions in the Exercise of Rights Protected    

(1) The free exercise of the exclusive right accorded to the breeder may not be restricted otherwise than for 

reasons of public interest.    

(2) When any such restriction is made in order to ensure the widespread distribution of the variety, the 

member State of the Union concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives 

equitable remuneration. 
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“13. Article 10 contains exceptions to the breeder’s right relating to the saving 

of seed on the farm, use or sale of the end product of the variety and the use of 

the variety as a source of variation in genetic improvement or scientific 

research, which do not conflict with the provisions of Article 5 of the 1978 

Act”
132

. 

 

O Artigo 5 da UPOV 1978, para relembrar, é aquele em que é 

estabelecido o objeto de proteção da lei e suas exceções, inclusive a exceção ao melhorista.  

Então não foram feitas observações sobre as disposições da 

LPC até mesmo porque a Lei ainda não continha a exceção da cana-de-açúcar. Mais tarde, 

quando da submissão da própria Lei de Proteção de Cultivares ao Conselho da UPOV, a lei 

já continha, por óbvio, as alterações realizadas durante o processo de sua elaboração. 

Ressalte-se que para a submissão da lei ao Conselho da UPOV, a mesma deve ser 

traduzida para o inglês ou para o francês, línguas oficiais da UPOV, para que a mesma seja 

então apreciada. O documento apresentado para o Conselho da UPOV foi traduzido para o 

inglês, e continha em seu texto o par. 1º do art. 10 da LPC traduzido da seguinte forma:  

 

§ 1. The provisions of the caput specifically do not apply to the cultivation of the 

sugar cane, where there will be observed the following additional provisions, 

regarding the right to property concerning the plant variety: 

I – to multiply vegetative material, even for private use, the producer shall be 

obliged to secure an authorization from the holder of the right to the plant 

variety; 

II – when there is required payment for the granting of the authorization, the 

same may not impair the economic and financial balance of the crop developed 

by the producer; 

III – the provisions of Insert I shall only apply to the crops conducted by 

producers holding in possession or in ownership rural properties with an area 

equivalent to at least, four fiscal modules, calculated in accordance with the 

provisions of Law No. 4,504, of 30 November 1964, when the same are intended 

for production for purposes of industrial processing; 

IV –the provisions of this Paragraph shall not apply to producers being able to 

clearly evidence having initiated, before the date of enactment of this Law, a 

process of multiplication, for private utilization, of a plant variety that may 

become protected. 
 

                                                           
132 Ata da 13ª Assembleia Geral da UPOV, disponível em www.upov.int. 
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Note-se então que a tradução feita para o inglês exclui, na 

primeira parte do § 1º do art. 10, da mesma forma que a versão em português, a incidência 

das exceções descritas no caput à cana-de-açúcar, como já visto, e ainda  determina 

observações especiais adicionais a serem seguidas com relação à aplicação à cana. As 

exceções contidas no art. 10, caput, são as exceções que se referem ao Artigo 5 da UPOV 

1978, e ainda, conforme já visto, não poderiam ser excluídas pelo país aderente em razão 

de não haver a possibilidade de reserva com relação ao tratado, conforme disposto no seu 

Artigo 40.  

Mesmo havendo sido corretamente traduzido o texto da LPC 

submetido ao Conselho da UPOV, este Conselho manifestou-se de forma equivocada com 

relação aos efeitos gerados pela primeira parte do § 1º do art. 10 da LPC, analisado este 

como “outras alterações relevantes” incluídas no texto do Projeto de Lei anteriormente 

submetido para análise do Conselho. A manifestação da UPOV a respeito da LPC, e mais 

especificamente sobre a exceção da cana-de-açúcar, está contida na ata da 15ª Assembleia 

Geral Extraordinária da UPOV133, em que o Conselho da UPOV se manifesta sobre a 

exceção da cana-de-açúcar nos seguintes termos:  

 

“14. New provisions also appear in § 1 in Article 10. These have the effect of 

excluding the rights of certain producers to multiply and re-use propagating 

material of sugar cane varieties. The provisions do not conflict with the 

provisions of the 1978 Act in any way.” 

 

Frente a essa manifestação, que se reitera aqui, equivocada, o 

Conselho concluiu naquele momento sobre a Lei de Proteção de Cultivares brasileira a eles 

submetida para apreciação:  

 

General Conclusion 

17. Amendments are included in the Law or provisions are included in 

Regulations which take into account the observations of the Office of the Union 

in document C(Extr.)/13/3. The other substantial changes embodied in the Law 

do not represent substantial departures from the requirements of the 1978 Act. 

                                                           
133 Disponível em http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c_extr_15/c_extr_15_4.pdf, acessada em 
09.07.2014. 
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Accordingly, the Law and Regulations substantially conform with the provisions 

of the 1978 Act of the UPOV Convention. 

 

Assim, quando a conclusão se refere a outras alterações 

substanciais inseridas no texto, faz referência à exceção da cana-de-açúcar, que no 

primeiro texto, o do Projeto de Lei, não havia sido submetida ao Conselho para sua análise. 

De qualquer forma, conclui de forma errônea que estas outras alterações substanciais não 

representam desvio substancial do texto da UPOV 1978, uma vez que essa versão do 

tratado já se referia, em seu Artigo 5, às exceções contidas no caput do art. 10 da LPC, que 

são negados pelo § 1º do art. 10 para a cana-de-açúcar.  

O Brasil depositou seu instrumento definitivo de adesão à 

UPOV na data de 23 de abril de 1999, com a LPC já devidamente aprovada134, pois o texto 

do § 1º não se resume a “excluir o direito de certos produtores multiplicarem e utilizar o 

material propagativo de certas variedades de cana”. O texto vai bem além, uma vez que o 

seu conteúdo deveria ser interpretado no contexto em que está inserido, ou seja, dentro dos 

termos do art. 10, ao qual se refere expressamente no seu início, afirmando que os termos 

do caput do art. 10 não se aplicam à cana-de-açúcar, ou seja, as exceções que 

anteriormente a própria UPOV já havia se manifestado estarem de acordo com os termos 

da versão da UPOV de 1978 são excluídos pela primeira sentença do § 1º do mesmo artigo, 

ou seja: há a exclusão do direito do melhorista; a exclusão do direito do produtor (farmer’s 

privilege); e da possibilidade de venda ou uso como alimento do produto obtido com o 

cultivo da cultivar protegida.  

Ou seja: não houve a adequada atenção da UPOV com 

relação à redação da primeira parte do texto do § 1º do art. 10 da LPC, e aos seus efeitos 

quando considerada tal redação dentro do texto da lei, e mais especificamente referindo-se 

ao caput do art. 10, que é justamente onde estão listadas as exceções que se referem ao 

Artigo 5 da UPOV 1978.  

                                                           
134 FRANCISCO, Alison Cleber. Royalties de Cultivares Transgênicas: sua Formação no Plano Nacional e 
Internacional sob a Convenção da UPOV. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito- USP, 2009. 
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Ocorre que, da forma como foi aprovado o texto para a 

adesão do Brasil à UPOV 1978, tanto por parte do Poder Legislativo brasileiro, quanto 

depois na ratificação pelo Conselho da UPOV, há clara afronta aos termos da UPOV 1978.  

Desse modo, a “super” proteção às cultivares de cana-de-

açúcar foi obtida, sem nenhuma objeção por parte da UPOV, apesar das ressalvas aqui 

feitas com relação à manifestação “equivocada” do Conselho da UPOV, e o Brasil aderiu 

então formalmente à UPOV, no modelo de 1978, inclusive com a exceção da cana. 
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CAPÍTULO 2  

EXCEÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR  

 

2.1 A exceção da cana-de-açúcar na Lei de Proteção de Cultivares 

Com a introdução na Lei de Proteção de Cultivares de uma 

“exceção às exceções” para a cana-de-açúcar, para o desenvolvimento de uma análise 

sobre o regime de propriedade intelectual dessa cultivar, é necessário que se compreenda a 

morfologia e a fisiologia da própria cana para que se entenda os efeitos do melhoramento 

genético na estrutura da planta e seu sistema reprodutivo e de desenvolvimento, que é 

justamente o fato gerador do direito a royalties sobre a tecnologia da cultivar e o objeto 

protegido pela LPC, para então partir para a análise da própria lei em si, com uma análise 

mais aprofundada dos artigos que criam um regime especial para a cana-de-açúcar no 

universo das cultivares no âmbito nacional.  

 

2.2 Características morfológicas e multiplicação da cana-de-açúcar 

A Lei de Proteção de Cultivares (LPC) determina, em seu art. 

8º, que “a proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação 

vegetativa da planta inteira”. Logo após, já no art. 9º da mesma LPC, afirma que fica 

vedado a terceiros a reprodução com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a 

comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização. 

Nesse contexto, se faz necessário compreender como ocorre a 

multiplicação da cultivar da cana-de-açúcar, tanto do ponto de vista biológico, com a 

compreensão das suas estruturas reprodutivas, quanto do ponto de vista comercial (a 

prática da cultura de material de propagação), para que se compreenda qual o objeto real de 

proteção quando se trata de cultivar da cana-de-açúcar. A par de como se dá a reprodução 

da cana-de-açúcar, é possível entender a dimensão do que realmente é proibido pela 

exceção legal da cana contida no texto da norma, do ponto de vista prático, e em momento 
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posterior compreender qual a razão da inserção desta exceção especificamente para a cana-

de-açúcar.  

Este capítulo se inicia com um breve estudo sobre estruturas 

morfológicas, fisiológicas e reprodutivas da cana-de-açúcar, como se desenvolve o cultivo 

da cana-de-açúcar que servirá de muda, a forma de plantio dessa cultivar, os mecanismos 

utilizados para tanto, seu crescimento, amadurecimento e processos de colheita, entre 

outros aspectos relevantes sobre a planta e manejos que interessem para o presente 

trabalho.  

Para fins de compreensão da aplicação das regras de royalties 

sobre cultivares contidas na LPC para a cana-de-açúcar, é obrigatória a compreensão do 

mecanismo de reprodução da cana. Contudo, como as espécies vegetais são divididas em 

diferentes grupos, famílias, espécies em razão das estruturas que possuem, ou não, de suas 

características morfológicas, e de outros elementos, no caso da cana-de-açúcar, que para 

leigos mais parece um bastão, principalmente quando comparada com uma planta de 

estrutura mais completa e de órgãos mais óbvios, como um abacateiro, é necessária a breve 

exposição sobre as principais características da planta cana-de-açúcar.  

 

2.2.1 Classificação 

A cana-de-açúcar era reconhecida até recentemente como um 

membro da família das gramíneas, contudo novas classificações taxonômicas 

determinaram ser ela uma representante da família Poaceae. Até 1925, eram plantados 

predominantemente no Brasil os genótipos da espécie Saccharum officinarum, conhecidas 

popularmente como Riscada, Roxa, Cristalina, Manteiga, Caiana e Preta135, variedades já 

referidas na parte histórica deste trabalho. Hoje em dia são plantados no Brasil híbridos 

dessa espécie. 

Assim, a Saccharum officinarum, como primeira espécie a 

ser cultivada no Brasil, tornou-se a base dos programas de melhoramento no país, 

                                                           
135 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). Cana-de-açúcar. Campinas, SP: Instituto Agronômico Campinas, 2010, p. 47. 
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principalmente por ser capaz de acumular altos níveis de sacarose no colmo, mas em 

contraponto com pouca resistência às doenças.  

Admite-se que a espécie S. officinarum tenha surgido a partir 

de hibridações entre Saccharum spontaneum, Miscanthus, Erianthus arundinaceus e 

Saccharum robustum. A alta susceptibilidade da S. officinarum a diversas doenças, em 

especial ao mosaico, levou as nações produtoras de cana a iniciar programas de 

melhoramento através da hibridação entre as diferentes espécies do gênero Saccharum. 

Portanto, a terminologia taxonômica atual das cultivares de cana é Saccharum spp136.  

Os atuais híbridos recebem, de forma padronizada, uma 

nomenclatura que é composta basicamente por três informações essenciais, são elas: a 

instituição responsável pelo cruzamento e seleção, o ano do cruzamento e o número 

específico do clone. Exemplo: IAC87-3396 (Instituto Agronômico de Campinas, do ano de 

1987, e número da nova espécie) 137. 

 

2.2.2 Características morfológicas da cana-de-açúcar 

Ao serem feitas referências aos aspectos morfológicos da 

cana-de-açúcar, é importante, primeiramente, ressaltar que a cana-de-açúcar é uma planta 

que “perfilha”, característica essa que é determinante para todo o seu processo de cultivo.  

O perfilhamento é um processo de ramificação subterrânea 

contínuo das juntas nodais da cana, o que gera a emissão de colmos por uma mesma planta, 

sendo o colmo em si o que é conhecido como a “cana”, o que é objeto de discussão logo 

abaixo.  

Cada perfilho comporta-se como uma planta independente e 

autônoma, pois possui órgãos próprios, como raízes, folhas e frutos. O perfilhamento é 

afetado por vários fatores, como luz, temperatura, umidade do solo e nutrientes, a extensão 

                                                           
136 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit. p. 48. 
137 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit. p. 48. 
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do perfilhamento e a sobrevivência dos perfilhos até a maturidade são de certa forma uma 

medida de caráter varietal, mas é influenciada pelo clima, solo e condições nutricionais138.  

Os colmos (que são a “cana” em si, como os leigos a 

conhecem) apresentam formato cilíndrico, sendo compostos por nós e entrenós ou 

internódios e podem ser definidos como a porção acima do solo, que sustenta as folhas e a 

inflorescência.  

Um colmo de cana é formado pelo nó, região onde se insere a 

bainha da folha, e apresentam muitas formas, cores e aparências, típicas de cada variedade, 

muito úteis nas descrições fenotípicas e identificação de cada variedade, pois diferem 

muito entre as espécies de cana-de-açúcar, e são utilizados, juntamente com outros 

aspectos da espécie, na descrição das características da planta quando do depósito do 

pedido de proteção perante o Registro Nacional de Cultivares - RNC. Cada um destes nós 

tem uma gema, disposta alternadamente no colmo, protegida pela bainha da folha que é 

presa firmemente pelo internódio139.  

Quando as folhas mais velhas de algumas variedades caem, 

deixam uma cicatriz, chamada de cicatriz foliar. Acima desta cicatriz foliar, na região da 

inserção da gema, encontra-se uma zona radicular140, que contém primórdios radiculares, 

extremamente importantes para a formação do sistema radicular no plantio através de 

mudas. Abaixo da cicatriz foliar encontra-se a zona cerosa, que aumentou o potencial de 

exploração econômica da cultura para fins industriais nos últimos anos141. 

A ocorrência de gemas grandes e proeminentes é uma 

característica genética de algumas variedades. Tais gemas estão mais sujeitas a danos 

mecânicos, tanto no momento do corte, como durante o carregamento, transporte, 

descarregamento e distribuição no sulco, o que pode inviabilizar a brotação da gema e 

                                                           
138 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit.  p. 48-49. 
139 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit.  p. 48-49. 
140 Radicular: referente a raíz. 
141 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit.  p. 50-51. 
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torna o ponto danificado passível à entrada de patógenos que podem provocar doenças na 

planta ou simplesmente inviabilizar o seu pleno desenvolvimento142. 

Como os nós e entrenós vão surgindo ao longo do 

crescimento do colmo, é de se compreender, por óbvio, que há um gradiente de idade entre 

as gemas que surgem ao longo do colmo, sendo que a posição da gema no sentido vertical 

deixa clara a sua idade, sendo as do ápice as mais novas, e as da base as mais velhas, 

progressivamente. 

É importante ter em mente que a cana-de-açúcar possui tais 

gemas em seus nós, porque a forma de seu plantio mais utilizada é através de toletes do 

colmo com diferentes tamanhos e números de gemas. 

A cana ainda possui flores, como tantos outros vegetais, 

contudo é muito incomum se observar flores na cultura de cana, porque com o 

florescimento da cana ocorre uma perda considerável de sacarose e, consequentemente, 

alterações na qualidade da matéria-prima a ser industrializada; assim, normalmente a cana 

utilizada na indústria é cortada em momento anterior ao seu florescimento. 

Entretanto, o florescimento é altamente interessante para os 

programas de melhoramento de cana-de-açúcar, em razão de estruturas reprodutivas da 

cultivar estarem contidas em suas flores, como em grande parte dos vegetais. O fato de 

normalmente não ser permitido o florescimento da cana é em razão da chamada 

“isoporização” da cana, que corresponde a uma grande perda do teor de caldo no colmo em 

virtude da translocação de caldo e açúcares do colmo em direção à panícula (onde se 

localizam as flores)143.  

A cana-de-açúcar possui ainda raízes, as quais exercem uma 

função na planta de sustentação, absorção de água e nutrientes, manutenção de reservas e 

                                                           
142 CASAGRANDE, Ailto Antônio; e VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado de. Fisiologia da parte 

aérea. In DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); 
LANDELL, M. G. A. (Org.). op. cit.  p. 61-62. 
143 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit. p. 53-54. 
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defesa144. A eficiência dessas funções depende de diversos mecanismos fisiológicos e têm 

influência direta sobre alguns atributos vegetais, como tolerância à seca, capacidade de 

brotação e perfilhamento, porte da planta (ereto ou decumbente), tolerância à 

movimentação de máquinas, eficiência na absorção de água e nutrientes, tolerância ao 

ataque de pragas e parasitas do solo145.  

As raízes possuem formato cilíndrico e se afinam em direção 

ao ponto de seu crescimento, em seu extremo, possuindo uma capa protetora na raiz, cuja 

função principal é proteger o ponto de crescimento onde as células estão em plena 

divisão146. As raízes, além de darem suporte para a cana, para que essa não tombe com o 

vento (o que dificulta o corte), também, com a mecanização da colheita, devem suportar o 

manejo mecânico do corte, ou seja, a investida da colheitadeira sobre o canavial, sem se 

deslocar do chão ou tombar, por isso também é um elemento que ganhou ainda mais valor 

nestes últimos anos com relação ao melhoramento genético.  

Na cana, considerada a planta em formação, as primeiras 

raízes que se originam logo após o plantio crescem a partir da região radicular dos colmos 

plantados, localizados próximos ao internódulo, sendo que os colmos fornecem reservas de 

nutrientes para a divisão e crescimento celular caso haja disponibilidade de água e 

temperatura adequada no solo147.  

Outro caso a ser considerado é o desenvolvimento de raízes 

em soqueira após o corte da cana-planta (as raízes que ficam da cana-de-açúcar no solo 

após seu corte), em que as raízes que sobrevivem nos períodos secos, juntamente com os 

rizomas (espécie de caule horizontal que une os brotos), constituem-se em fontes de 

                                                           
144 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit. p. 54.  
145 CASAGRANDE, Ailto Antônio; e VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado de. Fisiologia dos 

sistema radicular. In DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado 
(Org.); LANDELL, M. G. A. (Org.). op. cit.  p. 79.   
146 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit.  p. 54. 
147 CASAGRANDE, Ailto Antônio; e VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado de. Fisiologia dos 

sistema radicular. In DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado 
(Org.); LANDELL, M. G. A. (Org.). op. cit. p. 80. 
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reservas que permitem o perfilhamento inicial da soqueira148. Ou seja, uma “nova cana” 

surgirá na soqueira. 

Em levantamentos realizados após o corte da cana, constatou-

se que, quando este é realizado em período úmido, praticamente não há morte de raízes. 

Nessa condição, ocorre a formação de raízes novas a partir de raízes velhas. Muitas vezes, 

a aparência dessas raízes velhas, principalmente na época seca, passa a impressão de estar 

morta, pois se apresentam escurecidas, mas, na verdade, tais raízes estão prontas para 

emitir novas ramificações, no momento em que ocorrer o reumedecimento do solo149. 

A cana apresenta grande quantidade de raízes, mas à medida 

que a falta de água se acentua, ocorre morte gradativa de raízes a partir da superfície para 

as maiores profundidades. A emissão lenta de raízes novas pode ocorrer após chuvas 

ocasionais utilizando, predominantemente, reservas dos rizomas e das raízes velhas. Com a 

continuação do período seco, há a morte rápida das raízes recém-emitidas150. 

 

2.2.3 Fatores ambientais 

Após uma exposição breve sobre a morfologia da cana-de-

açúcar, e a explanação de suas estruturas essenciais e respectivas funções na planta, que 

são objeto de melhoramento genético com o fim de alterações diretas nessas estruturas, é 

necessário que seja também abordado outro fator que tem impacto direto no desempenho e 

cultivo da lavoura da cana-de-açúcar, e com o qual a cultivar interage diretamente, com 

efeitos diretos sobre o resultado da lavoura, que é o fator ambiental.  

O primeiro elemento ambiental a ser analisado, a 

temperatura, interfere na velocidade das reações bioquímicas e na ação de enzimas 

envolvidas na divisão, diferenciação e crescimento celular e, portanto, é um dos fatores que 

                                                           
148 CASAGRANDE, Ailto Antônio; e VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado de. Fisiologia dos 

sistema radicular. In DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado 
(Org.); LANDELL, M. G. A. (Org.). op. cit. p. 81. 
149 CASAGRANDE, Ailto Antônio; e VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado de. Fisiologia dos 

sistema radicular. In DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado 
(Org.); LANDELL, M. G. A. (Org.). op. cit.  p. 82. 
150 CASAGRANDE, Ailto Antônio; e VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado de. Fisiologia dos 

sistema radicular. In DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado 
(Org.); LANDELL, M. G. A. (Org.). op. cit. p. 82. 
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mais influem na brotação. A faixa ótima foi objeto de investigação científica, sendo que é 

relatado, por exemplo, que 19,4°C seria uma temperatura que estaria próxima do ponto no 

qual a atividade de crescimento é nula; ou ainda que não existe um ótimo de temperatura: 

se muito alta ou muito baixa, pode causar decréscimo na produção. Afirma-se com base em 

pesquisas que o ótimo para produção de cana está entre 30° e 33°C, que propicia uma 

melhor relação de colmos industrializáveis por touceira; ainda também se afirma que 

temperaturas abaixo de 20°C e acima de 35°C podem reduzir muito a produção final da 

cana151.  

O tema da temperatura ideal, pelo que se viu em breve 

pesquisa, se mostra árduo e arenoso, não cabendo se deter neste trabalho sobre tal tópico, 

valendo para nosso estudo sabermos apenas que estas temperaturas variam, e são 

claramente temperaturas de países tropicais. Também vale ressaltar que é pacífico que a 

cana-de-açúcar tem uma resposta melhor em temperaturas quentes, mas existem variedades 

que tem boa resistência a temperaturas mais baixas com uma manutenção do desempenho 

da plantação.  

 

2.2.4 Manejo e Cultivo da Cultura 

O manejo da cultura é outro fator essencial que influencia 

diretamente na produtividade da cultura da cana-de-açúcar. As variedades de cana 

desenvolvidas também possuem características específicas para tipos de manejos diversos, 

com vistas a minimizar as perdas na lavoura. 

Para a implantação de um canavial, deve-se fazer, 

inicialmente, o planejamento da área, realizando um levantamento topográfico. Nos locais 

de plantio é feito um trabalho de engenharia, conhecido como sistematização do terreno, 

no qual se subdivide a área em talhões (quadras) e alocam-se os carreadores principais e 

secundários (ruas por onde passam os veículos para transporte da cana colhida)152. 

                                                           
151 SCARPARI, Maximiliano Salles; e BEAUCLAIR, Edgar Gomes Ferreira de. Anatomia e botânica. In 
DINARDO-MIRANDA, Leila L (Org.); VASCONCELOS, Antônio Carlos Machado (Org.); LANDELL, M. 
G. A. (Org.). op. cit.  p. 58-59. 
152  Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_33_711200516717.html  acessado em: 17/02/2014. 
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O plantio compreende, basicamente, quatro etapas principais: 

- corte de mudas; 

- distribuição no sulco; 

- corte dos colmos em pedaços menores, dentro do sulco; 

- cobertura. 

 

Sabe-se então que a reprodução da cultivar na lavoura da 

cana-de-açúcar se faz através do corte dos colmos da planta já desenvolvidos, que são 

dispostos longitudinalmente nos sulcos na terra, e então são novamente cortados (picados) 

em toletes, para o seu posterior perfilhamento (brotamento).  

Com relação ao manejo, ainda se deve considerar as épocas 

de plantio. A escolha adequada da época de plantio é fundamental para o bom 

desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, que necessita de condições climáticas 

ideais para se desenvolver e acumular açúcar, e esta varia também de acordo com as 

características da espécie.  

Para seu crescimento, a cana necessita de alta disponibilidade 

de água, temperaturas elevadas e alto índice de radiação solar. A cultura pode ser plantada 

em três épocas diferentes: sistema de ano-e-meio, sistema de ano e plantio de inverno153. 

- Sistema de ano-e-meio (cana de 18 meses): A cana-de-açúcar é plantada 

entre os meses de janeiro e março. Nos primeiros três meses, a planta inicia 

seu desenvolvimento e, com a chegada da seca e do inverno, o crescimento 

passa a ser muito lento durante cinco meses (abril a agosto), vegetando nos 

sete meses subsequentes (setembro a abril), para, então, amadurecer nos 

meses seguintes, até completar 16 a 18 meses. Este período (janeiro a 

março) é considerado ideal para o plantio da cana-de-açúcar, pois apresenta 

                                                           
153  Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_33_711200516717.html acessado em: 17/02/2014. 



93 
 

boas condições de temperatura e umidade, garantindo o desenvolvimento 

das gemas. Essa condição possibilita a brotação rápida, reduzindo a 

incidência de doenças nos toletes. 

- Sistema de ano (cana de 12 meses): Em algumas regiões, a cana-de-

açúcar pode ser plantada no período de outubro a novembro. Esse sistema 

de plantio precisa ser utilizado de forma restrita, pois apresenta as seguintes 

vantagens e desvantagens:  

(i) Vantagens: quando se tem grandes áreas para plantio, 

uma segunda época de plantio facilita o gerenciamento e 

otimiza a utilização de máquinas e de mão-de-obra, que 

ficam subdivididas entre o período de plantio de cana de ano-

e-meio e cana de ano; 

(ii) Desvantagens: menor produtividade que a cana de 18 

meses, uma vez que a cana de ano tem apenas sete ou oito 

meses de crescimento efetivo (um verão). 

 

O preparo do solo para o plantio da cana de ano pode ser 

dificultado, uma vez que há pouco tempo para o preparo, incorporação do calcário e de 

outros corretivos etc. Logo após a colheita anterior é necessário arrancar as soqueiras para 

um novo plantio (após o esgotamento da cana-soca). Com o início da estação chuvosa, 

ocorrem poucos dias úteis para operações agrícolas e, se a área de plantio for muito grande, 

é necessária elevada quantidade de mão-de-obra nesse período. Ainda, em algumas 

situações e para variedades floríferas, a utilização de inibidores de florescimento pode ser 

necessária.  

Uma vez seguidas todas as recomendações de preparo da área 

que irá receber a cultura, deve-se fazer o plantio. Como a cana-de-açúcar é uma cultura 

semi-perene, o plantio é a ocasião de preparar o solo criteriosamente para o cultivo da cana 
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que ocorrerá nos cinco ou seis anos subsequentes. É a oportunidade de aplicar calcário  e 

incorporá-lo e controlar pragas como cupins, migdolus154 e plantas daninhas155. 

O preparo do solo é uma operação custosa, que envolve o 

maior empenho de verbas na cultura da cana-de-açúcar, em razão justamente de ser o 

momento em que se deve, de uma vez por todas, corrigir todas as deficiências do solo, para 

que então se introduza a cultura, e depois se colha pelos cinco ou seis anos seguintes, ou 

até mais, dependendo do manejo e espécie utilizada. 

 

2.2.5 Variedades 

A importância em conhecer as variedades básicas de cana-de-

açúcar se faz porque, como já exposto acima, a reprodução da cana é feita através da 

utilização de mudas ou de toletes (esta mais comum na indústria canavieira).  

Os toletes, como já dito, são feitos através do corte do colmo 

da cana, que é enterrado, para que as suas gemas dispostas longitudinalmente possam 

germinar e gerar novos colmos. Mas existem momentos em que as gemas estão mais 

propícias a germinar, momento este em que deve ser feito o corte do colmo e produzido o 

tolete, que será plantado; mas este momento varia de espécie para espécie, conforme o seu 

tempo de maturação, principalmente, entre outros aspectos.  

Já as mudas, por sua vez, são formadas por canas jovens, com 

oito a dez meses de idade, plantadas em condições ótimas, bem fertilizadas, com controle 

de pragas e doenças com o fim de obter justamente uma muda saudável e viável. Quando 

do plantio destas mudas em condições normais, é necessária a distribuição de ao menos 12 

gemas por metro de sulco; já no plantio em épocas de estiagem, é necessário dar 

preferência para densidade de 15 a 18 gemas por metro156. 

                                                           
154 Besouro da raiz da cana-de-açúcar.  
155 Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_33_711200516717.html,  acessado em: 24/02/2014. 
156 Disponível em <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_33_711200516717.html>, acessado em 24.02.2014. 
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Considerando então estes números, pode-se afirmar que a 

quantidade necessária de mudas (cana jovem) varia entre dez e quinze toneladas por 

hectare, eventualmente chegando a dezoito toneladas, conforme a espécie da cana utilizada 

e o período de plantio. Quando a época de plantio é adequada e a qualidade da muda está 

excelente, pode-se optar por menores quantidades de mudas, contando assim que uma 

maior quantidade de gemas irá germinar nos sulcos feitos na terra, onde são plantadas estas 

mudas de cana157. 

A elevada produtividade da cana-de-açúcar é essencial para 

garantir rentabilidade ao setor sucroalcooleiro nos dias atuais. O melhoramento genético é 

considerado um dos principais fatores agronômicos que podem contribuir com o 

aumento da produtividade, o qual permite desenvolver variedades que se adaptem melhor 

às condições adversas de solo e clima e à incidência de pragas e doenças, assim como ao 

sistema de colheita158. 

A produtividade média dos canaviais aumentou de 43 

toneladas por hectare, em 1961, para 74 toneladas por hectare, em 2005, com a 

possibilidade de chegar ao patamar de 80 a 82 toneladas de cana por hectare plantado na 

safra 2013/2014159, e grande parte desse aumento pode ser atribuída ao uso de variedades 

geneticamente melhoradas. A máxima produtividade em cana-de-açúcar depende, também, 

de um correto planejamento de plantio e de adequado manejo das variedades, as quais 

devem atender a protocolos tanto no campo como na indústria, para otimizar os 

resultados160. 

A existência de muitas variedades de cana-de-açúcar é uma 

vantagem, embora isto torne mais dificultosa a tomada de decisão de qual variedade 

utilizar, já que esta escolha requer muito mais conhecimento do produtor rural acerca das 

opções disponíveis para que faça a escolha certa para as suas necessidades. É importante 

que o produtor possua uma diversidade de variedades e cultivares de cana-de-açúcar na 

                                                           
157 Disponível em <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_33_711200516717.html>, acessado em 24.02.2014. 
158 Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/, acessado em 17.02.2014. 
159 Disponível em  http://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=623200&%7Cprodutividade+da+cana-de-
acucar+pode+chegar+a+82+toneladas+por+hectare+em+2013/14#.U6Qmie25dMs, acessado em 20.06.2014. 
160 Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/, acessado em. 17.02.2014. 
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lavoura, pois assim pode diminuir a possibilidade de que uma praga ou doença se prolifere 

dentro do canavial, causando prejuízos de forma maciça e inviabilizando o negócio, o que 

pode gerar a quebra de safra ou até mesmo do produtor, com reflexos econômicos em toda 

a sociedade, dentro da sua cadeia de produção e principalmente na comunidade onde a 

unidade produtora está localizada. 

Para se ter máxima produtividade, é importante que cada 

produtor selecione, dentro das opções de variedades ofertadas pelas instituições de 

pesquisa, aquelas que melhor se adaptam às condições locais, como relevo, composição do 

solo, nível pluviométrico, vento, pragas recorrentes, etc. Também são características que 

diferenciam as espécies de cana: exigência de solos, maturação, rendimento de transporte, 

colheita mecânica, brotação de cana-soca161, brotação de soca com palha, sensibilidade a 

herbicidas, florescimento, maturadores, tolerância a seca e exigência de água. 

Também é característica do melhoramento genético procurar 

minimizar os riscos em relação às doenças e pragas, até mesmo aquelas que ainda não 

ocorreram. Como exemplo, em 1984, a variedade mais plantada, NA56-79, ocupava 43% 

da área nacional, sendo que a soma das quatro variedades mais plantadas correspondiam a 

70% de toda área plantada com cana. Em 2005, foi necessário somar as áreas das oito 

variedades mais significativas para atingir 60% da área plantada, sendo que as variedades 

mais utilizadas ocupam apenas 12% da área de cana no país. Este fato contribui para a 

estabilidade da cultura diante de possíveis epidemias, uma vez que a diversificação 

genotípica cria uma barreira para os surtos epidêmicos162. Esse dado, por si só, já 

demonstra a importância da variação genética de uma cultura, do ponto de vista da 

segurança da lavoura. 

Deve-se destacar que o objetivo principal na cultura da cana-

de-açúcar é justamente se obter o melhor nível de sacarose na cultivar em um determinado 

ponto, no qual ela será extraída. Para se obter esse nível excelente de sacarose, que 

normalmente se obtém no seu momento de maturação, é preciso saber qual este ponto em 

cada espécie, que é variável.  

                                                           
161 A cana que brota logo após o seu plantio é conhecida como cana-planta; logo após o seu corte, a nova 
brotação será chamada cana-soca; ou seja, o primeiro corte é sempre de cana-planta, do segundo em diante 
será de cana-soca. 
162 Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/, acessado em 17.02.2014. 
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O processo de maturação da cana-de-açúcar pode ser definido 

como o processo fisiológico que envolve a formação de açúcares nas folhas e seu 

deslocamento e armazenamento no colmo. Pode-se, ainda, definir a maturação da cana sob 

três aspectos: 

- Botânico: a cana só é considerada madura após a emissão de flores e a 

formação de sementes; na reprodução por toletes, a maturação é considerada 

quando as gemas estão em condições de dar origem a novas plantas; 

- Fisiológico: a maturação ocorre quando o colmo atinge seu máximo 

armazenamento de açúcar (sacarose); 

- Econômico: quando a cana atinge o teor mínimo de sacarose de 13% do 

peso do colmo, necessário para que possa ser viável do ponto de vista 

industrial.163 

 

O armazenamento e a translocação (transporte através da 

água) do açúcar se processa aos poucos, desde os primeiros meses de crescimento da cana-

de-açúcar até o completo desenvolvimento de seus colmos. O acúmulo máximo de 

sacarose ocorre quando a planta encontra condições que restringem seu crescimento 

(deficiência hídrica, falta de nutrientes e condições adversas de clima). Estas condições 

forçam a planta a parar seu crescimento e amadurecer164. 

O uso excessivo de fertilizantes favorece intensamente o 

crescimento vegetativo da planta, o que atrasa sua maturação. A farta quantidade de 

nitrogênio existente na época da colheita leva ao baixo conteúdo de sacarose da planta. Da 

mesma forma, a água em abundância durante todo o ciclo da cana prejudica sua 

maturação.  

É comum o emprego de práticas culturais de manejo de 

adubação e de irrigação com o objetivo de favorecer o amadurecimento da cana-de-açúcar 

                                                           
163  Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_90_22122006154841.html acessado em 17.04.2014. 
164  Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_90_22122006154841.html acessado em 17.04.2014. 
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com elevados teores de sacarose. Na medida em que as plantas apresentarem colmos bem 

desenvolvidos, a adubação e a irrigação devem ser limitadas.  

Além destas práticas, o uso de maturadores é amplamente 

utilizado. São utilizados na cultura maturadores naturais, que seriam a diminuição de 

irrigação, corte de nutrientes no solo, por exemplo, e também os maturadores químicos, 

que são produtos químicos que induzem o amadurecimento de plantas, causando, assim, a 

translocação e o armazenamento dos açúcares na planta, com o fim de antecipar e 

aperfeiçoar o planejamento da colheita. Os maturadores podem, ainda, apresentar 

substâncias que dessecam a planta, o que favorece a queima e diminui as impurezas 

vegetais ou que inibem o florescimento. 

Existem dois tipos básicos de maturadores para o setor 

canavieiro: os estressantes e os não-estressantes. Os estressantes são inibidores de 

crescimento, que reduzem acentuadamente o ritmo de crescimento da cana, fazendo-a 

acumular a sacarose em vez de utilizá-la como fonte de energia para seu crescimento. 

Assim, a redução no ritmo de crescimento força a planta a amadurecer. Já os maturadores 

não-estressantes não diminuem o ritmo de crescimento da planta e sua ação libera o 

etileno, composto responsável pela maturação que ajuda a acumular sacarose nos colmos 

da cana.165  

Uma vez a par das características mais importantes da cana-

de-açúcar e de sua cultura, pode-se afirmar que a geração dos royalties sobre a cultivar da 

cana-de-açúcar se dá quando o produtor adquire as mudas da cana e as utiliza, que é então 

considerado o material multiplicativo da planta. Contudo, a multiplicação desse material 

reprodutivo (a própria cana, mas utilizada para o plantio) pelo produtor, no regime 

exclusivo atribuído à cana-de-açúcar, só é permitido mediante a expressa autorização pelo 

obtentor da espécie, o que não ocorre nas outras espécies de cultivares no país.  

 

 

                                                                                                                                                                                
 
165  Disponível em  http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_90_22122006154841.html  acessado em 17.02.2014. 
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2.3 Características e efeitos da exceção 

A Lei de Proteção de Cultivares foi elaborada e aprovada 

com uma exceção às suas exceções. Em seu art. 10, caput e incisos, são elencadas ações 

que não são consideradas como ilícitas perante o direito do obtentor sobre a cultivar 

registrada; essas exceções se opõem aos privilégios conferidos pela lei.  

Mas logo em seguida, foram conferidos à cana-de-açúcar 

privilégios que lhe atribuem um regime diferenciado de todas as outras cultivares 

protegidas no Brasil. Através destes privilégios, o regime de proteção à cultivar de cana-

de-açúcar pode ser considerado como um “super” regime, ou seja, um sistema 

extremamente rígido que, em princípio, se difere do regime naturalmente atribuído às 

cultivares, e mitiga, em princípio, a oportunidade de livre melhoramento genético e 

utilização de cultivares para fins tradicionalmente consagrados.  

Contudo, do ponto de vista legal, o dispositivo contido na 

LPC gera incômodo para o jurista que o lê atentamente, principalmente considerando que o 

mesmo se encontra inserido dentro do próprio art. 10, e ainda mais quando o regime que 

dita é comparado com o regime que vigora para as outras cultivares na própria Lei de 

Proteção de Cultivares. 

A LPC foi resultado da junção de dois projetos de lei que 

tramitavam à época na Câmara dos Deputados, como já visto: o PL n° 1325, de 1995, ao 

qual foi apensado o PL n° 1457, de 1996. Mas, como já visto, em ambos os projetos de lei 

não havia a previsão de exceção para a cana-de-açúcar, tendo sido esta introduzida ao ser 

submetida à Comissão Especial criada para a apreciação dos PL, o que resultou no artigo 

10 da Lei de Proteção de Cultivares, e seus parágrafos.  

 

2.3.1 O artigo 10 da Lei de Proteção de Cultivares. 

O art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares faz menção 

expressa à cana-de-açúcar, trazendo no seu § 1º as exceções aplicáveis a este cultivar, e 

outras determinações referentes ao mesmo.  
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Na sua íntegra, o art. 10 determina o seguinte: 

 

        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, 
conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, 
autorizados pelo Poder Público. 

 
        § 1º Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a 

cultura da cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes 
disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar: 

 
        I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o 

produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; 
 
        II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, 

não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida 
pelo produtor; 

 
        III - somente se aplica o disposto no inciso I às lavouras conduzidas por 

produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área 
equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o 
estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à 
produção para fins de processamento industrial; 

 
        IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, 

comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação desta Lei, 
processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser 
protegida. 

 
     

 

Importante se faz localizar o próprio art. 10 no texto da LPC. 

Esse artigo, por lógica, vem logo após o art. 9 da mesma Lei, que determina que:  

 
        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. 



101 
 

 

O art. 9 da LPC confere ao obtentor da cultivar o direito à sua 

reprodução comercial, ficando condicionado o uso comercial do material de propagação 

dessas cultivares (produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a 

comercialização) à autorização do obtentor. A autorização do obtentor então passa a ser o 

elemento que dá licitude às ações relacionadas ao comércio de material propagativo da 

cultivar.  

Da transcrição acima, pode-se apreender, de imediato, que o 

art.10 da Lei de Proteção de Cultivares estabelece exceções ao regime de proteção de 

cultivares no ordenamento brasileiro. Então, para se ter real dimensão dessa exceção, deve 

ficar claro qual o objeto de proteção da LPC, como se encontra em vigor hoje no Brasil.  

A cultivar protegida na LPC é “a variedade de qualquer 

gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares 

conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja 

homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de 

espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada 

disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos”166. Este 

conceito é o que prevalece para que uma determinada espécie vegetal seja considerada uma 

cultivar e receba proteção da LPC no Brasil.  

A definição estabelece quais são os critérios mínimos para 

que o requerente da proteção receba os privilégios conferidos pela lei. A partir desses 

termos é possível a compreensão do que é “cultivar” (cujo material de multiplicação é 

objeto da lei), e daí surgem dois outros termos importantes para este estudo, que são a 

“nova cultivar” e a “cultivar essencialmente derivada”.  

“Nova cultivar”, nos termos da lei, é aquela que não tenha 

sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses, contados da data do depósito do 

pedido de proteção, ou que não tenha sido oferecida à venda em outros países por mais de 

seis anos, com o consentimento do obtentor, no caso de árvores e videiras, ou quatro anos, 

no caso das demais espécies vegetais (caso aplicável à cana-de-açúcar). A nova cultivar 
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apresenta características que a diferenciam das espécies vegetais já existentes, o que é 

conhecido tecnicamente como distinguibilidade. Já a cultivar essencialmente derivada é 

aquela derivada de uma cultivar já existente, a qual é utilizada para o desenvolvimento da 

nova cultivar, sendo que esta apresenta elemento que a diferencia da cultivar da qual 

deriva. Tanto uma quanto a outra são protegidas pela LPC e a elas se aplicam as exceções 

do art.10.  

Especificamente, a proteção conferida pela LPC recai sobre o 

material reprodutivo ou de multiplicação vegetativa da planta inteira167. Tal proteção 

confere ao titular dos direitos sobre a cultivar devidamente registrada perante o Registro 

Nacional de Cultivares a exclusividade sobre os direitos de reprodução comercial da 

cultivar no território brasileiro, sendo esta vedada a terceiros não autorizados. 

Como a proteção tem como objeto o material reprodutivo da 

planta, incide, então, sobre a produção de material reprodutivo (a estrutura capaz de gerar 

nova planta) com fins especificamente comerciais (ou seja: transferir para terceiro, 

mediante contraprestação). Tanto o oferecimento à venda em si quanto a efetiva 

comercialização do material reprodutivo, desde que sem a devida autorização de seu 

titular, caracterizam infração ao privilégio do titular.  

Assim, torna-se a autorização para a multiplicação da cultivar 

elemento que determina a licitude ou ilicitude da ação que envolve o uso de cultivar 

protegida, sendo justamente a autorização do obtentor o elemento que caracteriza todo o 

regime da propriedade intelectual da cana-de-açúcar, para o qual não há exceção. 

A proteção contra a livre utilização engloba as plantas 

inteiras (desde que a partir dessa seja possível gerar outra planta) ou seus organismos de 

multiplicação vegetativa isolados. Na própria lei, em seu art. 3º, XVII, pode-se encontrar 

dispositivo que define o que seja planta inteira: “a planta com todas as suas partes passíveis 

de serem utilizadas na propagação de uma cultivar”. Esclarece assim a lei que a proteção 

por ela conferida tem relação direta com a propagação da planta, latente ou efetiva, não 

necessariamente tendo relação com o fim econômico da planta.  

                                                                                                                                                                                
166 Art. 3, IV, LPC.  
167 Art. 8º, LPC. 
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Quando a lei utiliza o termo “livre utilização”, opõe este 

termo à utilização que não é livre, àquela que tem algum obstáculo. Esse obstáculo é 

justamente a autorização por parte do detentor dos direitos da cultivar, que é a utilização 

autorizada da planta, a utilização por terceiro autorizado, a qual pode ou não gerar 

obrigação de pagamento de royalties ou direito de indenização (utilização não autorizada, 

neste caso). Assim, a autorização é a regra para o regime de cultivares no Brasil. 

Justamente para mitigar esse poder do obtentor que existe 

sobre a utilização da cultivar protegida que surgem as exceções ao direito do obtentor 

contidas no art. 10 da LPC. Essas exceções são aplicáveis a todas as cultivares, com 

exceção da cana, cujo regime de autorização, nos termos da lei, não aceita exceção.  

As exceções ao direito do obtentor, nos termos da lei, não 

ferem o direito de propriedade sobre a cultivar. São situações específicas que consagram, 

na lei, valores considerados importantes pela sociedade como um todo, em contraposição 

ao direito de exclusividade do obtentor.  

As exceções contidas na LPC também são encontradas nos 

textos da UPOV 1978 e UPOV 1991, o que significa dizer que, assim como no Brasil, 

diversos outros países também contemplam em suas legislações nacionais as exceções aos 

direitos do obtentor contempladas nos textos da UPOV.  

Estas exceções consistem nas seguintes ações, dispostas nos 

incisos do art. 10 da LPC, afirmando que não fere o direito do obtentor aquele que: 

 

        I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu 
estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; 

 

A reprodução de sementes para uso próprio é prática comum 

em diversos países, inclusive no Brasil: os agricultores adquirem a primeira leva de 

material reprodutivo da planta (o que impropriamente o legislador denomina “sementes” 

no texto legal, pois nem todas as cultivares que se encontram sob a proteção da lei se 

utilizam desse mecanismo para sua reprodução) e multiplicam este material para o seu 

próprio uso, muitas vezes reservando para eventos futuros. Esta prática visa justamente não 
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minar as forças da agricultura de pequeno porte, inclusive aquela em que os agricultores 

não possuem terras, e sejam meros posseiros da mesma (também deve ser compreendida 

aqui, por extensão, a detenção de terra alheia); contudo, a lei não faz essa distinção entre 

agricultura de pequeno porte e de grande porte nesse caso, incidindo, em princípio, essa 

exceção para todos os níveis de agricultura. 

No caso da cana-de-açúcar a reprodução da planta, como já 

visto, se dá através das gemas que se encontram nos “nós” da cana, ao longo de todo o seu 

caule (colmo), que são enterradas no solo, em toletes, para então brotarem e gerarem novas 

plantas.  

A reprodução da cana ocorre com o plantio da própria cana, 

de acordo com as técnicas já explicadas, e posterior corte em momento correto para que 

estas estejam aptas para serem plantadas e gerarem novos canaviais, sendo que esta 

proporção normalmente se dá de 1 hectare de cana para plantio para cinco ou oito de 

lavoura de cana, em média, dependendo se o plantio foi mecanizado ou manual, 

respectivamente.  

Então, de acordo com a exceção deste inciso, é possível ao 

produtor rural reservar e plantar livremente o material reprodutivo da cultivar para seu 

próprio uso, seja em estabelecimento próprio ou de terceiros (por exemplo, no caso de 

parceria agrícola), com exceção ao produtor de cana-de-açúcar, que deve obter autorização 

prévia do obtentor. 

 

        II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido 
do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; 

 

De acordo com esta exceção ao direito do obtentor, é 

permitido ao agricultor utilizar ou vender como alimento ou mesmo matéria-prima para 

processamento e transformação o produto resultante do plantio da cultivar, que obviamente 

é oriundo do material reprodutivo da planta, este objeto que recebe a proteção da LPC. 

Torna claro assim que o uso ou a venda como alimento de uma estrutura da planta que 

poderia ser utilizada como material reprodutivo não fere a proteção conferida pela lei. O 
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centro do artigo é na finalidade: se é para fins alimentares ou como matéria-prima, seja a 

planta usada ou vendida, não fere o direito do obtentor.  

Essa exceção, no momento de sua prática, deve ficar muito 

bem caracterizada para evitar que haja prejuízo para o agricultor, pois o desvirtuamento da 

finalidade pode gerar ônus para o vendedor da cultivar cujo fim foi desvirtuado (de 

alimento para uso em multiplicação), e até para o comprador, por utilizar material 

propagativo sem o pagamento de royalties tampouco com autorização do obtentor. 

No caso da cana, especificamente, é clara a utilização do seu 

produto para a fabricação de açúcar e álcool, e ainda deve ser considerada a utilização do 

bagaço da cana processada para fabricação de energia de biomassa. 

 

        III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento 
genético ou na pesquisa científica; 

 

Este inciso trata do que é conhecido como “exceção do 

melhorista”. Esta exceção é, via de regra, naturalmente permitida, e inclusive é prevista em 

ambas as versões da UPOV 1978 e UPOV 1991. Essa exceção vai de encontro com a 

política agrícola prevista no art. 187 da Constituição Federal, que prevê atenção especial ao 

incentivo à pesquisa e à tecnologia na área agrícola.  

O principal propósito dessa exceção é permitir o livre acesso 

aos melhoristas e comunidade científica às cultivares já desenvolvidas, mesmo que 

registradas e protegidas, para fins de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades 

vegetais, mas sempre com propósitos científicos. 

O acesso ao conhecimento já previamente desenvolvido e 

acumulado é um valor tão importante que no tratado da UPOV 1978, ao qual o Brasil 

aderiu, no próprio item que determina qual é o objeto de proteção do tratado, está inserida 

cláusula que mitiga essa mesma proteção, no qual se afirma que “não será requisitada 

autorização do obtentor tanto para a utilização da variedade como fonte inicial de variação 
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para o propósito de criar outras variedades ou para o comércio de tais variedades” (art. 5, 

item (3))168.  

O acesso a variedades de cultivares já desenvolvidas para a 

criação de novas variedades resulta em espécies definidas em dois termos técnicos, que 

referem-se às cultivares que são o resultado da pesquisa, e que podem ser “nova cultivar” 

ou “cultivar essencialmente derivada”, dependendo de condições específicas, conforme 

definidos na própria Lei de Proteção de Cultivares, como segue:  

 

“Art. 3, LPC (...): 
 
 V: nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há 

mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o 
prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros 
países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de 
árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies; 

 
(...) 
 
IX: cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra 

cultivar se, cumulativamente, for: 
 
a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar 

essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais 
que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual 
derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; 

 
b)  claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de 

descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente; 
 

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em 
relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de 
comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, 
com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores 
e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;” 

 

O uso de cultivares já desenvolvidas, mesmo que protegidas, 

para a obtenção de novas cultivares ou cultivares essencialmente derivadas é 

imprescindível, por permitir o isolamento de características específicas de certos vegetais, 

permitir a inserção de propriedades específicas em variedades, ou a obtenção de espécies 

                                                           
168 Tradução livre do trecho “Authorisation by the breeder shall not be required either for the utilisation of 

the variety as an initial source of variation for the purpose of creating other varieties or for the marketing of 

such varieties”. 
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que unam qualidades de duas outras variedades ou mais. Sobre a relevância e importância 

do acesso ao conhecimento acumulado é desenvolvido capítulo à parte, onde são expostas 

maiores informações e dados para embasar esta informação e a razão da importância do 

acesso. 

 

        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, conduzidos por órgãos públicos ou 
organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. 

 

Nos termos deste artigo, é aberta também exceção ao 

pequeno produtor rural que faça parte de programas de apoio à esse tipo de agricultura, 

para os fins da proteção conferida pela LPC. A própria lei define, no próprio artigo 10, em 

seu § 3º, pequeno produtor rural:  

 

        § 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. 

 

O reconhecimento da existência do pequeno produtor rural, 

do ponto de vista legal, é um avanço na legislação e no ordenamento, tendo em vista que 

não só a lei de cultivares faz referência a esta classe de agricultores, mas tantas outras 
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normas existentes e em vigor no ordenamento nacional169. Como bem afirma Paula A. 

Forgioni, “nossa realidade agrícola não é composta exclusivamente pelos grandes 

agricultores; a par do que hoje chamamos agronegócio ou agrobusiness sempre houve 

pequenas propriedades”170. 

Para fins da LPC, para ser considerado pequeno produtor 

rural, o indivíduo deve acumular todos os critérios acima elencados, não bastando possuir 

apenas algumas destas características, mas todas, o que implica dizer que, se não preencher 

todos os requisitos, não será considerado pequeno produtor rural para a LPC. 

A lei exige que “explore” parcela de terra, mas não determina 

qual o tipo de exploração: se para consumo próprio ou quanto comercial. Para fins da 

cultura de cana, normalmente os agricultores que não arrendam as terras para a própria 

usina realizar seu plantio, sempre o farão para posterior venda da safra para a usina. Já com 

a limitação de até dois empregados, apesar da caracterização de atividade de cunho 

empresarial, com a contratação de empregados para a realização da atividade principal, 

ainda predomina a característica de pequeno negócio, em que provavelmente o proprietário 

da terra tem participação direta na realização das tarefas rotineiras da cultura.  

Elemento bastante emblemático da caracterização de pequeno 

produtor rural é a limitação de área que o mesmo detém, cujo teto é de quatro módulos 

fiscais. O módulo fiscal (MF) é uma medida mensurada em hectares e é definida por 

município, cuja tabela está anexa à Instrução Especial Incra nº 20, de 1980. Os municípios 

que foram criados após 1980 tiveram o valor de seu módulo fiscal fixado por outros atos 

normativos do INCRA. Os itens elencados nos incisos IV e V do artigo são 

autoexplicativos, não necessitando de maiores esclarecimentos para sua compreensão. 

Com esses elementos percebe-se que a ideia que se tentou 

passar de pequeno produtor rural é a que se refere a um indivíduo que tem um pequeno 

negócio, limitado a uma faixa de terra limitada e que possui poucos recursos para 

investimento, por isso ser ele beneficiado pela exceção constante na lei.  

                                                           
169 Lei n. 11.428/2006, Lei n. 11.326/2006, normas relacionadas a financiamentos do BNDES e à agricultura 
familiar, a título de exemplo.  
170 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 117. 
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2.3.2 A exceção da cana: a exceção às exceções 

Também no artigo 10, mas no § 1º, estão as exceções 

conferidas à cana-de-açúcar que a excluem do regime geral das cultivares no Brasil. O § 1º 

do art. 10 dispõe: 

 

§ 1º Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da 
cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições 
adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar: 
 
        I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o 
produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a 
cultivar; 
 
        II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, 
não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura 
desenvolvida pelo produtor; 
 
        III - somente se aplica o disposto no inciso I às lavouras conduzidas por 
produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com 
área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo 
com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando 
destinadas à produção para fins de processamento industrial; 
 
        IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, 
comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação desta Lei, 
processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser 
protegida. 

 

Primeira conclusão que se tira da exceção à cana-de-açúcar, 

de pronto, é a referente à primeira sentença do § 1º, que determina que não se aplicam à 

cultura da cana-de-açúcar as disposições que determinam que não ferem o direito de 

propriedade sobre cultivar protegida. Ou seja, aquelas ações contidas nos incisos I, II, 

III e IV do caput do art. 10, dentre outras, ferem o direito de propriedade sobre a cultivar 

da cana-de-açúcar.  

Através de uma abordagem positiva das disposições legais 

contidas no caput do art. 10, as ações que ferem este direito sobre a cana registrada são:  
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(i) reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em 

estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;  

(ii) usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu 

plantio, exceto para fins reprodutivos; 

(iii) utilizar a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na 

pesquisa científica; 

(iv) o pequeno produtor rural multiplicar sementes, para doação ou troca, 

exclusivamente com outros pequenos produtores rurais, no âmbito de 

programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 

conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, 

autorizados pelo Poder Público. 

Ademais, além dessas ações ferirem o direito de propriedade 

sobre a cultivar da cana-de-açúcar, ainda determina o § 1º que, no caso da cana, são 

observadas disposições “adicionais” às limitações já referidas na primeira sentença do § 1º, 

que determinam que (i) para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, 

o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; e (ii) 

quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o 

equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor.  

A primeira disposição do § 1º confere uma garantia ao 

obtentor, uma vez que as espécies de sua propriedade só poderão ser utilizadas por quem 

estiver devidamente autorizado por ele. A segunda é garantia conferida ao produtor, que 

utiliza a cultivar, que esclarece que não deve ser observado o equilíbrio econômico e 

financeiro da lavoura.  

O inciso III deste § 1º dispõe também sobre a atividade 

exercida por pequenos produtores rurais, afirmando que o inciso I somente se aplica “às 

lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades 

rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais”. Também o inciso IV 

prescreve limitação à aplicação das disposições do parágrafo (em seu todo) aos produtores 
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que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação da LPC, a 

multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida. 

Dessa forma, se faz necessário discorrer sobre as exceções 

“às exceções” relacionadas à cana-de-açúcar e seus efeitos, bem como as disposições 

adicionais que regulamentam a cultura da cana-de-açúcar, glosando abaixo sobre as ações 

que ferem o direito do obtentor da cana-de-açúcar, de acordo com a LPC. 

 

2.3.2.1 Reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em 

estabelecimento de terceiros cuja posse detenha. 

Como já exposto neste trabalho, a cana não se multiplica por 

sementes, mas sim através do plantio da própria cana em momento específico de seu 

crescimento, para que então as gemas contidas em seu caule possam brotar e gerar novas 

plantas.  

Tecnicamente, não existe qualquer justificativa para a 

proteção especial conferida para a cana-de-açúcar. A família à qual pertence a cana, 

Poaceae, também engloba outras espécies de vegetais que são considerados, do ponto de 

vista econômico e alimentar, os mais importantes para a humanidade. Fazem parte dessa 

família também as gramas, os bambus, as espécies de sorgo, milho, arroz, trigo, e tantas 

outras171172. Dessa forma fica claro que mesmo outros vegetais muito importantes, que 

inclusive são base da alimentação neste e em outros países, não recebem este tratamento 

privilegiado, e se encontram regulados pela regra geral aplicável às cultivares no país.  

O fato de o indivíduo reservar para plantio posterior a 

estrutura multiplicadora da cana não é mais ou menos gravoso para o obtentor do que 

quando tanto ocorre com o milho ou o trigo. Essa proibição dificulta sim a lavoura da cana, 

uma vez que, conforme disposição do § 1º, inciso I, toda vez que for necessária a 

multiplicação de material vegetativo da cana será necessária a autorização do obtentor.  

                                                           
171 Disponível em http://botany.csdl.tamu.edu/FLORA/Wilson/tfp/com/poapage2.htm, acessado em 
25.06.2014.  
172 Disponível em < http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/po.htm>, acessado em 25.06.2014. 
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Essa prática pode levar a um controle extremo sobre a 

lavoura do produtor por parte do obtentor, de modo que este pode decidir quando permitir 

o plantio de sua espécie, que pode ser a mais indicada ao local e condições de plantio, 

mesmo que o produtor tenha reservado material propagativo para tanto, e assim, por via 

oblíqua, inviabilizar o negócio.   

 

2.3.2.2 Usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu 

plantio, exceto para fins reprodutivos 

Esta infração implica em um contrassenso óbvio quando 

aplicada à cana-de-açúcar: se usar ou vender como alimento ou matéria-prima a cana-de-

açúcar madura e já desenvolvida é proibido e fere o direito do obtentor, o que deve fazer o 

produtor com a cana que plantou? Cana não é uma planta ornamental, muito menos quando 

plantada em milhares de hectares contínuos. Então deve solicitar autorização para a venda 

do produto? Mas se a cana não havia sido cultivada para a venda, ou mesmo para o seu 

próprio uso (no caso de usinas e destilarias que cultivam seus próprios canaviais), então 

para quê foi cultivada?  

A autorização para o cultivo, bem como o fornecimento da 

cultivar, implica na óbvia situação de que o agricultor desenvolverá sua lavoura e em 

determinado ponto de maturação da planta, a utilizará como matéria-prima, ou por si 

próprio (no caso de ser a usina a própria produtora) ou então para uso de terceiro 

(fornecimento para alguma usina, também para o seu processamento).  

 

2.3.2.3 Utilizar a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na 

pesquisa científica 

O acesso à tecnologia existente é essencial para o 

crescimento da ciência. Sem esse acesso a evolução fica muito limitada, pois apenas pode 

utilizar uma determinada tecnologia o seu proprietário, o que faz com que o 

desenvolvimento da ciência fique a critério da vontade e interesse de apenas um indivíduo.  
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Em razão da importância do acesso à tecnologia existente 

para desenvolvimento de novas espécies, principalmente em um mercado com as 

características do que agora se desenha no setor sucroalcooleiro, dedica-se a este tópico 

espaço à parte em outro capítulo nesse trabalho, no qual são abordados também outros 

aspectos relevantes relacionados ao acesso à tecnologia.  

Entretanto, faz-se aqui referência à UPOV 1978, da qual o 

Brasil faz parte. Esta versão da UPOV (que diverge da versão mais atual, de 1991) 

determina, em seu Artigo 5, item (3) que:  

 

(3) A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade 
como fonte inicial de variação para o fim de criação de outras variedades, 
nem para a comercialização destas variedades. Tal autorização será 
necessária, entretanto, quando da utilização reiterada da variedade for 
necessária para a produção comercial de uma outra variedade.173  

 
 

A UPOV 1978 contempla nesse item (3) o livre acesso do 

agricultor e do melhorista, na utilização da variedade vegetal protegida, para fins de 

desenvolvimento de outras variedades ou para a comercialização destas novas variedades, 

sem a prévia autorização do obtentor (artigo 5.3). Desse modo, o acesso à cultivar para o 

desenvolvimento de pesquisa e criação de novas espécies é permitido, nos termos do 

Artigo 5 (3).  

Ainda na UPOV 1978, seu Artigo 40 determina que não são 

permitidas reservas com relação aos termos da UPOV 1978174.  

Então, combinados os dois artigos, tem-se que, de acordo 

com a UPOV 1978 é possível o acesso, sem autorização do obtentor, a cultivares 

protegidas para fins de pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares. E desde que não 

são permitidas reservas com relação ao conteúdo da Convenção, e posto que o Brasil 

                                                           
173 Tradução livre de: (3) Authorisation by the breeder shall not be required either for the utilisation of the 

variety as an initial source of variation for the purpose of creating other varieties or for the marketing of 

such varieties.  Such authorisation shall be required, however, when the repeated use of the variety is 

necessary for the commercial production of another variety. 
174 Artigo 40 – Reservas: não são permitidas reservas com relação a esta Convenção. Tradução livre de 
“Article 40 – Reservations: No reservations to this Convention are permitted.” 
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aderiu à UPOV 1978 com o texto atual da LPC, que proíbe o acesso à cultivar protegida de 

cana-de-açúcar para fins de pesquisa, de acordo com a primeira parte do § 1º do art. 10, 

afirmamos novamente que, como já exposto na parte histórica deste trabalho, a UPOV 

emitiu parecer equivocado sobre os efeitos da exceção da cana-de-açúcar, o que permitiu o 

acesso equivocado do Brasil, com esse texto da LPC, à UPOV 1978.  

Tal disposição, ainda deve ser ressaltado, foi inserida em uma 

lei que, para o Brasil, seria um primeiro estágio para implementação de regulamentação de 

proteção a cultivares no país, sendo que ainda há um estágio mais avançado, que é 

justamente a adesão à UPOV 1991, mais abrangente na proteção, com dispositivos mais 

rígidos e garantias mais amplas aos obtentores.  

Este texto legal, óbvio, limita o desenvolvimento da ciência 

como um todo, e da economia especificamente no ramo sucroalcooleiro, com reflexos em 

todos os outros setores da economia, o que faz o leitor atento acreditar que mais do que 

colaborar com o desenvolvimento do país, esta exceção da cana-de-açúcar atrapalha.  

 

2.3.2.4 o pequeno produtor rural multiplicar sementes, para doação ou troca, 

exclusivamente com outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de 

financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos 

públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. 

Este dispositivo legal, quando não aplicável à cana, torna a 

multiplicação de material reprodutivo pelo pequeno produtor rural, para doação ou troca, 

infração ao direito de propriedade sobre a cultivar. Não exclui outras possíveis infrações, 

pois ao determinar a lei que estes incisos do art. 10 não se aplicam à cana, não se diz que a 

ação prevista no texto é infração e o oposto do dispositivo é permitido, mas simplesmente 

que aquele dispositivo, para a cana-de-açúcar, não existe no mundo legal. Assim, não só as 

ações previstas nos incisos do art. 10 são infração, como também todas as outras não 

previstas na lei, o que mais gravoso e torna ainda mais rígido o regime da cana.  

De qualquer modo, tornar infração a ação de doação ou troca 

de material reprodutivo de cultivares entre pequenos produtores rurais envolvidos em 
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programas governamentais de financiamento e apoio a pequenos produtores rurais é, ao 

mesmo tempo, uma forma de minar forças dos pequenos produtores rurais, que por si só já 

tem custos fixos bem maiores e menos diluídos que os percebidos pelos grandes produtores 

rurais, mas também fazer com que essa cultura da cana-de-açúcar se concentre apenas nas 

mãos de grandes empresas e conglomerados econômicos.  

Apesar deste dispositivo legal, e do § 1º do art. 10 determinar 

que os produtores rurais devem solicitar autorização ao obtentor para multiplicar material 

de reprodução das cultivares, ficam dispensados de requerer essa autorização para 

reprodução os pequenos produtores rurais desde que sua lavoura seja destinada à 

“produção para fins de processamento industrial”. Quando a lei limita, então, essa 

produção, veda novamente a troca ou doação de material reprodutivo entre pequenos 

produtores rurais, obrigando estes a adquirir, no mínimo, as primeiras matrizes dos 

desenvolvedores.  

Além disso, condiciona a ausência de autorização à produção 

para processamento industrial. Se for considerado o termo “indústria” em sua acepção 

literal, no sentido de transformação de matéria-prima em produto, como não se consome 

cana in natura, toda atividade será “indústria” quando referida à cana-de-açúcar. Mas se 

for considerada “indústria” dentro da cadeia produtiva de açúcar e álcool da cana, tem-se 

que é vedada a multiplicação para uso próprio por produtores que possuam pequenas 

manufaturas próprias de produtos derivados da cana, como garapa, melaço, rapadura, e 

outros do gênero.  

Se for considerado, como já exposto acima, que a relação 

ótima de produção de cana para posterior plantio é a relação de 1 para 8 (uma parte de cana 

para plantio para 8 parte de cana plantada para lavoura, isso para plantio manual), tem-se 

que será necessário quase meio módulo fiscal de um pequeno produtor rural que tem 

quatro módulos fiscais, para que este possa viabilizar a sua lavoura sem necessariamente 

adquirir cana do obtentor. Se forem considerados ainda estradas, casas na propriedade 

rural, galpão para a guarda de ferramentas, terrenos impróprios para o cultivo e ainda a 

reserva legal correspondente a 20% da área, verifica-se uma óbvia diminuição da área de 

plantio, o que pode inviabilizar o cultivo da própria cana para plantio, ou mesmo a própria 

lavoura de cana por parte do detentor da terra, que se vê obrigado a arrendar suas áreas 
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para terceiro realizar o cultivo da lavoura. Como a lavoura de cana demanda grandes áreas 

de cultivo para a sua viabilização econômica, a produção parece poder ser viabilizada de 

forma mais acessível através de cooperativas de produtores, de modo que os custos fixos 

em que incorrem com a lavoura sejam diluídos entre os cooperados, e possam estes operar 

com escalas maiores nas negociações, eventualmente viabilizando melhores condições e 

preços quando aumentadas as condições.  

Nota-se então que o cultivo de cana-de-açúcar se mostra mais 

viável quando realizado em grande escala, não sendo uma atividade típica de pequenos 

produtores rurais, a não ser que estes se organizem de forma a viabilizar negócios que 

envolvam um número maior de produtores (cooperativas).  

A inviabilização de troca de variedades entre os produtores 

rurais veda uma prática típica e comum entre estes, que inclusive já teve respaldo na 

jurisprudência nacional, em decisão muito bem fundamentada, que autoriza, como deveria 

autorizar, a troca, seguindo os termos dispostos na LPC175. Apesar da autorização expressa 

para a multiplicação de material reprodutivo por parte dos pequenos produtores rurais, a 

impossibilidade de troca desse material entre esta categoria de produtores ainda os submete 

aos eventuais preços cobrados pelos obtentores para a utilização da variedade protegida.  

 

2.3.3 As regras adicionais do artigo 10 para a cana-de-açúcar 

Além de excluir a cana-de-açúcar do regime geral das 

cultivares, o § 1º do art. 10, em sua segunda parte, prescreve regulamentação adicional 

para a cultivar da cana. Ou seja: a cultivar da cana se submete às regras de cultivares no 

Brasil, não possui elementos de mitigação da legislação, e ainda possui regras adicionais: 

um regime extremamente rígido e diferenciado do tratamento conferido às outras 

cultivares.  

 

                                                           
175 Comarca De Porto Alegre, 15ª Vara Cível – 1º Juizado, Processo nº 001/1.09.0106915-2, Autores: 
Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros; Réus: Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Techonology 
LLC; data da sentença 04.04.2012. 
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2.3.3.1 Necessidade de autorização para multiplicar material vegetativo, mesmo que 

para uso próprio 

A exigência de autorização para multiplicar material 

vegetativo torna a utilização de uma determinada variedade por parte de um produtor 

sempre condicionada à aprovação do detentor da propriedade da cultivar, tanto a primeira 

aquisição quanto a multiplicação para uso próprio.  

Essa garantia conferida ao obtentor pode ao mesmo tempo ser 

boa ou ruim, conforme a ótica do observador. O seu aspecto positivo está justamente no 

fato de o obtentor ter total controle sobre a disseminação e uso de sua espécie, uma vez que 

somente poderá ser utilizada mediante sua prévia e expressa autorização. Já seu aspecto 

negativo está justamente no fato de conferir ao obtentor o poder de permitir ou vetar o uso 

de sua cultivar, mesmo para aquele que já a utilizava em sua lavoura.  

Se o produtor não pode reproduzir o material multiplicativo 

da cultivar que cultiva para seu próprio uso, isso faz com que haja duas alternativas lícitas 

para a solução do caso: (i) ou ele obtém a autorização do obtentor para a multiplicação; (ii) 

ou o obtentor fornece a cultivar para o plantio. De outra forma, não terá acesso à cultivar.  

Como já dito anteriormente, a diversidade de variedades de 

cana-de-açúcar que existe hoje se deve justamente em razão da busca de espécies mais 

adaptadas para certas condições, que envolvem desde o clima, condições pluviométricas, 

tipo de solo, manejo, tempo de maturidade, entre outras condições, tudo para que a planta 

atinja um patamar otimizado de produção, proporcionando o melhor aproveitamento da 

lavoura, com um melhor resultado econômico.  

Hoje existem 154 registros de espécies de cana-de-açúcar 

perante o Registro Nacional de Cultivares176. Considerando a classificação das cultivares 

de cana, que normalmente possuem no início de seu nome sigla que determina qual a 

instituição responsável pelo seu desenvolvimento, conclui-se que, com exceção de 3 

cultivares, todas as outras 149 pertencem a cinco instituições, o que é um universo pequeno 

e concentrado quando se considera a produção canavieira de todo o país.  

                                                           
176 Disponível em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php, 
acessado em 25.06.2014. 
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Em princípio, a UPOV 1978, em seu Artigo 5, apenas previa 

a necessidade de requisição de prévia autorização para os casos de produção para fins 

comerciais, oferta para venda e venda das estruturas reprodutivas das cultivares protegidas. 

Contudo, não há problema em inserir na LPC mais uma autorização, uma vez que a UPOV 

obriga a inserção apenas daqueles elementos básico por ela elencados, mas não impede, 

nesse caso, a inserção de outras obrigações de requisição de autorização, desde que não 

sejam conflitantes com o seu conteúdo; mas essa requisição, extraordinária, não se aplica a 

nenhuma outra cultivar.  

Com o fim de sanar uma possível situação que se caracterize 

como abuso do direito detido sobre uma determinada espécie de cultivar pode ser utilizado 

o instituto da licença compulsória, conforme prevista no art. 28 e seguintes da LPC.  

A licença compulsória tem como escopo assegurar a 

disponibilidade de cultivares aos produtores a preços compatíveis com os praticados no 

mercado. Ao obtentor, entretanto, é garantida contraprestação financeira compatível.  

Assim, no caso de negativa de autorização injustificada, ou 

de justificativa que não seja razoável, pode a autoridade competente permitir a exploração 

e multiplicação de determinada cultivar a quem o requerer, desde que tenha razões para 

tanto, expostas em petição fundamentada. Apesar das exceções e privilégios concedidos à 

cana-de-açúcar na LPC, este mecanismo ainda se aplica a essa cultivar, não havendo 

qualquer exceção ou limitação que mitigue sua utilização.  

As razões que podem ser alegadas no pedido de suprimento 

de autorização podem ter como base a sua não distribuição, falta de autorização 

injustificada, ou com justificação não condizente com a realidade, falta de uso da cultivar, 

ou a impossibilidade de aquisição da cultivar pelos preços praticados. 

A entidade responsável pelo processamento e julgamento do 

pedido é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que verificará se 

os requisitos para o pedido são preenchidos, e procederá com a intimação do obtentor. O 

CADE julga a concessão de licença compulsória, de acordo com o Artigo 31, LPC, após 

receber o pedido autuado pelo MAPA. No prazo de quinze dias, o MAPA deve enviar 

parecer técnico ao CADE, opinando pela licença compulsória ou não. O art. 33, LPC, diz 
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que da decisão do CADE não cabe recurso administrativo, tampouco medida liminar no 

âmbito judicial.  

Desse modo pode ser sanada a eventual negativa injustificada 

ou abusiva por parte do obtentor em conceder autorização para o uso de sua cultivar, 

apesar de ser esse um procedimento tormentoso e de custo significante, uma vez que o seu 

trâmite é concentrado em Brasília, o que provavelmente pode inviabilizar o acesso por 

parte de pequenos agricultores a essa medida. Ainda assim deve-se considerar que essa 

obrigação não existe para nenhuma outra cultivar no país, o que pode se configurar como 

uma situação que se afasta do princípio da equidade. 

 

2.3.3.2 Equilíbrio econômico-financeiro entre autorização de uso de cultivar e a 

lavoura desenvolvida pelo produtor 

Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-

financeira) é definido por Celso Antonio Bandeira de Mello como a “relação de igualdade 

formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, 

de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá”177.  

Dessa forma, o produtor não pode ter sua atividade 

inviabilizada pela prática de preço abusivo por parte do obtentor da cultivar para conceder 

a sua autorização para uso da cana. Assim, o pagamento pela autorização para uso deve ser 

condizente com as condições do mercado, de um ponto de vista mais amplo, não sendo 

permitida a prática de preço abusivo ou que não permita o desenvolvimento da lavoura.  

A legislação, nesse ponto, atende a uma obrigação do Estado, 

que é justamente viabilizar a agricultura, mesmo que para tanto utilize a lei de termos 

vagos, mas que de certo modo ainda estabelecem parâmetros aferíveis para a averiguação 

de prática abusiva ou não.  

Observe-se que para uma justa averiguação da situação da 

lavoura para fins de cálculo do preço a ser pago, não podem ser ignoradas condições 

                                                           
177 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. rev. e atual. São 
Paulo, Malheiros: 2006, p. 603. 
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macroeconômicas que afetem o mercado como um todo, como seca, quebra de safra, 

prejuízos consecutivos no mercado de produtos derivados da cultivar, supersafra e queda 

de preços, etc., sob pena de um preço praticado em determinado momento da economia ser 

considerado abusivo em outro momento, puramente em razão de condições diversas que 

permeiam o ambiente econômico como um todo, ou apenas de um determinado setor, no 

caso o da cana-de-açúcar e seus derivados.  

É sabido que esse critério não é plenamente objetivo, mas 

confere limites para a prática de determinados preços. A observação de tabelas de 

composição de custos de lavoura pode eventualmente colaborar com a definição de um 

preço a ser praticado, no caso de eventual litígio sobre valores, mas esse não é um cálculo 

preciso e lógico, concorrendo para a formação de valor final diversos elementos que devem 

ser considerados na composição de um valor final, o qual obviamente deve incluir uma 

margem de lucro ao obtentor.  

Com relação a esse critério, ainda deve-se levar em 

consideração, do ponto de vista microeconômico, as condições específicas de cada 

produtor, posto que a relação econômico-financeira é o equilíbrio entre as obrigações do 

obtentor, detentor da cultivar, e a contraprestação a ser paga pelo produtor. Esse elemento 

insere um critério de subjetividade tamanho que, em termos populares, pode variar do oito 

ao oitenta, pois levará sempre em consideração as condições do produtor – que pode ser 

um produtor com eficiência enorme na lavoura, tendo muito ou pouco lucro, conforme sua 

eficiência administrativa; ou ainda produtor com uma ineficiência produtiva na lavoura, 

que afeta o seu lucro. Assim, a inviabilização da lavoura pelo preço praticado pode se dar 

mesmo que o preço seja ínfimo, pois equilíbrio econômico-financeiro dependerá de quanto 

a obrigação do produtor onerará o seu custo e resultado final, o que pode ocorrer mesmo 

que seja uma contraprestação pequena a ser dada pelo uso da cultivar. 
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2.3.3.3 Limitação da abrangência da exceção da cana-de-açúcar sobre produtores 

que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação da LPC, 

processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida 

Este dispositivo determina que ficam excluídos dos efeitos do 

§ 1º do art. 10 da LPC os produtores que já praticavam multiplicação de material 

reprodutivo de cana antes da LPC entrar em vigor. Assim, o maior efeito desse disposto é 

ficarem eles dispensados de pedir autorização para multiplicar o material reprodutivo das 

cultivares, mesmo que elas venham a ser protegidas em momento posterior, mediante 

solicitação de seu obtentor originário.  

Para tanto, não só o agricultor precisa comprovar que já 

praticava a multiplicação da cultivar, mas também que era de uma determinada espécie de 

cultivar de cana. Assim, por lógica, excluem-se as cultivares que foram criadas em 

momento posterior à LPC, ou as que pertençam a instituições que foram criadas em 

momento posterior à LPC, e que tenham sido desenvolvidas por estas instituições. Assim, 

não só é um trabalho que envolve a prova do tempo em que se reproduzia a espécie, mas 

especialmente a prova de que aquela espécie específica era ali reproduzida.  

Também se deve notar que o dispositivo não traz nenhuma 

referência à classificação do produtor em pequeno produtor rural ou grande empresa, mas 

apenas o dispensa de requerer autorização para a multiplicação de material das cultivares. 

Assim, entende-se então que a norma se aplica a todos os produtores, desde os pequenos 

até os grandes grupos, o que acaba por se caracterizar como uma brecha legal, pois é muito 

difícil o controle das espécies que eram reproduzidas em enormes quantidades de terra, que 

normalmente são os canaviais. 

Contudo, paira uma dúvida sobre essa exclusão: se não se 

aplicam as disposições do § 1º do art. 10 da LPC ao produtor que já multiplicava material 

reprodutivo de cana em momento anterior à promulgação da LPC, e como o trecho da lei 

que exclui a incidência das exceções contidas no caput do art. 10 para a cultura da cana-de-

açúcar está justamente neste parágrafo, então estes produtores têm o benefício das 

exceções contidas no art. 10, caput?  
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É difícil opinar neste caso, apesar de haver a propensão a se 

acreditar que o legislador quis referir-se às disposições adicionais que vigoram para a cana-

de-açúcar, e não fazer referência à primeira parte do § 1º do art. 10, que determina que as 

exceções do caput do art. 10 não se aplicam à cana. Caso seja feita uma interpretação 

literal do dispositivo, é possível chegar à conclusão de que a primeira parte do § 1º do art. 

10 também não se aplica à cana, passando então a vigorar para estes agricultores que já 

praticavam a multiplicação de espécies por conta própria o regime comum a todas as 

cultivares.  

Contudo, caso seja considerado o propósito da lei, as 

exceções e o regime específico da cana-de-açúcar, combinados com o contido neste inciso, 

pode-se concluir que o legislador, neste inciso IV, quis referir-se exclusivamente aos 

outros incisos que fazem alusão a autorização a ser concedida por parte do proprietário da 

cultivar. Assim, é possível concluir que este último entendimento seja o mais correto, 

dentro do contexto da lei e de seus dispositivos.  

 

2.4 A cana-de-açúcar em eventual adesão do Brasil à UPOV 1991 

O Brasil possui a opção, a qualquer momento, e desde que 

preenchidos os critérios mínimos, de aderir à UPOV 1991 e ascender a um novo patamar 

de regulação da propriedade intelectual de cultivares transgênicas. Essa possibilidade deve 

ser objeto também de estudo, uma vez que pode ocorrer de, a qualquer momento, vir a ser 

proposta a adesão à versão mais abrangente da UPOV, a de 1991, que permanece aberta 

para sujeição de leis ao Conselho da UPOV, tanto para nações que queiram fazer a 

primeira adesão, quanto para aquelas que querem aumentar o nível de proteção.  

A cana-de-açúcar, assim como outras cultivares, demandará 

um conhecimento técnico da cultivar por parte do aplicador da lei para fazer valer os 

direitos e garantias conferidos na UPOV 1991, em razão de esta versão possuir algumas 

características peculiares com relação à versão anterior, de 1978. Para a análise a seguir 

considera-se a eventual proteção que seria conferida para a cana dentro dos moldes 

estabelecidos pela UPOV 1991, não sendo consideradas as exceções à cana-de-açúcar que 

hoje se encontram contempladas na LPC.  
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A versão da Convenção da UPOV de 1991 é mais abrangente 

no que concerne a privilégios sobre cultivares, com a introdução de novas condições, 

ampliação da extensão dos direitos e dos prazos de proteção das variedades.  

Cabe, primeiramente, apontar que a versão de 1991 da UPOV 

não possui preâmbulo, diferentemente da versão de 1978, o que, apesar de alguns 

considerarem mera formalidade, é possível entender que o preâmbulo é extremamente 

importante na orientação à aplicação dos regramentos ali contidos, bem como 

estabelecendo quais são os princípios motivadores da existência da referida norma.  

Aspecto importante da versão de 1991 da UPOV é que os 

países signatários que fizerem sua primeira adesão à UPOV por essa versão estão 

obrigados a proteger todas as variedades vegetais no país dentro do prazo de dez anos; na 

versão de 1978, os Estados signatários não eram obrigados a proteger todas as espécies 

vegetais, e não havia prazo para tanto. Assim, uma vez que o Estado adere a essa versão, se 

obriga a trabalhar de forma ativa para a proteção de todas as espécies, quando requisitada a 

proteção da lei. 

O prazo para a entrega de documentação para requerimento 

de exclusividade após o depósito do pedido perante o órgão responsável pela proteção tem 

aumento, passando de “até três meses” a “não menos que três meses”, o que facilita a 

reunião de documentos e a entrega de amostras da variedade a ser protegida, o que no caso 

da cana é extremamente importante, em razão da semelhança entre diversas espécies.  

A extensão dos direitos protegidos é ampliada, incidindo 

sobre a produção, reprodução, acondicionamento para reprodução ou multiplicação, oferta 

para a venda, venda efetiva, exportação, importação, e estocagem para quaisquer dos fins 

previstos nos elementos elencados.  

No caso da cana, em que o material reprodutivo é a própria 

planta, a ação de uso de material reprodutivo sem autorização só se configura com o 

efetivo plantio do vegetal, pois até o momento em que este não ocorra, o material 

reprodutivo da planta encontra-se incorporado na própria cana, inerte, o que por si só não é 

infração; caso a planta seja industrializada, não se configura a infração à proteção do 

material reprodutivo. Dessa forma, é difícil a constituição de prova de que o material seria 
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utilizado para a efetiva multiplicação do vegetal, pois pode o produtor alegar que a cana 

será industrializada, e não plantada.  

O aspecto que demanda maior esforço do intérprete da lei 

para atingir o seu fim, no caso da cana-de-açúcar, é aquele que se refere à ampliação da 

proteção da propriedade intelectual aos produtos colhidos, incluídos aí plantas inteiras e 

suas partes, quando não autorizado o uso do material reprodutivo, e também sobre os 

produtos diretamente derivados da planta protegida. 

No caso da cana-de-açúcar, são dela diretamente derivados, 

hoje, principalmente, três produtos: o primeiro, o açúcar; o segundo, o álcool combustível; 

e o terceiro, e que pode gerar maiores complicações, a eletricidade de biomassa. No caso 

do açúcar e do álcool, que são concretos, e a autorização para seu comércio é algo mais 

fácil e palpável de se visualizar: o açúcar ou álcool proveniente de lavoura de cana 

protegida, mas que não tenha recebido a autorização para o seu uso por parte do obtentor, 

deve ter sua comercialização autorizada pelo obtentor.  

Já com a eletricidade é uma situação um pouco mais abstrata 

e inusitada: hoje é comum que as usinas e destilarias produzam energia com a queima do 

bagaço da cana após a moagem. O bagaço, que durante muito tempo foi descartado, deve 

sim ser considerado parte da cultivar da cana, pois não só é materialmente parte da planta, 

mas também adquire grandeza econômica quando utilizado para a produção de energia178. 

Mas essa energia é utilizada para o suprimento das necessidades da própria usina, o que 

torna a medição da energia temerária, pois ela se dá de forma unilateral, pela própria 

consumidora que deverá requerer a autorização para seu uso.  

Ademais, o uso da energia produzida é imediato, então a 

reclamação pela falta de autorização, quando for realizada, já é feita tardiamente, pois a 

energia já foi consumida. Ainda: é comum que as usinas e destilarias produtoras de energia 

termelétrica de bioassa celebrem contratos de fornecimento de energia elétrica com 

                                                           
178 Em entendimentos mantidos com agentes do setor, surgiu a informação de que hoje se pesquisam 
variedades de cana que são mais ricas em bagaço, e que não necessariamente possuem um alto nível de 
produção de sacarose, para o fim especial de serem utilizadas como combustível nas usinas de energia 
elétrica de biomassa existentes nas plantas de processamento de cana-de-açúcar. Isso demonstra uma nova 
tendência da indústria, em razão de atendimento específico de uma demanda já existente, e que, do ponto de 
vista estratégico, tanto para a usina quanto para o próprio país, deve ser considerada relevante em todos os 
seus aspectos, principalmente o de proteção de propriedade intelectual.  
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entidades do setor ou grandes consumidores, comprometendo-se a disponibilizar e entregar 

uma determinada quantia de energia dentro de um certo período de tempo (como para a 

Câmara de Comércio de Energia Elétrica – CCEE).  

Nesse caso, como é possível perceber, há uma implicação 

maior no caso de utilização de cana-de-açúcar sem autorização para alimentação das 

caldeiras das usinas, pois a falta de autorização para o comércio da energia pode gerar um 

impasse, afetando inclusive o contrato celebrado com as entidades consumidoras do 

excesso de energia produzido – e seus potenciais reflexos econômicos – e até o próprio 

fornecimento de energia em determinados locais, que adquirem energia diretamente da 

usina (como redes elétricas de municípios próximos às usinas), fazendo com que seja 

negociado bem que é fruto direto de ato ilícito, e cujos contratos podem ser questionados 

em razão de seu objeto.  

Em casos como esse, em que se trata de energia elétrica, bem 

essencial para a sociedade atual, é possível compreender que deve haver em tal caso a 

intervenção judicial para autorizar o fornecimento da energia elétrica, suprindo a falta de 

autorização por parte do obtentor da cultivar, em detrimento de seu direito de propriedade 

sobre a cana, mas que também garanta a decisão a justa e adequada remuneração ao 

obtentor da cultivar, nos moldes ditados pela lei. Assim, garante-se a devida remuneração 

do obtentor pelo uso de sua cultivar, bem como o suprimento de energia, e cumprimento 

dos contratos eventualmente celebrados, para evitar mal maior a toda a sociedade.  

Aplicam-se também as disposições acima a variedades 

essencialmente derivadas da espécie protegida179; a espécies que não sejam claramente 

distinguíveis da espécie protegida (o que pode ser um fator complicador para a cana-de-

açúcar, em razão da dificuldade técnica de distinção de algumas espécies, que se mostram 

diversas apenas em certas situações), com base nos critérios contidos no tratado; e a 

variedades que necessitem do uso reiterado da espécie protegida.  

                                                           
179 O conceito de variedade essencialmente derivada foi incluído no texto, sendo que o conceito abrange as 
espécies que sejam derivadas de espécies protegidas. A variedade essencialmente derivada, nos termos do 
Artigo 14, (5), (b), (i) e (ii), são aquelas derivadas predominantemente de uma variedade inicial, ou de uma 
variedade que seja essencialmente derivada de uma variedade inicial, e que mantenha as características 
essenciais de genótipo ou combinação de genótipos da variedade inicial, e cumulativamente seja dintingüível 
da variedade inicial. 
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Tais medidas protetivas relacionadas à autorização para uso 

da cultivar não são aplicáveis, entretanto, quando o obtentor tenha tido oportunidade para o 

exercício de seus direitos, mas não tenha feito uso da mesma, nos termos da UPOV 1991. 

Corroborando posicionamento já manifestado neste trabalho, 

a UPOV 1978 foi considerada deficiente na proteção dos direitos, tanto de obtentores 

quanto de terceiros interessados, não satisfazendo assim nem um lado nem outro. Então, na 

UPOV 1991 foi conferido a cada Estado-membro a possibilidade de estabelecer algumas 

limitações opcionais aos direitos dos obtentores, e ao mesmo tempo foi determinada, em 

seu Artigo 15, a imposição de exceções compulsórias aos direitos do obtentor. Dentre estas 

exceções compulsórias180 está a garantia de acesso pela comunidade científica ao 

conhecimento já adquirido, com propósito não comercial, experimental e para a obtenção 

de novas variedades vegetais, com observância das proteções referidas no item 14 (5), que 

protege variedades essencialmente derivadas da espécie protegida; espécies que não sejam 

claramente distinguíveis da espécie protegida; e variedades que necessitem do uso 

reiterado da espécie protegida. Esta disposição é uma das exceções da cana-de-açúcar 

contida na LPC, o que categoricamente é afastado pela UPOV 1991. 

Entre as exceções opcionais, encontra-se a contida no artigo 

15.2, que autoriza ao Estado-membro estabelecer, com a devida parcimônia, o direito do 

agricultor reservar material reprodutivo da cultivar para seu próprio uso. Em recomendação 

da UPOV181, sugere-se que o “farmer’s privilege” não seja estendido a setores da 

agroindústria que normalmente não percebem tal privilégio no país em questão.  

Assim, se o país apenas confere privilégio de reprodução de 

material para multiplicação da cultivar a pequenos produtores rurais, este privilégio não 

deveria ser estendido a grandes produtores rurais, cabendo apenas à discrição do Estado 

membro a sua previsão ou não no ordenamento legal.  

                                                           
180

 Article 15 – Exceptions to the Breeder’s Right 

(1) [Compulsory exceptions]  The breeder’s right shall not extend to: 

(i) acts done privately and for non-commercial purposes,  

(ii) acts done for experimental purposes and 

(iii) acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) 

apply, acts referred to in Article 14 (1) to (4) in respect of such other varieties.  
181 Recomendação incluída ao final do texto da Convenção da UPOV, 1991. Disponível em: 
<www.upov.int>. 
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A UPOV 1991 determina que o melhorista que desenvolva 

espécie essencialmente derivada de uma espécie protegida requeira autorização do obtentor 

original para explorá-la comercialmente. É conferido, então, acesso pelos melhoristas às 

variedades de cultivares protegidas, não sendo possível ao obtentor originário impor 

qualquer tipo de obstáculo para este acesso; contudo, no caso de obtenção de uma cultivar 

essencialmente derivada, é necessário que o melhorista receba a autorização do obtentor 

original para realizar a sua exploração comercial.  

Os direitos do obtentor na UPOV 1991 incidem no caso de 

exportação da planta para país que não proteja a variedade sobre a qual incide o privilégio 

ou no caso de exportação de material que permita propagação da planta, exceto no caso de 

o produto ser utilizado para o propósito de “consumo final”. Essa previsão de “consumo 

final” é termo vago, e não necessariamente remete a “consumo” como alimento, o que não 

exclui, então, o propósito de exportação para industrialização da cultivar. Como é sabido, 

no caso da cana-de-açúcar, essa não é consumida in natura, sendo sempre cultivada para o 

fim de industrialização e processamento, com o intuito de se obter novo produto a partir de 

sua matéria-prima; assim, se faz necessária a definição clara de “consumo final”, para 

então ter definida a incidência ou não dessa exceção par ao caso da cana-de-açúcar. 

No que toca à cana-de-açúcar, é necessário notar o que 

determina o Artigo 18, quando dispõe que os direitos do obtentor são independentes (ou 

seja, não se submetem) das ações reguladoras tomadas pelas Estados-membros da União 

em nível interno, sobre produção, certificação ou negociação de material protegido ou 

importação ou exportação do material, não prejudicando assim a aplicação da Convenção. 

Aparentemente objetiva a UPOV garantir que os direitos do obtentor sejam reconhecidos 

mesmo perante regulamentos nacionais que tentem mitigar ou suprimir disposições do 

texto da UPOV que regulamente as relações entre os Estados. Tais situações levariam à 

não eficácia do tratado. Assim, mesmo que um país membro regule de forma diversa os 

direitos e garantias contidas no tratado, amplie as exceções aos direitos do obtentor, de 

forma diversa da disposta no tratado, sendo membro da UPOV, os direitos contemplados 

no tratado devem prevalecer182.  

                                                           
182 FRANCISCO, Alison Cleber. Royalties de Cultivares Transgênicas: sua Formação no Plano Nacional 
e Internacional sob a Convenção da UPOV. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito - USP, 2009, 
p. 149. 
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Esse entendimento é válido para o caso de supressão pela 

legislação brasileira do direito do melhorista contido na UPOV 1978; desse modo o 

melhorista estrangeiro de posse de uma espécie protegida no Brasil (e que deveria receber 

também a proteção no outro país membro) poderá utilizar essa variedade para 

melhoramento genético, mesmo sem a autorização do seu obtentor brasileiro, pois não 

deveria o país mitigar disposição do tratado do qual faz parte de forma unilateral.  

De acordo com a UPOV 1991, a cultivar de cana-de-açúcar 

teria o prazo de proteção ampliado, passando de dezoito para vinte e cinco anos; e também, 

no mesmo contexto de ampliação de direitos do obtentor, com relação à nulidade do direito 

do solicitante, é incluída nova previsão que diz respeito à concessão do privilégio a pessoa 

que a ele não tem direito efetivo, ou seja, aquele que não contribuiu nem contratou terceiro 

para realizar o melhoramento, aquele que se apropria de espécie alheia e pede o seu 

registro, se antecipando ao verdadeiro titular do direito. 

Com a eventual adesão à UPOV 1991, o Brasil passaria a se 

relacionar com os outros países membros da UPOV com base nas normas das duas versões 

do tratado da UPOV: a de 1978 e a de 1991, com base nos seguintes critérios:   

 

(i) Relacionamento entre países vinculados apenas pelas versões da Convenção 

anteriores ao texto de 1991: suas relações são regidas pelas disposições do texto 

de 1978,  

(ii) Relacionamento entre países vinculados apenas pela versão da Convenção de 

1991: é regido pelo texto de 1991, apenas; 

(iii) Relacionamento entre países vinculados à UPOV 1991, e que tenham sido 

signatários de alguma versão anterior (1961/72 ou de 1978): serão regidos pelas 

normas do texto de 1991, apenas; 

(iv) Relacionamento entre país não vinculado pela versão de 1991 e membros 

vinculados somente ao texto de 1991: podem ser aplicadas as normas 

constantes na última versão a que os não signatários do texto de 1991 tenham se 

obrigado (UPOV 1961/72 ou UPOV 1978), porém mediante envio de 
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notificação para o Secretário Geral a respeito de sua aplicação em tais casos; 

contudo, quando a relação for na mão inversa (ou seja, quando a parte ativa na 

relação for o Estado signatário apenas da versão de 1991), este deverá aplicar as 

normas da Convenção de 1991 nas relações com o Estado não signatário da 

versão de 1991. Neste caso deve-se considerar como norma que regulamenta o 

surgimento ou não de obrigações relacionadas a cultivares, a lei de proteção do 

país onde os fatos ocorreram (o cultivo da planta), para a verificação da 

existência da obrigação, e em qual amplitude esta surge183. 

 

A UPOV 1991, assim como a versão de 1978, também 

determina que não é possível estabelecer reservas com relação aos seus termos, quando da 

adesão pelo Estado, com apenas uma exceção: aqueles Estados que fossem vinculados à 

UPOV 1978, e que têm um sistema de proteção de variedades vegetais de reprodução 

assexuada a título de propriedade industrial, além do sistema de proteção de direitos de 

obtentores, pode continuar utilizando esse sistema com relação às espécies a ele 

submetidas, desde que providencie a notificação da UPOV sobre este fato. Assim, 

estabelece-se uma exceção à disposição do Artigo 3(1), em que os Estados possuem prazos 

e condições para a implementação dos termos da UPOV 1991. Tal termo não se aplica, 

entretanto, ao Brasil, uma vez que este possui um sistema puro e único de proteção a 

cultivares, o sistema sui generis contemplado na LPC. 

 

2.5 Exceção da cana-de-açúcar em outras legislações – brevíssimo estudo comparado 

Para fins de se obter parâmetros para a análise comparada da 

exceção da cana-de-açúcar, foi feita busca em legislação comparada no que se refere à 

regulação da propriedade intelectual da cana-de-açúcar. Com o intuito de analisar 

paradigmas reais, preferiu-se o estudo de legislação de países que sejam também grandes 

produtores de cana-de-açúcar, como Austrália, África do Sul, Estados Unidos, México, 

Paquistão, Tailândia, e Índia. Dentre estes países, os quatro primeiros também são 

                                                           
183 FRANCISCO, Alison Cleber. op. cit. p. 150. 
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membros da UPOV, o que significa dizer que suas legislações nacionais seguem também 

as determinações dos tratados da UPOV, seja a versão de 1978 ou a de 1991, como se vê 

na tabela seguinte:  

 

País Versão UPOV Data da adesão a essa versão 

Austrália 1991 20.01.2000 

África do Sul 1978 08.11.1981 

Estados Unidos 1991 22.02.1999 

México  1978 09.08.1997 

 

Paquistão, Tailândia, e Índia não são membros da UPOV.  

Todos estes países possuem leis que regulam a proteção a 

cultivares, mas em nenhum deles foi encontrado dispositivo semelhante à exceção 

conferida pelo direito brasileiro à propriedade intelectual da cana-de-açúcar. Existem 

disposições que regulam o mercado de cana-de-açúcar, outras normas fazem referência 

apenas ao açúcar, com estabelecimento de quotas e limitações, regras protecionistas, etc., 

mas em nenhum destes países, que são, conjuntamente com o Brasil, os maiores produtores 

de cana-de-açúcar do mundo, existe lei que estabeleça um regime tão rígido única e 

exclusivamente para a cana-de-açúcar; ou ainda: nestes países não existe regime de 

exceção para a cana-de-açúcar.  

Ou seja: nestes países a tecnologia referente às cultivares de 

cana é tratada de forma idêntica à tecnologia referente a outras cultivares, é dada a mesma 

proteção à cultivar de cana que a conferida aos obtentores de todas as outras plantas 

transgênicas. 

Exceções em leis são até eventos comuns de ocorrerem, por 

questões diversas que possam parecer relevantes para o Poder Legislativo. Como exemplo 

de exceção legal para uma espécie de planta, pode ser citada a lei americana que regula o 

comércio de commodities no mercado dos Estados Unidos, o Commodity Futures Trading 
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Commission Act de 1974, em que é conferida exceção expressa à cebola, que não é 

regulada por essa lei.  

A referida exceção à regulação pela Lei de Commodities 

americana tem como base fatos históricos184, mas os seus efeitos são diversos da exceção 

conferida à cana-de-açúcar, pois ela exclui a cebola do mercado de futuros, o que faz com 

que a cebola seja negociada em mercado normal, e não no mercado futuro. Já a exceção 

conferida à cana-de-açúcar limita o trânsito e troca de tecnologia e informação, através da 

atribuição de poderes para o obtentor de decidir se sua espécie pode ser utilizada como 

base para pesquisa ou não, além das outras exceções que a lei impõe à cana, sendo essa 

primeira citada a mais gravosa. 

Por isso é reforçado aqui que a postura da LPC com relação à 

cana-de-açúcar é equivocada, e não é cabível em nosso sistema que uma cultivar 

transgênica seja tratada com tamanha exclusividade em um país que ainda caminha para a 

sua autossuficiência tecnológica e depende de diversos setores da economia para promover 

continuamente o seu crescimento e consequente desenvolvimento.  

 

 

                                                           
184 A Onion Futures Act (7 U.S.C Chapter 1 § 13-1) foi uma lei editada com o fim de banir do comércio de 
contratos futuros a cebola, em razão de, no ano de 1955 dois comerciantes de cebola, Sam Seigel e Vincent 
Kosuga, terem manipulado o comércio de cebolas na Bolsa de Chicago; assim, a cebola passou a ser uma 
exceção ao mercado de futuros americado. Disponível em 
<http://www.cftc.gov/About/HistoryoftheCFTC/history_precftc>, acessado em 10.06.14. 



132 
 

CAPÍTULO 3 

A TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO DE VARIEDADES DE CANA-

DE-AÇÚCAR: DO PÚBLICO AO PRIVADO 

 

3.1 A formação do setor de desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar no 

Brasil 

Como foi abordado na parte histórica deste trabalho, no início 

no Brasil só se cultivava uma espécie de cana-de-açúcar, a crioula, sendo posteriormente 

trazida uma outra, a caiena, e após essas espécies vieram diversas outras importadas de 

outras regiões do globo para atender a diversas demandas da época – maior resistência ao 

clima, a doenças, maior produtividade, etc. 

Já no início do século XX, com o advento de uma grave crise 

econômica, houve a necessidade de organizar a experimentação canavieira no Brasil, de 

modo que o Brasil caminhasse rumo à sua independência em tecnologia canavieira e 

criasse espécies adaptadas ao seu clima e condições de cultivo. Dessa forma, foram 

convocadas as chamadas "conferências açucareiras" na Bahia, Pernambuco e Rio de 

Janeiro. A primeira foi realizada em 1902, a segunda em 1905 e a terceira em 1908, sendo 

que na primeira conferência decidiu-se que uma comissão de agricultores fosse às 

Antilhas, Cuba e Java estudar as organizações das estações experimentais e do ensino 

agrícola. Essa excursão iniciou-se em janeiro de 1906, e do seu extenso relatório ao 

Governo Federal surgiram em 1910 as duas primeiras estações experimentais de cana-de-

açúcar do Brasil, que são a de Escada, em Pernambuco e a de Campos, no Rio de 

Janeiro185. Nessa época, entretanto, o Instituto Agronômico de Campinas - IAC já havia 

também iniciado suas pesquisas de desenvolvimento e melhoramento genético com cana-

de-açúcar, operando desde 1892186. 

Em 1920 foi criada a Estação Geral de Experimentação de 

Barreiros, que recebeu o acervo de pesquisas até então produzidas. Em 1925, com a crise já 

                                                           
185 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13. 
186 HASEGAWA, Mirian. A criação, circulação e transformação do conhecimento em redes de 
inovação: o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar do IAC. Dissertação de Mestrado. 
Unicamp: Campinas, 2001, p 50. 
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citada, foram criadas novas estações experimentais e a Estação Experimental de Curado, 

no Recife, que recebeu o acervo de Barreiros. Ainda em Piracicaba também eram 

desenvolvidas pesquisas com cana, com o apoio oficial do Estado, através da Secretaria de 

Agricultura do Estado de São Paulo, o que acabou por gerar a Estação Experimental de 

Cana de Piracicaba187. Finalmente, o Instituto Agronômico do Nordeste, fundado em 1951, 

prosseguiu os trabalhos iniciados na Estação Experimental de Curado.  

A partir dos anos 50, contudo, verifica-se um grande aumento 

do número de usinas que realizam melhoramentos genéticos de cana. Isso se deu em 1953 

em Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, e em 1962 em Pernambuco. Nos anos 70, 

havia em Camamu, BA, a Estação Experimental de Floração e Cruzamentos, programa que 

acabou sendo seguido pelo CTC – Centro de Tecnologia Canavieira188. O CTC foi criado 

em 1969, por iniciativa de um grupo de usinas da região de Piracicaba, com o propósito de 

desenvolver variedades mais produtivas de cana-de-açúcar.189 

Deve-se ainda ressaltar, como marco para o setor 

sucroalcooleiro do país, a criação, no ano de 1933, do Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA), entidade que teve papel essencial no desenvolvimento da lavoura canavieira no 

país, e foi o principal agente de intervenção estatal na política voltada à cana-de-açúcar no 

país. Nos idos dos anos 70 operou de forma mais incisiva no fomento e modernização da 

indústria canavieira, contexto em que também foi criado o Proálcool - Programa Nacional 

do Álcool, criado pelo Decreto n. 76.579, de 14 de novembro de 1975, este com vistas a 

tornar o álcool uma fonte de energia alternativa ao petróleo.  

No final da década de 60 tiveram início os programas de 

melhoramento genético de cana do Planalsucar e da Copersucar, como já visto190; mas já 

na década de 80, enquanto estas entidades investiam no desenvolvimento de novas 

variedades, o Proálcool, bem como o IAA, teve fim no ano de 1990, permanecendo desde 

então o mercado de açúcar e álcool desregulamentado, com os agentes deste setor tendo 

que operar a partir daquele momento em regime de livre mercado, sem programas 

específicos de incentivo aos produtos derivados de cana-de-açúcar. Ressalte-se que até 

                                                           
187 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13. 
188 Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/down_hp/344.pdf>, acessado em 26.07.13. 
189 Disponível em http://www.ctcanavieira.com.br/nossahistoria.html, acessado em 12.07.2014. 
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então não havia lei que regulamentasse a proteção específica da cultivar de cana-de-açúcar 

no país, lei essa que foi promulgada apenas no ano de 1997, sendo que esta era regulada 

pela regra comum a todas as cultivares no país. 

Entre os desenvolvedores de variedades de cana-de-açúcar, 

ainda permanecem em atividade a maior parte deles. Hoje o IAC ainda é extremamente 

importante para o desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar para o país, sendo 

uma das entidades que possui maior importância e representatividade no cenário 

sucroalcooleiro atual. O IAC é uma instituição vinculada ao Governo do Estado de São 

Paulo, mas atualmente através da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o que significa que o 

IAC é um braço do Estado que atua no desenvolvimento de variedades, e, como instituição 

desenvolvedora, a titularidade da propriedade sobre a tecnologia de suas cultivares é do 

Instituto, e obliquamente do Estado191.  

Também é um importante desenvolvedor de tecnologia 

canavieira a Ridesa, abreviação para Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do 

Setor Sucroalcooleiro. Deste convênio participam universidades federais de diversos 

Estados brasileiros que desenvolvem variedades de cana-de-açúcar para o mercado192. 

Possui aproximadamente cento e cinquenta pesquisadores, e vinte e uma estações 

experimentais espalhadas pelo território nacional193. Normalmente as espécies por ela 

desenvolvidas são classificadas com a sigla “RB”, a qual se tornou sinônimo das suas 

espécies e do próprio nome da rede, popularmente.  

A Ridesa tem desenvolvido variedades de cana desde a 

década de 70, e hoje possui cerca de setenta variedades desenvolvidas e oferecidas ao 

mercado194, sendo que destas estão 38 registradas perante o RNC195. Estas variedades 

                                                                                                                                                                                
190 HASEGAWA, Mirian. op. cit., p 50. 
191 Disponível em < http://www.iac.sp.gov.br/>, acessado em 14.07.2014. 
192 Disponível em <http://www.ridesa.agro.ufg.br/pages/38059>, acessado em 29.07.13. 
193 Disponível em 
<http://www.cetem.gov.br/agrominerais/documentos/textos/MarcosVieira_RIDESA.pdf>,acessado em 
29.07.13. 
194 Disponível em 
<http://www.cetem.gov.br/agrominerais/documentos/textos/MarcosVieira_RIDESA.pdf>,acessado em 
29.07.13.  
195 Disponível em < http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php>, 
acessada em 14.07.2014. 
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desenvolvidas hoje respondem por cerca de 60% do território plantado de cana-de-açúcar 

no território nacional196.  

Bem como ocorre com o IAC, a Ridesa é uma entidade que 

tem fins de fomento ao desenvolvimento da tecnologia, inclusive de novas variedades de 

cana no país, e transferência da tecnologia do ambiente acadêmico para o campo, não se 

caracterizando como entidade que tem como fim o lucro; e desde que é uma entidade 

composta por universidades federais, a tecnologia por elas desenvolvida é propriedade 

pública.  

Também na década de 50 foi criada a Copersucar, uma 

cooperativa que reunia diversos produtores de cana-de-açúcar do Sudeste do Brasil, em sua 

grande maioria do Estado de São Paulo, justamente para fortalecer a classe, organizar suas 

atividades como produtores, e defender interesses comuns de forma legítima e com maior 

respaldo perante o governo. Entre outras atividades, a Copersucar também investiu divisas 

na produção de variedades de cana-de-açúcar para disponibilização aos seus cooperados, 

com o fim de melhorar produtividade da lavoura e resistência a intempéries e pragas. A 

Copersucar possui hoje 37 variedades de cana-de-açúcar registradas perante o RNC (todas 

desenvolvidas em anos anteriores à LPC). 

Entretanto, no ano de 2008, a Copersucar se tornou uma 

sociedade anônima (houve a constituição de uma S.A. que recebeu os direitos para 

utilização do nome e da marca “Copersucar”)197. Até então, a Copersucar possuía ainda a 

estrutura de cooperativa, na qual se busca a otimização de custos, com a geração de 

benefícios para todos os cooperados.  

    Cooperativas são “sociedades de pessoas, com forma e 

natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para 

prestar serviços aos associados” (art. 4º, caput, Lei n. 5.764/71), e tem como uma de suas 

principais características a atribuição de um voto para cada cooperado, independentemente 

de sua contribuição para a sociedade ou pujança econômica.  

                                                           
196 Disponível em http://www.ridesa.agro.ufg.br , acessado em 29.07.13. 
197 Disponível em http://www.copersucar.com.br/ , acessado em 13.07.2014. 
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Como as cooperativas têm como uma de suas principais 

finalidades prestar serviços aos associados, todos aqueles que pertenciam à sociedade 

poderiam usufruir dos benefícios oferecidos pela mesma. Assim, tanto o menor cooperado 

quanto o mais poderoso terão acesso a todas as benesses e facilidades oferecidas pela 

cooperativa de uma mesma forma, na mesma medida, promovendo assim o crescimento de 

cada cooperado que fizer parte da sociedade. 

Com isso, obviamente a estrutura de benefícios e poder entre 

os outrora cooperados e hoje acionistas da S.A. (que seriam os mesmos, segundo o sítio da 

Copersucar) se altera, em razão da própria estrutura da entidade. Assim, os cooperados, 

que antes possuíam poder de voto igual, passam a se distinguir conforme o poder que 

detêm dentro da sociedade em razão de seu número de ações, e assim também os direitos 

relativos ao patrimônio da empresa.  

Com relação à Copersucar, uma vez que houve essa alteração 

de perfil de sociedade, é possível que tenha havido também alteração com relação à 

titularidade da propriedade sobre as cultivares até então desenvolvidas, o que poderia 

influenciar diretamente no mercado de cultivares. Assim, a Copersucar (cooperativa), que 

era uma entidade detentora de uma grande variedade de cultivares de cana-de-açúcar, as 

quais eram de acesso de seus cooperados, passou a ser uma entidade privada (Copersucar – 

S.A.) com fins de lucro, e que passaria a operar no mercado de variedades de cana-de-

açúcar. 

O mesmo se sucedeu com o Centro de Tecnologia 

Canavieira. Esta entidade, que foi criada por então membros da Copersucar em 1969, com 

base em Piracicaba, em 2004 se transformou em uma entidade privada sem fins lucrativos, 

e passou a incorporar outras pequenas entidades desenvolvedoras de tecnologia canavieira. 

Já no ano de 2011, o CTC passou a ser uma sociedade anônima, com o objetivo de 

aumentar sua competitividade no cenário sucroalcooleiro nacional e internacional198. O 

CTC tem aumentado sua participação no mercado de variedades de cana-de-açúcar, já com 

29 registros de variedades perante o RNC. De acordo com seu sítio na internet199, o CTC 

hoje atende em torno de 12 mil fornecedores de cana e mantém unidades regionais em 

                                                           
198 Disponível em < http://www.ctcanavieira.com.br/>, acessado em 29.07.13. 
199 Disponível em < http://www.ctcanavieira.com.br/>, acessado em 29.07.13. 
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pontos estratégicos das regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Seus acionistas são 

154 empresas que, juntas, respondem por 60% da moagem de cana no Brasil. 

A justificativa apresentada pela sociedade para a alteração de 

seu perfil institucional é a necessidade de atrair capital para produção de novas tecnologias 

que permitam a criação de novas espécies de cana, o que é fundamental para aumentar a 

produtividade, o que é perfeitamente possível em razão de as estruturas de sociedades 

anônimas serem mais atrativas a investidores, e possibilitarem diferentes caminhos para a 

captação de recursos para investimento. 

A Canavialis, outra grande desenvolvedora de tecnologia 

canavieira na atualidade, foi fundada como entidade privada com fins lucrativos. A sua 

fundação se deu no ano de 2003 por pesquisadores do Programa de Melhoramento 

Genético de Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de São Carlos, financiados com 

investimento do Grupo Votorantim. Contudo, em 2008 a Canavialis foi adquirida pela 

Monsanto, gigante do setor de agronegócios.  

Assim, após o período de desregulamentação do setor 

sucroalcooleiro percebe-se uma clara tendência de privatização do setor de 

desenvolvimento de cultivares, com o gradual aumento de agentes no mercado com fins 

lucrativos (ou a transformação de agentes públicos em agentes privados), mas ainda com a 

permanência do Estado atuando no setor: ainda dois dos principais desenvolvedores de 

cultivares de cana – IAC e Ridesa – são entidades vinculadas ao poder público, que em 

princípio não atuam com o objetivo principal de obter lucro, mas concorrem com as 

entidades privadas pelo mesmo mercado, contudo, em condições diversas, por não serem 

entidades exclusivamente dependentes do desempenho comercial de suas variedades, uma 

vez que são entidades vinculadas ao Estado e que tem suas pesquisas de desenvolvimento 

de espécies subsidiadas pelo Estado, através de verbas direcionadas ao desenvolvimento de 

pesquisa. 

A atuação no mercado de entidades vinculadas ao Estado é 

perfeitamente possível, no desempenho de atividades tipicamente realizadas por agentes 
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econômicos privados, mas desde que, conforme ressalta Paula Forgioni, “competindo em 

igualdade de condições”200.  

Dentro desse contexto, verifica-se ainda que este é um 

mercado extremamente restrito, em que poucos agentes atuam perante um grande público 

consumidor de seus bens produtos no mercado, com o fim de atender a uma demanda que 

tem crescido a cada ano, e, portanto, exercem grande influência no mercado. Mas se 

mostra claro que os agentes que atuam nesse mercado são diferentes não só em sua 

natureza jurídica e fins propostos em seus objetivos sociais, mas, e mais importante, têm 

formas diferentes de precificação de seus produtos, e a relação do financiamento do 

negócio, ou até a viabilidade econômica dessas entidades, com o preço por elas praticado 

no mercado, e o resultado financeiro de seus produtos, é muito diferente entre elas.  

 

3.2 Estruturas de remuneração por variedades de cana-de-açúcar 

Atualmente, o CTC afirma que “o setor sucroenergético está 

em crise”, já que para manter a produtividade em alta é necessário que haja contínua 

produção de novas espécies de cana, o que demanda grandes investimentos, porém há 

pouquíssimo retorno. O CTC calcula que são investidos cerca de R$ 150 milhões para o 

desenvolvimento de cada nova espécie201.  

Pode-se chegar à conclusão, assim, que a forma de 

remuneração pelo fornecimento de uma espécie de cana é essencial para a manutenção da 

competitividade no mercado, pela continuidade no fornecimento de espécies diversas e 

aumento da concorrência, e principalmente pela saúde financeira da empresa, mas sempre 

levando-se em consideração o aspecto do consumidor, que é quem paga o preço cobrado 

para ter acesso às diversas espécies de cultivares. Paula A. Forgioni afirma que, na União 

Europeia, a política concorrencial e suas normas são utilizadas também com o fim de 

alcançar os objetivos propostos como metas pelo Tratado que instituiu a União, entre os 

                                                           
200 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 6ª ed. rev e atual. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 78. 
201 Disponível em <www.ctcanavieira.com.br>, acessada em 30.07.2013. 
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quais se encontram a estabilidade de preços numa economia altamente competitiva e o 

fomento do progresso científico e tecnológico, além da justiça e proteção social202. 

É fato que o setor sucroalcooleiro depende de diversas 

variedades da cultivar de cana, tamanha é a diversidade de condições de solo e clima no 

país, sempre com o fim de obter o melhor resultado da lavoura. Ainda se soma a tanto a 

necessidade de novas espécies adequadas para as novas técnicas de cultivo e manejo no 

campo, como maior proximidade entre as mudas e a colheita mecanizada.  

Como visto acima, até pouco tempo atrás não havia 

investimento privado direto no desenvolvimento de novas espécies vegetais: figuravam 

diversas entidades públicas, que, capitalizadas com verbas governamentais, realizavam a 

pesquisa e desenvolvimento de novas variedades vegetais (que, obviamente, eram de 

titularidade do Estado, que as disponibilizava para os produtores); eventualmente havia 

investimento de entidades privadas em algumas dessas entidades públicas.   

Figuravam ainda entidades privadas que também realizavam 

pesquisa e desenvolvimento, para uso próprio dos desenvolvedores, que se confundiam 

normalmente com os produtores de cana-de-açúcar (como o caso da Copersucar).  

Hoje, contudo, já se molda um mercado privado de espécies 

de cana-de-açúcar, e com ele vem implícita a necessidade de lucro para sua manutenção e 

crescimento, como uma das consequências de um mercado desregulamentado. Estas 

entidades privadas disputam mercado, entretanto, com as entidades de caráter público que 

possuem subsídios para a realização de pesquisa.  

Defende o CTC que a busca da criação de novas tecnologias 

e espécies de cana que mantenham ou aumentem os índices de produtividade na lavoura é 

essencial, e os produtores, até então acostumados a obter variedades vegetais a preços 

ínfimos, ou subsidiados, devem entender que vale a pena investir em boas variedades 

vegetais203. Nesse contexto, o CTC hoje pratica uma política de preços pelo uso de suas 

variedades vegetais baseada em área plantada com certa espécie que seja sua, ou seja, 

valor/hectare; essa forma de cobrança é inovadora, e sua implementação, com base nos 

                                                           
202 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. p. 83. 
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valores hoje praticados pelo CTC, tem chamado a atenção, uma vez que os royalties a 

serem pagos atingem valores bem mais altos que aqueles normalmente praticados no 

mercado, principalmente se considerados os valores praticados pelas entidades subsidiadas 

pelo Estado. Os agentes do mercado ligados a entidades públicas praticam preços que são 

compostos por cálculos bem mais complexos, mas que resultam em valores absolutos 

menores204. 

Estas práticas de precificação são diversas das praticadas para 

outras cultivares, que normalmente seguem a forma comum de pagamento pelo volume de 

sementes ou material reprodutivo disponibilizado/fornecido, e ainda a elas é conferida a 

exceção ao agricultor.  

Esse cenário é o que resume hoje o mercado de variedades de 

cana-de-açúcar: um mercado desregulamentado, em que figuram, em um mesmo nível, 

agentes privados e agentes públicos, oferecendo aos usuários de suas tecnologias diversas 

variedades de cana-de-açúcar que se distinguem entre si, e possuem características únicas 

quando comparadas umas com as outras. Ainda se deve considerar que estes agentes 

possuem finalidades diversas – uns buscam o lucro enquanto outros buscam o 

aprimoramento de espécies e desenvolvimento tecnológico – mas, acima de tudo, possuem 

formas de financiamento de suas atividades diversas: os agentes públicos são subsidiados 

pelo Estado, através de seus órgãos, enquanto os agentes privados investem seu próprio 

capital com o fim de obtenção de novas variedades vegetais.  

E isso tem relação direta nos preços praticados no mercado: 

enquanto as entidades públicas podem praticar preços absolutos menores, por possuírem 

subsídios do Estado, por menores que sejam, que as mantêm vivas e operantes, as 

empresas privadas devem possuir uma prática de preço que permita a elas saldarem seu 

passivo operacional e ainda obterem lucro para serem distribuídos entre os seus sócios. 

 

 

                                                                                                                                                                                
203 Disponível em www.ctcanavieira.com.br , acessada em 30.07.2013. 
204 Informações obtidas através de entendimentos com técnicos da área de negócios e marketing de empresas 
desenvolvedoras e consultorias do ramo sucroalcooleiro, os quais pediram para não serem identificados.  
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3.3. Mercado de cana-de-açúcar pós-desregulamentação 

Bárbara Rosenberg, quando discorre sobre a exclusividade de 

um direito de propriedade intelectual, afirma que a exclusividade na sua exploração pode 

mitigar efetivamente a concorrência estática e criar ineficiências alocativas das quais 

resultam elevados custos sociais (como a falta de acesso livre a uma determinada 

tecnologia, que pode gerar efeitos negativos), mas tem essa exclusividade também efeitos 

positivos a longo prazo, por estimular a concorrência, “em termos de eficiência 

dinâmica”205. Assim conclui que, em princípio, os diferentes ramos do direito, apesar de 

aparentemente serem paradoxais e excludentes, são complementares. Contudo, ressalta que 

a complementaridade estaria exatamente no equilíbrio entre os seus institutos, de modo que 

um não possa se sobrepor ao outro, sobre pena de prejuízo. 

Hoje o mercado de cana-de-açúcar, como já visto, não é mais 

regulamentado pelo Estado. Se somado a isso consideramos a “exceção da exceção” da 

cana-de-açúcar incluída na LPC, temos um mercado em que:  

- há liberdade de negociação de cana-de-açúcar e de seus produtos, sem 

intervenção estatal direta, e com concorrência livre entre os agentes do 

mercado, detentores das variedades de cultivar de cana (mercado livre);  

- há a proibição de utilização dos bancos genéticos já existentes para 

desenvolvimento de novas espécies sem a devida autorização dos 

proprietários das espécies já existentes (inexistência de exceção do 

melhorista); 

- há a proibição de multiplicação de material reprodutivo pelos produtores 

de cana-de-açúcar, para seu uso em sua lavoura (inexistência de exceção do 

agricultor).  

 

                                                           
205 ROSENBERG, Bárbara. Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor 

farmacêutico. In: Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à Professora Maristela Basso. 1ª ed. 
(2005) 2ª tir. (2006). Curitiba: Juruá, 2006, p. 270 
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Estes fatores combinados geram situações, do ponto de vista 

legal, que podem trazer grandes implicações, tanto para os agentes do mercado, quanto 

para o mercado em si e para o país, em um contexto macroeconômico. Nesse mercado os 

agentes possuem exclusividade sobre uma determinada variedade de cana, que 

normalmente é uma variedade específica para determinadas condições. E como já exposto, 

na pesquisa da cana-de-açúcar é essencial a experiência e expertise do pesquisador para 

que sejam devidamente identificadas as características relevantes de cada variedade nova 

de cultivar desenvolvida. Isso faz com que aquela cultivar seja única no mercado, sendo de 

propriedade de um único indivíduo, e não haja a possibilidade de terceiros desenvolverem 

variedades derivadas da mesma, por ser proibido, a não ser que haja a autorização de seu 

proprietário (o que em um mercado de concorrência direta entre os seus agentes seria 

improvável ocorrer).  

Também há que se notar que não existe uma entidade 

representativa, associação ou união ao redor da qual se agrupam os principais 

desenvolvedores de tecnologia em cana-de-açúcar: estes produtores permanecem isolados, 

e pelo que se percebe não existe uma organização com relação à regulamentação de 

assuntos de interesse comum a todos os desenvolvedores, de modo que mesmo os 

denominadores comuns da classe permanecem sem um representante para dialogar com o 

Estado sobre regulamentação do mercado de variedades de cana-de-açúcar.  

Ao que parece, o próprio setor da agroindústria canavieira 

ignora o subsetor da produção de tecnologia de cana-de-açúcar. Carlos Eduardo de Freitas 

Vian ressalta que o caso da agroindústria canavieira paulista é um exemplo de como é 

delicado o processo de desregulamentação e formatação de um novo consenso setorial. 

Afirma que o setor sucroalcooleiro se deparou, a partir da década de 90, com a situação da 

saída do Estado da regulação do mercado da cana-de-açúcar, e com a consequente 

necessidade de criação de um modelo de autogestão.206  

Ainda afirma o autor:  

 
 

                                                           
206 VIAN, Carlos Eduardo de Freitas. Agroindústria canavieira: estratégias competitivas e modernização. 
Ed. Átomo: Campinas, SP, 2003, p. 56. 
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“No início dos anos 90 as características estruturais básicas do Complexo 
Canavieiro brasileiro podiam ser assim resumidas: produção agrícola e fabril sob 
controle dos usineiros, heterogeneidade produtiva (especialmente na 
industrialização da cana), aproveitando baixo de subprodutos, competitividade 
fundamentada, em grande medida, nos baixos salários e na expansão extensiva. 
As diferenças eram enormes quando se comparava o Nordeste com o Centro-Sul. 
Mas mesmo nesta última região existiam diferenças acentuadas de produtividade 
e escala de produção.”207 

 

Pelas diversas características atuais do mercado, já expostas 

nesse trabalho, verifica-se que houve diversas alterações no perfil da agroindústria 

canavieira: hoje os subprodutos são largamente aproveitados; houve a profissionalização 

da indústria, com a aquisição de diversas usinas por grandes grupos, com a consequente 

padronização de procedimentos no campo, mais eficientes, e com a implementação de 

administração centralizada e capacitada; aumento da produtividade por hectare, muito em 

razão de novas técnicas de cultivo e das novas espécies de cana surgidas nos últimos anos. 

Mas tudo isso se deu à margem da regulação do setor de cultivares de cana, ou mesmo, 

como já ressaltado, da união de seus produtores pela busca de uma regulação por parte do 

governo para as suas necessidades básicas de mercado. 

Paula Forgioni explica que a atuação do Estado através da 

intervenção estatal “é efetuada mediante utilização de norma destinada a tutelar a livre 

concorrência entre os agentes ou reprimir o abuso do poder econômico, ou seja, uma 

norma antitruste”. Informa ainda que, dentre técnicas existentes para a regulação de 

mercado, figuram aquelas destinadas a “regular a concorrência entre os agentes 

econômicos e o abuso do poder econômico”208. Assim, imprescindível se faz um 

posicionamento regulador frente ao cenário que se configura hoje no mercado de cana-de-

açúcar, de estabelecimento de regras claras e de uma atuação definida dentro de um 

contexto político/econômico com um propósito específico e bem determinado.  

Uma vez que o Estado possui relação direta com duas 

entidades que estão ainda fortemente presentes no mercado de cultivares de cana-de-

açúcar, estas podem ser utilizadas também como elementos de controle e intervenção 

estatal no mercado de variedades de cana-de-açúcar, por via oblíqua. Pode-se ainda 

                                                           
207 VIAN, Carlos Eduardo de Freitas. op cit. , p. 100. 
208 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. p. 79. 
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implementar através da regulação concorrencial o que Eros Roberto Grau denomina de 

“dupla instrumentalidade”:  

“Por um lado organiza os processos que fluem segundo as regras da economia de 
mercado, colocando a sua disposição normas e instituições (...) e, por outro, 
converte-se em instrumento de que lança mão o Estado para influir em tais 
processos e, a um tempo só, obter a consecução de determinados objetivos de 
política social – instrumento destinado ao desenvolvimento de políticas públicas, 
como se vê”209.  

 

Assim, a vinculação do Estado a instituições que produzem e 

comercializam tecnologia de cana transgênica não necessariamente é um fator negativo 

para o mercado, pois depende de como a atuação dessas instituições é dirigida e como os 

seus efeitos são interpretados para planejamento de novas atuações.  

Sobre esse aspecto, Balmes Vega Garcia ressalta que a 

“interação entre a Universidade e a Empresa tem em muitas circunstâncias suscitado 

controvérsia por envolver recursos públicos de toda a sociedade”210. Nesse mesmo sentido, 

não só universidades, mas também outras entidades de pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia que sejam subsidiadas por verbas públicas. Vega Garcia chama a atenção para o 

seguinte:  

“Na realidade existem duas abordagens distintas, mas não necessariamente 
excludentes. Aceitando-se que o ambiente mais propício ao desenvolvimento de 
novos produtos e serviços é a esfera privada, e nesta a empresa, não a esfera 
pública, pela singela razão de encontrar-se aquela no mercado e conhecer suas 
demandas, dever-se-ia estimular a inovação tecnológica ordenando e regulando 
juridicamente a aproximação dos pesquisadores das instituições públicas e das 
empresa.  
Por outro lado, partindo do estímulo à inovação e à patenteabilidade no âmbito 
público, incrementar-se-ia o número de patentes logradas, pressupondo a 
necessidade de uma estrutura de licenciamento que transforme patentes, por 
meio de licenciamento, em capital, royalties”211.  

 

A interação entre entidades estatais e a iniciativa privada em 

um mercado capitalista neoliberal, principalmente quando tais entidades atuam como 

agentes em concorrência direta, é tema complexo e que possui diversos aspectos que 

                                                           
209 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 14a. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 33.   
210 VEGA GARCIA, Balmes. op. cit. p. 75. 
211 VEGA GARCIA, Balmes. op. cit. p. 73-74. 
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devem ser abordados, sendo que essas abordagens sempre criarão margem para novas 

discussões sobre o tema. Tal não é o objetivo principal desse trabalho, e nem tem o autor 

intenção de assentar aqui doutrina que porá fim a todos os dilemas do tema. Assim, os 

aspectos acima relacionados são apenas ilustrativos no que tange a esse tópico, e 

demonstram alguns cenários que podem gerar maiores discussões e estudos no futuro, 

principalmente no que se refere ao mercado de variedades de cana-de-açúcar. 

 

3.4 Mecanismos de Preço e Firma no mercado de cana-de-açúcar 

A concorrência entre os desenvolvedores que operam no 

mercado de variedades de cultivares tem elementos que a caracterizam como uma 

concorrência imperfeita entre agentes com perfis muito contrastantes. Enquanto os agentes 

de perfil privado se autofinanciam para o desenvolvimento de novas variedades, com a 

realização de grandes investimentos para a geração de novas espécies de cana; os agentes 

de perfil; os de perfil público recebem fundos destinados pelo governo à pesquisa e 

tecnologia, tem como seu principal objetivo o desenvolvimento de novas variedades.  

Em razão dessas características, os agentes privados 

necessitam realizar lucro na disponibilização de sua tecnologia para o mercado, de modo 

que ainda seja possível amortizar os investimentos realizados ao longo de anos de 

pesquisa. Já os agentes vinculados ao Poder Público não possuem essa meta.  

Assim, os agentes privados investem também em consultoria 

e assessoria para o uso de suas cultivares, disponibilizando pessoal capacitado para o 

acompanhamento da lavoura de seus clientes, com indicação de espécies mais produtivas e 

avaliação de resultados e ganhos. Esses serviços agregam valor ao produto, mas torna o 

custo de obtenção da variedade mais alto para o produtor, apesar de gerar uma expectativa 

de maior produtividade na colheita.  

Já os agentes públicos, que se veem limitados em seus 

orçamentos, e dele não podem dispor da forma que bem entendem, não tem a autonomia 

necessária para uma gestão profissionalizada de marketing de seus produtos no mercado, 

muito menos de disponibilização de técnicos e assessores para o acompanhamento de 
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lavouras de seus clientes em campo (o que gera um alto custo com salários e outras 

despesas trabalhistas). Em contrapartida, os valores praticados por essas entidades na 

disponibilização dessas suas cultivares são mais baixos. 

Então temos que, no mercado de variedades de cana-de-

açúcar, houve período em que era clara hoje a dicotomia entre produção interna e 

contratação de fatores de produção no mercado: tanto o desenvolvimento de variedades de 

cana, quanto consultoria para escolha de variedades, plantio, cultivo, colheita, são 

elementos que são considerados pelos atores na contratação de fornecimento de uma 

determinada espécie de um determinado produtor para o seu cultivo. Então fica claro que o 

mercado é um sistema coordenado, em que são consideradas as diversas variáveis 

existentes, e que se influenciam mutuamente.  

Adam Smith, em “Uma investigação sobre a natureza e a 

causa da riqueza das nações”212,  pregava que o mercado é eficiente, e automaticamente 

exclui aqueles que não possuem eficiência para manter-se em um dado nível de 

competição; assim, os produtores que oferecem produtos ao menor custo possível já 

operam no mercado, e como consequência de tanto seria mais interessante obter tais bens 

no mercado. Coase213, nos anos 30, afirmava, entretanto, que “o economista pensa o 

sistema econômico como um sistema coordenado pelo mecanismo de preços”; esse 

mecanismo de preços (“Price Mechanism”) direciona a aquisição de recursos no mercado: 

onde os preços forem mais baixos, e mais favoráveis, para lá se direcionarão os 

compradores. Assim poder-se-ia concluir que, quando aplicado o mecanismo de preço 

sobre a teoria de Smith, obter-se-ia o resultado de os produtores mais eficientes estarem no 

mercado ofertando aos consumidores os melhores preços, e os compradores adquirindo 

bens destes vendedores.  

Mas Coase ressalta a importância do mecanismo de 

interpretação e controle de recursos em uma empresa para obtenção dos melhores 

resultados; com ele, a empresa busca a sua eficiência interna, a eficiência de sua operação. 

Assim, Coase introduz na doutrina econômica a teoria dos custos de transação e a ideia de 

                                                           
212 SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. New York: The Modern 
Library, 2000. 
213 COASE, Ronald Harry (1937). The Nature of the Firm. Economica v.4, n.16, pp. 386-405. 
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“firma” como elemento contraposto e complementar ao conceito de mecanismos de preço 

até então vigente na doutrina. Nesse sentido operam os agentes do mercado de cana hoje 

em dia: quando contrapostos mecanismo de preço x mecanismo de controle de recursos, 

podem gerar dados que dão base para o produtor decidir se é mais vantajoso obter um bem 

em mercado, ou então optar pelo que Coase denomina “firma”. 

A “firma”, na teoria de Coase, faz referência a quando um 

empresário deve contratar indivíduos para execução interna de certos serviços ao invés de 

obter tais serviços no mercado. Com seu surgimento, produz-se melhores resultados a par 

do mecanismo de preços vigente no mercado. Assim se deu durante muito tempo no 

mercado de cultivares de cana no Brasil, com os investimentos da Copersucar (entidade 

privada) no setor de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades. Essas variedades 

supriam as necessidades de seus cooperados, e a todos eram disponibilizadas, de modo que 

viabilizaram o crescimento da lavoura através de maior eficiência na produção e melhores 

resultados econômicos. Ainda obtinham os cooperados a assistência dos técnicos da 

própria cooperativa para o cultivo das variedades de cana-de-açúcar. Tanto teve influência 

direta no crescimento da lavoura canavieira no Sudeste do Brasil, especialmente no Estado 

de São Paulo.  

O desenvolvimento da firma, e a não utilização do 

mecanismo de preços, se deu em razão de que este mecanismo implicava em custos 

intrínsecos à operação (custos de transação). A racionalidade aplicada à utilização dos 

recursos disponíveis em mercado poderia implicar em alto custo de transação, como, por 

exemplo, encontrar o fornecedor que disponibiliza o melhor preço no mercado, mas este 

não possui assessoria e consultoria para a utilização de suas variedades, transferindo o 

risco do mau uso para o produtor; ou então as espécies disponíveis no mercado não 

atendessem às especificidades buscadas na variedade. É provável que no caso específico da 

Copersucar tenha sido principalmente a busca por espécies exclusivas e mais produtivas, as 

quais o mercado não disponibilizava aos produtores de então, e que fizeram com que o 

setor sucroalcooleiro de São Paulo se desenvolvesse de forma mais acentuada que o do 

Nordeste brasileiro.  

Estes custos de transação, de acordo com a teoria de Coase, 

seriam custos relacionados à interpretação das condições de mercado e espécies 
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disponíveis para disponibilização, escolha das espécies mais viáveis e adequadas às 

necessidades específicas de cada produtor em determinada localidade, e possíveis 

contingências advindas de seu cultivo, como baixa produção, isoporização da cana, e 

fatores como índice pluviométrico, latitude, continentalidade, altitude, etc., somados à 

celebração de contratos de fornecimento que confiram garantias de fornecimento e 

eliminem contingências de mercado.  

O início de uma firma significa que certo indivíduo acredita 

que tem condições de alocar recursos dentro de uma estrutura de forma eficiente, 

economizando assim nos custos de transação, e obtendo resultado final com custos 

menores. A firma desenvolvida pela Copersucar foi extremamente eficaz no que se propôs, 

tanto que resultou com um setor sucroalcooleiro pujante no Sudeste brasileiro diretamente 

relacionado às suas variedades de cana disponibilizadas aos seus cooperados, espécies que 

até hoje são utilizadas na lavoura de cana-de-açúcar. 

Mas, a despeito da existência de custos de transação no 

mercado, nem todas as atividades de uma empresa são internalizadas: com o surgimento 

dos novos agentes privados no mercado, que agregaram valor aos seus produtos através da 

disponibilização de consultoria e assessoria especializadas, diversos produtores não tem 

constituído firmas em seus empreendimentos. Somado a esse fator pode-se ainda incluir a 

despersonalização e profissionalização do mercado de produção de derivados da cana-de-

açúcar, em que grandes grupos econômicos investem hoje no setor e podem ganhar na 

escala quando da contratação de agentes no mercado, em contraponto ao perfil de mercado 

que até então perdurava, familiar, regional e pouco eficiente em suas estruturas 

administrativas. 

A evolução do projeto de pesquisa em cana da Copersucar até 

a transformação do CTC em sociedade anônima demonstra claramente que a firma pode 

também ser desconstituída. Muitas vezes tanto ocorre em razão de, com o seu crescimento, 

transformar-se a firma em uma “grande firma”, em que os custos internos aumentam de 

modo que faz com que, em determinado ponto de sua curva de crescimento, haverá custos 

maiores em manter a firma do que obter o serviço/produto no mercado, através de 

mecanismos de preço. E em um mercado que recentemente tem sofrido transformações 

como as já reportadas, as ofertas no mercado se multiplicaram de modo que a avaliação da 
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utilização do mecanismo de preços tornou-se novamente plausível. Como exemplos de 

fatores que incitam a diminuição do tamanho da firma, COASE, em “The Nature of the 

Firm”, cita (i) a diminuição dos custos de transação; (ii) o aumento do custo de alocação 

de recursos na empresa; e exemplo de fatores que incitam o aumento do tamanho da firma: 

(i) aumento dos custos de transação; (ii) diminuição do custo de alocação de recursos na 

empresa.  

Dentro ainda da estrutura do setor sucroalcooleiro, há 

também outros setores na indústria que são afetados pela tecnologia, e acabam afetando a 

firma, além do aspecto relacionado a desenvolvimento de cultivares. Pode-se citar como 

exemplo desse caso a utilização de tecnologia de colheita de certos tipos de cana 

específicos para colheitadeiras: de um lado, aumenta o tamanho da firma (pois gera a 

necessidade de criação de um setor específico de formação de condutores de 

colheitadeiras, técnicos para sua manutenção de colheitadeiras, contratação de condutores 

especializados, manutenção de hardware, criação de software, etc), mas ao mesmo tempo 

diminui tamanho da firma (diminuição de setores, de necessidade de mão-de-obra braçal 

para colheita, diminuição de contingências trabalhistas). A opção por uma dada variedade 

de cana passa por uma escolha estratégica que envolve diversos setores da empresa, e pode 

ser resultado direto da política de “firma” do produtor). 

Alguns elementos, quando combinados, podem ditar 

comportamento com relação ao uso ou não do mecanismo de preços. No caso de haver 

disponíveis no mercado bons serviços, somados a um baixo custo de contratação (não 

necessariamente o mais baixo, mas com um resultado final que compense o custo 

adicional; somado a contratantes confiáveis e com bom histórico, garantias contratuais e 

um sistema jurídico eficiente), há como consequência o aumento do uso de mecanismo de 

preços do mercado.  

 

3.5 Mercado livre e a exceção do agricultor 

Em um mercado em que há concorrência, os agentes tem que 

sobreviver de seu próprio esforço, em contraposição ao esforço alheio de outros agentes 

que atuam na mesma área e que buscam o mesmo objetivo. Atuam assim de forma 
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independente, com base nos instrumentos que possuem para a sua atuação, com o fim de 

atingir um determinado objetivo. E quando participam deste mercado sociedades 

empresariais, o objetivo principal destas será o lucro.  

Tratando-se de empresas que negociam tecnologia em 

propriedade intelectual incorporada às variedades vegetais que apresentam ao mercado, 

estas variedades são seu principal ativo e um fator de vantagem competitiva sobre outros 

agentes, sendo essencial sua proteção. Esse princípio é reforçado pelo direito de 

propriedade, de acordo com o qual apenas o proprietário poderia alienar ou ceder aquele 

bem, só a ele caberia dispor sobre o bem, da forma como bem lhe convir (ressalvadas as 

devidas exceções consagradas em lei).  

Mas ao analisarmos um mercado como o da cana-de-açúcar, 

sabemos que cada espécie desenvolvida de cana é específica para uma determinada 

condição, e a ele se adapta de uma melhor maneira: para solos mais arenosos, uma 

determinada espécie; para solos mais argilosos, outra espécie; e assim vai, com diversas 

combinações de fatores, como níveis de presença de certos elementos no solo (fósforo, 

magnésio, calcário, etc), ou fatores climáticos (locais mais frios ou mais quentes, nível 

pluviométrico, sol, etc), de modo que existam espécies específicas que se adaptam melhor 

a determinadas condições, com o fim de atingir uma otimização da produção daquela 

espécie.  

Entretanto, se não há a possibilidade de o produtor, em 

princípio, multiplicar esse material reprodutivo para uso próprio, a não ser que tenha 

autorização do proprietário da cultivar, combinado com a especificidade da cultivar para 

cada combinação de elementos que condicionam seu desempenho, o proprietário da 

cultivar tem o poder de decidir sobre o fornecimento (ou não) de uma determinada cultivar 

para um agricultor que dela necessite. Assim, podem ser beneficiados parceiros em 

determinadas regiões, e ser promovida inclusive a exclusão, por via oblíqua, de produtores 

de determinadas regiões, uma vez que a eficiência na operação de produção é elemento 

essencial para a permanência de um determinado produtor no mercado; em caso de 

ineficiência, este produtor pode ser excluído do mercado (como muitas vezes ocorre, 

inclusive no meio do ciclo da vida produtiva da cana-soca, o que implica ainda em maiores 
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perdas, uma vez que, nesse caso específico, não foi possível a amortização dos 

investimentos realizados durante o plantio da cana). 

Considerando-se ainda que, no caso de propriedade 

intelectual, ter sido retirada a exceção do melhorista, o que faz com que em muitos casos 

específicos seja possível que não exista um similar fornecido por alguma outra empresa 

concorrente, que tenha desempenho igual ou parecido naquelas mesmas condições, este 

produtor detém o monopólio total daquela espécie.  

Para sanar tal problema, existe o instituto da licença 

compulsória, previsto em nossa legislação no art. 28 da LPC, sobre o qual discorreremos 

mais detalhadamente à frente neste trabalho. Mas lembramos novamente que essa exclusão 

da exceção do agricultor se aplica apenas à cana-de-açúcar, nos termos da lei, apesar de 

não se estender tal proibição ao pequeno agricultor.  

 

3.6 Mercado livre e a exceção do melhorista. 

A exceção do melhorista é elemento que permite o 

desenvolvimento da tecnologia, sem impor entraves ou causar constrangimentos a nenhum 

agente específico. Esta exceção ao direito de propriedade do detentor da cultivar, que no 

Brasil é conferida sobre todas as variedades vegetais, com exceção feita à cana-de-açúcar, 

é elemento essencial para o crescimento e diversificação do banco genético de uma certa 

cultivar, ou mesmo de outras, uma vez que hoje é possível o isolamento de características 

específicas de uma espécie e a sua incorporação em outras. Sem essa possibilidade de livre 

pesquisa, limita-se sempre a pesquisa (que é ingrediente chave para o desenvolvimento) à 

autorização de terceiro. Ou seja, limitam-se as possibilidades de desenvolvimento do país 

como um todo à autorização de terceiro.  

Essa proibição de pesquisa livre, condicionando-a à 

autorização de terceiros, inserida dentro de um mercado em que estes desenvolvedores são 

concorrentes diretos, é uma medida quase que irracional, em razão de suas consequências.  
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Faz-se aqui referência ao fato de um pesquisador, de uma 

determinada instituição desenvolvedora de variedades de cana, que é obviamente 

concorrente direta da primeira em um mercado livre desregulamentado, deverá requerer 

autorização para essa primeira instituição com fins de utilizar a sua variedade vegetal para 

pesquisas com o intuito de desenvolver uma outra variedade melhorada da primeira, ou 

melhorar alguma variedade específica sua através da combinação de características das 

espécies. Ou seja: o primeiro desenvolvedor fornecerá, de livre vontade, uma variedade 

vegetal para o seu concorrente direto para que este possa melhorá-la e oferece-la ao 

mercado.  

Em um mercado em que existe concorrência entre os 

desenvolvedores de variedades vegetais, qual deles teria o prazer de fornecer variedades 

para pesquisas de seus concorrentes no mercado? É bem provável que nenhum deles 

gostaria. Assim, temos a seguinte situação imposta pela legislação atual: não há 

melhoramento de variedades que promova o cruzamento dos bancos genéticos das 

diferentes instituições que atuam no setor sucroalcooleiro, o que gera perda para todo o 

setor, e principalmente para a nação, em prestígio da manutenção de reserva de mercado, e 

em detrimento do desenvolvimento de novas espécies de cultivares.  

Nesse sentido, podemos de antemão afirmar que quando de 

sua inclusão na LPC de tal exceção talvez não se mediu que tais consequências adviriam 

daquele texto. Com a desregulamentação do mercado, os concorrentes obviamente não 

autorizariam a utilização de suas cultivares para pesquisa por terceiros, apesar dos 

prejuízos que isso poderia acarretar para o próprio desenvolvimento do setor e do país.  

Então, nesse sentido, há um mercado de variedades de cana-

de-açúcar em que existem concorrentes diretos, sendo em sua maioria desenvolvedores de 

tecnologia que visam lucros (são sociedades empresariais no sentido estrito da palavra) e 

buscam ter as melhores e mais variadas espécies da cultivar de cana para o atendimento de 

todo tipo de necessidade do produtor. Contudo, existe o entrave legal para a realização da 

pesquisa livre no Brasil com variedades de cana-de-açúcar, como acontece com todas as 

outras cultivares, o que bloqueia o desenvolvimento.  
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3.7 A desnecessidade de permissão e os benefícios aos obtentores - ao da espécie 

originária e ao da derivada - e a regulação de um novo mercado 

É necessário que se dê atenção especial à proibição de 

utilização do banco de germoplasma de cada um dos agora concorrentes do mercado por 

pesquisadores para desenvolvimento de variedades essencialmente derivadas ou até para 

desenvolvimento de novas variedades.  

Assim, perde o desenvolvedor da variedade da qual se 

originam as espécies derivadas: isso porque, se não houvesse a proibição de utilização de 

variedades de cana-de-açúcar para o desenvolvimento de espécies derivadas, haveria uma 

grande barreira a menos para o acesso do pesquisador à variedade vegetal para o 

desenvolvimento da pesquisa. Com isso, o obtentor originário perceberia o pagamento de 

royalties pelo desenvolvedor da espécie derivada no caso de comercialização desta nova 

variedade no mercado.  

Neste sentido haveria um estímulo maior para o pesquisador 

e empresas de melhoramento, com o consequente e provável crescimento da pesquisa e do 

mercado de cultivares, e aumento da concorrência – o que seria não só melhor do ponto de 

vista do aumento da variedade de espécies disponíveis no mercado aos produtores, mas 

também com o aumento da concorrência, o que geraria impacto direto nos preços 

praticados para a obtenção de espécies a serem cultivadas. Mas como hoje o mercado está 

desregulamentado, é de se prever que estas empresas não fornecerão autorização para a 

utilização de suas espécies.  

Por essas e outras razões, a regulamentação do setor de 

cultivares de cana-de-açúcar deve ter em conta que este mercado de desenvolvedores de 

tecnologia de cana está se alterando nos últimos anos, sendo que hoje conta com empresas 

de tecnologia de caráter eminentemente capitalistas, que objetivam lucro, e que se 

inseriram há muito pouco tempo neste ramo de variedades de cana. O seu ingresso no 

mercado pode alterar as forças internas deste ramo, afetando possivelmente o equilíbrio no 

fornecimento de variedades de cana no país.  



154 
 

Se mostra claro, assim, o interesse do Estado na sua boa 

regulamentação, não só considerando a tecnologia de cultivar de cana como elemento da 

economia interna, gerador de renda, mas sim hoje como um item importante na economia 

nacional, elemento com papel essencial na estratégia de estruturação da matriz energética 

atual (energia limpa e renovável, incluindo-se nesse aspecto a energia elétrica, que apesar 

de ainda ser ínfima frente a toda a energia gerada no país, já possui um mercado e é 

comercializada em âmbito nacional); bem como objeto de comércio internacional, sendo 

hoje o álcool comburente vendido para diversos países para a sua adição à gasolina, 

combustível fóssil e finito, que é motivo de temor para os grandes países consumidores que 

dele dependem; e ainda de transferência de tecnologia, com possibilidade de exportação 

dessa tecnologia de ponta desenvolvida no país a outros produtores de cana-de-açúcar ao 

redor do mundo, o que pode também ser elemento gerador de royalties para o país.  
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CAPÍTULO 4 

CANA-DE-AÇÚCAR, CONSTITUIÇÃO, POLÍTICA AGRÍCOLA E 

ABUSO DE DIREITO: JUSTIÇA E IGUALDADE 

 

4.1 A importância da agricultura e a necessidade de políticas agrícolas efetivas 

Afirma Marcel Mazoyer, fazendo referência às razões da 

crise da agricultura no mundo e de seus fatores, que “muitos países ainda praticaram 

políticas econômicas e políticas agrícolas muito desfavoráveis à agricultura em geral”214. 

Políticas sérias e consistentes no trato da agricultura deveriam ser a ferramenta para se 

obter melhores resultados no campo, e também, por via oblíqua, para fomentar o 

crescimento econômico, a diminuição da desigualdade, o avanço tecnológico, o aumento 

da qualidade de vida dos indivíduos de uma nação. Não se pode pensar que os fatores que 

afetam a agricultura sejam apenas o vento, a chuva, o sol, a latitude, como muitos parecem 

crer. Ressalta Mazoyer que ao longo da segunda metade do século XX, a revolução 

agrícola contemporânea, que dentre seus principais fatores tem a seleção de variedade de 

plantas, que combinadas com outros elementos por ele ressaltados, “progrediu 

vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns setores limitados dos países em 

desenvolvimento”215. Confirma sua posição afirmando logo em seguida que “nos países 

desenvolvidos, os agricultores, que já eram relativamente produtivos, beneficiaram-se de 

políticas de apoio ao desenvolvimento agrícola”216.  

O desenvolvimento agrícola alterou o horizonte do planeta. 

Balmes Vega Garcia ressalta que “a iniciativa humana de interagir com a natureza, surgida 

antes da interação com outros da espécie, revela o momento do aparecimento de um dos 

traços mais marcadamente humanos, a Técnica”217.  

                                                           
214 MAZOYER, Marcel. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. São 
Paulo: Editora UNESP, Brasília, DF: NEAD, 2010, p. 516. 
215 MAZOYER, Marcel. op. cit. p. 27. 
216 MAZOYER, Marcel. op. cit. p. 28. 
217 VEGA GARCIA, Balmes. Direito e Tecnologia: regime jurídico da ciência, tecnologia e inovação. São 
Paulo: LTr, 2008, p. 12.  
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A Técnica foi o instrumento da alteração do horizonte pelo 

homem: onde antes existiam florestas, tundras, estepes, ou qualquer outro tipo de 

ecossistema, relevo, animais, vegetação, foi alterado pelo homem para que fosse possível o 

cultivo de alguma espécie de planta para a sua subsistência. Os anos – milhares – se 

passaram, o significado de subsistência foi alterado, as necessidades humanas sofreram 

mudanças enormes, mas ainda assim é necessária a utilização da terra para a sobrevivência 

humana. E a terra é um recurso limitado, escasso no planeta. Por isso a eterna luta na 

agricultura para uma maior produtividade e melhor desempenho da lavoura como um todo, 

luta essa que se apoia firmemente sobre um dos pilares da agricultura: a utilização de 

espécies mais produtivas.  

É fato que o desenvolvimento da agricultura foi o que 

permitiu o crescimento da sociedade mundial em número; de outra forma se repetiria 

diuturnamente o episódio machadiano que termina com o vencedor ficando com as batatas, 

até onde não haveria batatas suficientes para todos, ou seriam elas dizimadas do solo da 

Terra. A busca por recursos é elementar e instintiva na sobrevivência humana, mesmo 

quando transportada essa realidade para um ambiente macro, que seria o das sociedades no 

mundo. E para o aumento da satisfação das necessidades do ser humano colaborou 

definitivamente o melhoramento genético das espécies.  

Tanto é importante a agricultura e o acesso à tecnologia de 

melhoramento genético que, mesmo em tratados que têm como principal, repito, principal 

objeto a proteção da propriedade sobre tecnologia de cultivares, que é a UPOV, prevê a 

exceção ao direito do obtentor e franqueia o acesso a essa tecnologia para terceiros em 

certas condições especiais. Ou seja, a própria norma que cerceia também permite.  

A par disso, temos que considerar que a introdução de um 

dispositivo como o da exceção da cana-de-açúcar na Lei de Proteção de Cultivares 

brasileira pode, acima de tudo, configurar mais do que uma simples proibição legal ao 

acesso a novas cultivares. Ao atribuir a decisão final sobre permitir que certos pequenos 

produtores rurais e, principalmente, pesquisadores possam utilizar uma determinada 

cultivar para fins considerados nobres por diversas sociedades ao redor do mundo pode o 

legislador ter ultrapassado limites durante o ato de legislar, fazendo com que a lei por ele 

produzida, naquele ponto confira ao particular a possibilidade de abusar do direito que 
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possui. O particular passa então a mandar e desmandar sobre a sua propriedade, e em 

sentido claramente diverso do que hoje o ordenamento jurídico nacional, como um todo, 

prega, que é o uso da propriedade para o bem geral da sociedade, para que ela efetivamente 

a função social a que está predisposta, e não que simplesmente o direito sobre um 

determinado bem para satisfazer os desejos de seu proprietário.  

É necessário, assim, regular a ação do ser humano na 

sociedade. E na evolução das formas e sistemas de governo no mundo ao longo da história, 

o Poder Legislativo ganhou uma grande carga de responsabilidade na elaboração das regras 

que formatam as relações das pessoas em sociedade. Tomemos como base a afirmação de 

Luiz Gustavo Bambini de Assis, que diz:  

 

“a noção de representatividade das instituições, no modelo de democracia liberal, 
é fundamental. Muito embora, originariamente, o conceito de representação 
estivesse diretamente vinculado ao conceito de governo representativo, o 
desenvolvimento do Estado e da sua relação com a sociedade moldou a 
associação do significado de representação ao termo democracia representativa, 
ao ponto de os conceitos de democracia e representação tornarem-se, na prática, 
sinônimos”.

 218
  

 

O legislador, então, como representante do povo no exercício 

legiferante inserido dentro de uma democracia, atuando em nome de seu eleitor na 

elaboração das normas, deveria, em princípio, operar no processo legislativo de modo a 

proteger e fomentar o interesse da nação como um todo, o interesse público primário, mas, 

e, não menos importante, trabalhar também em função do interesse social, de cada 

indivíduo. Mas quais são esses interesses?  

Calixto Salomão afirma que as sociedades desenvolvidas são 

aquelas que bem conhecem suas próprias preferências. Nesse contexto defende que dar 

privilégio aos valores que se encontram arraigados naquela sociedade não significa 

“substituir o determinismo de resultados da teoria econômica por um determinismo de 

                                                           
218 ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. Processo legislativo e orçamento público: a função de controle do 
Parlamento. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo – USP, 2009, p. 19. 
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valores preestabelecidos”219. Atuando-se dessa forma, é conferida prevalência à busca de 

cada sociedade pelo conhecimento de seus valores e anseios e a sua efetiva implementação.  

Uma vez conhecidos tais anseios, devem os mesmos receber 

o devido prestígio pelo ordenamento jurídico, nos tribunais e também na administração 

pública. A inserção desses valores no ordenamento jurídico, através de sua positivação, 

contamina o sistema legal com o conceito de moralidade que prevalece naquele 

determinado sistema de valores, tornando assim o próprio ordenamento apto a ser 

classificado, com base naqueles valores já consagrados nele positivados, como justo, sob a 

ótica da sociedade em que estão inseridos e de onde brotaram tais valores. 

A representação dos cidadãos no poder legislativo é o que 

explica e embasa a razão de sua existência na estrutura de poderes. Bambini de Assis 

afirma que “sem esse atributo devidamente respeitado, fica difícil explicar a necessidade 

da ação do Parlamento na condução dos rumos políticos”220. Continua o autor:  

 

“Diante da dificuldade de sua existência [representação], o que acarreta uma total 
ausência de identidade entre a sociedade e o Congresso, tem-se que esse Poder se 
apequena e não encontra seu devido espaço de atuação no sistema de separação 
de poderes moderno.  
A ausência de ideologias partidárias coesas impede o desenvolvimento de ideias 
sólidas que permitam ao Parlamento ser observado enquanto Poder Político e não 
como uma verdadeira colcha de retalhos, com representantes de partidos 
políticos sem nenhuma expressão nacional, mais preocupados com suas questões 
regionais e, muitas vezes, pessoais, do que com a busca de soluções para os 
problemas de maior monta.”221 

 

O interesse social, especificamente, apesar de ser conceito 

dotado de subjetivismo per se, figura em diversas leis, como, por exemplo, na Lei 

9.868/99, que dispõe sobre a ação direta de inconstitucionalidade, ou na Lei de 

Desapropriação. Ana Paula Ávila conclui sobre o significado de interesse social que se 

deve ter em mente que este não é “interesse da Administração e nem do Estado, mas sim 

                                                           
219 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação, desenvolvimento e meio ambiente. In Regulação e 
desenvolvimento: novos temas. SALOMÃO FILHO, Calixto (org.). São Paulo: Malheiro Editores, 2012, p. 
18. 
220 ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. op. cit. p. 26. 
221 ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. op. cit. p. 26-27. 
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dos administrados, da sociedade”222. Hely Lopes Meirelles também se refere a interesse 

social quando comenta o instituto da desapropriação, e esclarece ser este “benefício da 

coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do Poder Público”. 

Ainda esclarece que, nas desapropriações, os bens desapropriados assim o são para serem 

destinados “à coletividade ou, mesmo, a certos beneficiários que a lei credencia para 

recebê-los e utilizá-los convenientemente”223, e essa conveniência não é da parte, do 

usuário que recebe o bem, mas à conveniência da sociedade como um todo.  

Essa ideia de um bem que ao mesmo tempo beneficia a 

coletividade e também alguns indivíduos em específico, por serem estes mais necessitados, 

se insere perfeitamente no estudo que ora se desenvolve. O acesso à cultivar franqueado 

pela lei aos pequenos agricultores e aos pesquisadores/melhoristas, ao tempo que é 

concedido diretamente a estes indivíduos, que percebem o privilégio direto da exceção, 

sendo que os efeitos colaterais desse benefício são percebidos pela sociedade como um 

todo. 

Posto isso, deve-se analisar como deve ser encarada a 

introdução de um dispositivo como o da exceção da cana em uma lei federal; e como deve 

ser encarado o poder detido pelo titular desse direito sobre a cultivar de autorizar (ou não) 

a sua utilização por pequenos produtores rurais ou para fins de pesquisa. 

 

4.2 Direito criado e poder econômico 

Para Kelsen, o direito é um fenômeno não natural, produto da 

engenhosidade do ser humano, enquanto a moral é norma social. Por isso critica o conceito 

de que o direito prescreve uma conduta externa e a moral uma conduta interna, pois tanto o 

direito quanto a moral determinam condutas externa e internas224; mas só o Direito para 

                                                           
222 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. A modulação de efeitos temporais pelo STF no controle de 
constitucionalidade: ponderação e regras de argumentação para a interpretação conforme a 
constituição do artigo 27 da Lei nº 9.868/99. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 164. 
223 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 27ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002, p. 578 
224 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado; preparação do original Márcio 
Della Rosa. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 67-76. 
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Kelsen é um sistema coercitivo225, e sua coercitibilidade independe do conceito de justiça, 

porque esta estaria ligada à moral.  

Na teoria de Kelsen, existem órgãos responsáveis pela 

produção jurídica: o legislador pelo estabelecimento de uma norma jurídica geral; ou o 

juiz, pela fixação da norma jurídica individual226. Mas essas normas só são válidas em 

razão da norma fundamental. Essa norma não é instituída nem criada através de um 

processo jurídico ou legiferante, como norma jurídica positiva. O fundamento da validade 

das normas de um dado ordenamento está na norma fundamental, e essa norma confere ou 

não validade à primeira227. Conclui então que em um ordenamento o qual contém regras de 

moral em sua norma fundamental, essa legitima o conteúdo das normas abaixo dela que 

reflitam a moral da sociedade em que está inserida, com a consequente transferência de 

sentimento de justiça aos jurisdicionados228.  

Assim os valores preestabelecidos citados por Calixto 

Salomão, como acima expostos, uma vez inseridos no ordenamento, e mesmo que na 

norma jurídica fundamental, legitimam a atuação de normas jurídicas com conceitos 

morais em todo o sistema, desde normas jurídicas gerais – as feitas pelo Congresso – até 

normas jurídicas individuais, que são as elaboradas pelos juízes de direito.  

Pode-se afirmar ainda que as leis que podem ser consideradas 

como “injustas” pela sociedade não tenham eventualmente a eficácia que delas se espera, 

por serem contrárias aos valores prevalecentes na sociedade em que inseridas, o que pode 

caracterizar o problema típico de agência que limita os meios formais de motivação de 

cumprimento da lei229; a positivação dos valores, principalmente quando inseridos nas 

normas que são os pilares da sociedade, funcionam como a internalização dos próprios 

mecanismos informais de motivação no sistema, tornando-os assim positivos, e não mais 

informais. 

                                                           
225 KELSEN, Hans. op. cit. p. 71 
226 KELSEN, Hans. op. cit. p. 263 
227 KELSEN, Hans. op. cit. p. 215-217 
228 KELSEN, Hans. op. cit. p. 246. 
229 COOTER, Robert D. Três efeitos das normas sociais sobre o direito: expressão, dissuasão e 

internalização. Tradução de Bruno Meyerhoff Salama. In Direito e Economia: Textos Escolhidos, Bruno 
Meyerhoff Salama (org.). Editora Saraiva, 2010 (Coleção direito, desenvolvimento e justiça), p. 280 
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Nesse sentido a Constituição Federal tornar-se-ia o filtro de 

todas as normas inferiores, por conter e emanar dela normas autônomas que impõe 

ponderação sobre o conteúdo e a validade das outras normas sob a ótica do sistema jurídico 

em que estão inseridas, que contempla não só normas dotadas de alta densidade 

reguladora, prescricional de comportamentos, como também princípios positivados que 

servem como orientadores de comportamentos vinculados por parte do Poder Público.  

De acordo com o direito constitucional nacional, a lei é válida 

ou nula, a partir do momento de sua edição. No caso de inconstitucionalidade, basta a 

declaração de sua nulidade para que surta assim todos os efeitos daí advindos, e cesse a sua 

eficácia no plano jurídico, com efeitos ex tunc.  

A segurança do sistema jurídico que se opera, em parte, pela 

presunção de constitucionalidade das normas inferiores frente à norma superior (princípio 

da legalidade) pode ser impugnada pelo questionamento da constitucionalidade de uma 

determinada norma. Quando do questionamento da validade da norma frente à 

Constituição nos tribunais superiores, essa primeira decisão sobre a lei é denominada no 

direito americano como first impression
230, em razão da falta de posicionamento anterior 

de um Tribunal Superior sobre a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ou então 

pelo seu ineditismo no ordenamento231. Ocorre que, em pesquisa realizada nos sítios 

eletrônicos dos tribunais brasileiros, tanto os tribunais estaduais quando os tribunais 

superiores, não foi encontrado nenhum questionamento específico da constitucionalidade 

da exceção da cana-de-açúcar.  

Assim, como o aplicador da lei faz a lei sobre o caso 

concreto, de acordo com o direito vigente, o que faz surgir uma norma concreta, o 

precedente judicial, pode-se afirmar que, de acordo com as pesquisas realizadas, não há 

norma concreta surgida do judiciário para caso específico que envolva a exceção da cana 

no Brasil; desse modo, a exceção da cana-de-açúcar não foi ainda objeto de apreciação por 

parte do judiciário, não havendo assim uma manifestação concreta sobre a sua legalidade 

ou mesmo sua constitucionalidade do ponto de vista dos tribunais brasileiros.  
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4.3 Política Agrícola na Constituição Federal  

A Constituição Federal é o norte para todas as relações 

jurídicas vigentes em nosso estado de direito. Traz, em seu art. 187, orientações para a 

realização da política agrícola, inserido no Capítulo III - Da Política Agrícola e Fundiária e 

da Reforma Agrária, do Título VII da Constituição Federal, que dispõe sobre a Ordem 

Econômica e Financeira do Estado Brasileiro. Nesse artigo ficam definidas formas do 

exercício da política agrícola nacional, afirmando que: 

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com 
a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: 

(...) 
III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; 
(...)” 

 

Dessa forma a Carta Magna já deixa claro em seu texto que, 

entre as ações que devem ser planejadas e executadas pelo Estado para a implementação e 

efetivo funcionamento da política agrícola, o incentivo à pesquisa e à tecnologia é um dos 

elementos que deve receber atenção especial. E não é por menos que a própria 

Constituição Federal faz tal afirmativa: pesquisa e tecnologia são carros chefes para o 

desenvolvimento de qualquer área, seja através do desenvolvimento de sua própria 

tecnologia, seja através de intercâmbio, de importação, de colaboração ou qualquer outra 

forma viável e eficiente que colabore para com a política agrícola nacional. 

Nesse sentido, se faz necessário discorrermos sobre a 

importância do acesso à cultivar já desenvolvida, que representa e incorpora o progresso da 

tecnologia em determinado campo, o seu desenvolvimento e acúmulo de conhecimento em 

forma de vegetal, o trabalho de anos realizado por diversos pesquisadores e colaboradores 

em geral, para a obtenção de uma nova cultivar.  

                                                                                                                                                                                
230 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência no direito tributário: proteção da 
confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. 
1.ed. São Paulo: Editora Noeses, 2009, p. 574. 
231 DERZI, Misabel Abreu Machado. op. cit. p. 585. 
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4.4 A importância da pesquisa e desenvolvimento em cana-de-açúcar 

Dada a relevância da produção da cana-de-açúcar para a 

economia brasileira, o aumento da produtividade é alvo da agricultura local. Assim como 

já ocorreu em outros momentos da história, como já referido, a expansão da área plantada 

não é a medida exclusiva para o aumento da produção. O raciocínio simplista de que basta 

aumentar a área plantada para assegurar maior produção vem sendo derrubado com os 

avanços obtidos com a biotecnologia. Além disso, as políticas agrícolas orientam-se pela 

expansão sustentável da cultura, com base em critérios econômicos, ambientais e 

sociais.232 Desse modo, os avanços esperados com a biotecnologia e técnicas de 

melhoramento genético são perseguidos por meio da alocação de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) ao setor sucroalcooleiro brasileiro.  

Segundo Perecin, a produtividade média da cana-de-açúcar 

evoluiu de modo linear entre 1976 e 2004, ainda na década de 70, situava-se em torno de 

50 toneladas por hectare e em 2004, girava ao redor de 80 toneladas por hectare. De acordo 

com os mesmos autores, o potencial biológico da produção da cana-de-açúcar é maior do 

que esse crescimento linear e parte do aumento da produtividade da cana se deveu à 

obtenção de novas cultivares. Portanto, segundo Perecin et. al., a importância dos 

programas de melhoramento genético, associada a melhorias nas técnicas agronômicas 

(por exemplo, preparo do solo, manejo da cultura etc.) são essenciais para o progresso 

genético e tecnológico agronômico233.  

A EMBRAPA afirma que as pesquisas científicas permitiram 

o aumento de 60% da produtividade geral do setor da agropecuária brasileiro. Em relação 

ao setor de grãos (para o qual não vigora a exclusão da exceção do melhorista), os estudos 

da EMBRAPA permitiram que o Brasil se tornasse o segundo maior exportador de soja, 

utilizando sementes adaptadas às condições brasileiras, estas frutos de estudos de 

aclimatação desenvolvidos no Brasil. Além disso, “a safra de grãos cresceu, nos últimos 17 

anos 146% com aumento de 24% da área plantada”. De acordo com a EMBRAPA, “a 

                                                           
232Disponível em http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar, acessado em 20.06.2014. 
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pesquisa também elevou o Brasil a condição de referência mundial em biotecnologia e 

melhoramento genético de grãos, como no caso da produção no Cerrado”. Essa entidade 

atribui os avanços na pesquisa agropecuária ao seu quadro técnico, formado por mais de 

dois mil pesquisadores, 25% deles com mestrado e 74% com doutorado, que realizam 

centenas de pesquisas simultaneamente em diversas regiões brasileiras234. 

Os resultados da EMBRAPA para o setor de grãos servem 

para ilustrar a relevância da pesquisa científica no setor agrícola. A produção da cana-de-

açúcar no Brasil também reúne recursos humanos e recursos financeiros nas atividades de 

P&D, tendo, como já ressaltado, entre seus principais atores na produção de novas 

cultivares no Brasil (o IAC, a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroalcooleiro (RIDESA), o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e a empresa 

Canavialis), entidades que hoje investem milhões anualmente no desenvolvimento de 

novas espécies235. As atividades dessas organizações integram, além de pesquisa, produção 

de mudas e serviços técnicos, incluindo gerenciamento da produção, manejo varietal, 

controle de solos e fitossanidade236. 

As pesquisas realizadas pelo IAC com café demonstram 

claramente a necessidade da pesquisa para a obtenção de novos resultados. Como exemplo, 

as pesquisas do Instituto em busca de um café descafeinado: a variedade de grão de café 

batizada de “AC”, que possui apenas 0,1% de cafeína, foi desenvolvida pelo Instituto em 

2004, e os resultados do trabalho já renderam uma publicação dos pesquisadores do IAC 

na revista científica Nature; no entanto, as pesquisas precisam ser aprofundadas para que a 

variedade possa ser comercialmente viável. A pesquisa do melhoramento genético 

convencional é bastante vagarosa, uma vez que os cruzamentos são realizados à mão e os 

genes do grão descafeinado são transferidos a uma cultivar modelo. Após o plantio da 

muda, a primeira produção de grãos ocorre ao final de 4 anos e as comprovações de 

                                                                                                                                                                                
233 PERECIN, Dilermando et. al. Progresso Agronômico e Genético em Programa de Melhoramento de 
Cana-de-açúcar, Revista Brasileira Biom., São Paulo, v. 27, p. 279-287, 2009, p. 279. 
234 Pesquisas científicas aumentam produtividade agrícola em 60%, Notícias Financeiras, 06.12.2008. 
Disponível em <http://search.proquest.com/docview/466850837?accountid=8113>, acessado em 07.04.2014. 
Segundo a EMBRAPA, atualmente, a produção de soja, milho, arroz e café nos cerrados representam, 
respectivamente, 59%, 26%, 18% e 48% da produção nacional.” 
235 PEDRO, Edilson da Silva. Estratégias para a Organização da Pesquisa em Cana-de-açúcar: uma 
análise de governança em sistemas de inovação. Tese de Doutorado em Política Científica e Tecnológica, 
Instituto de Geociências, UNICAMP, Campinas, 2008, p. 35. 
236 PEDRO, Edilson da Silva. op. cit., p. 35. 
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viabilidade do plantio em larga escala demoram período adicional. Os pesquisadores do 

IAC imaginam obter resultados conclusivos em 2020237, e todo esse período a pesquisa 

receberá investimento para a sua conclusão, sob pena de não ter o retorno por todo o 

investimento realizado. 

Os efeitos positivos da P&D no setor agrícola não se limitam 

a culturas agrícolas comercializadas como commodities. Camila Dias de Sá, em sua 

dissertação de mestrado, analisa as implicações da LPC sobre a floricultura brasileira238. 

De acordo com a referida autora, o melhoramento genético de plantas pode desempenhar 

papel valioso para sucesso da agricultura brasileira com benefícios como ganhos de 

produtividade, redução de incertezas e diminuição do uso de insumos.  

No mercado de flores ornamentais, segundo a autora, a 

implantação da LPC culminou na intensificação de atividades de P&D para introdução e 

adaptação de novas variedades ornamentais – ao mesmo tempo que a variedade ganha 

proteção oficial em razão de seu registro perante o RNC, é conferido ao pesquisador acesso 

livre às variedades já existentes (com exceção à cana, como já ressaltamos) para a 

realização de pesquisa científica de melhoramento genético, e, no caso de haver obtenção 

de espécie essencialmente derivada, é garantido ao obtentor da primeira espécie o 

privilégio da autorização para uso comercial da espécie, a qual pode ser conferida através 

de acerto de contraprestação pelo uso de sua variedade inicial para o desenvolvimento da 

nova variedade.  

As consequências do uso descontrolado da previsão art.10, I 

da LPC são ainda mais prejudiciais, segundo a autora, aos melhoristas de flores de corte 

reproduzidas vegetativamente, para os quais essa prática tem resultado em dificuldade de 

apropriação das inovações e tem causado desestímulo à continuidade dos esforços de P&D 

direcionados ao Brasil.239 Camila Dias de Sá cita como exemplo o caso da rosa, cuja haste 

permite várias multiplicações de mudas em escala comercial, de modo similar ao que 

ocorre com a cana-de-açúcar. No caso da rosa, os agricultores não necessitam da 

                                                           
237 Avançam pesquisas do Instituto IAC em busca de café sem cafeína, Notícias Financeiras, 15/12/2011. 
Disponível em: http://search.proquest.com/docview/910975669?accountid=8113, acesso em 07.04.2014. 
238 SÁ, Camila Dias de. Propriedade Intelectual na Cadeia de Flores e Plantas Ornamentais: uma 
análise da legislação brasileira de proteção de cultivares. Dissertação de Mestrado  em Administração. 
Universidade de São Paulo: São Paulo, 2010, p. 12. 
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autorização do titular da cultivar protegida e não pagam royalties sob a justificativa do uso 

próprio, conforme art. 10, I da LPC, porém, a comercialização das flores pode ser feita sem 

limitações240. Contudo, deve-se ressaltar que a cultura da rosa é viável ainda em pequenas 

propriedades rurais, o que não é uma verdade absoluta para a cana-de-açúcar. 

Pode-se explicar, eventualmente, a exceção do fazendeiro 

contida no art. 10 da LPC em razão do receio de seu uso de modo indiscriminado e 

abusivo. Tal preocupação foi inclusive objeto de Recomendação relacionada ao Artigo 

15(2) da UPOV (incluído ao final do texto da UPOV 1991), fruto de conferências na 

própria União, em que se faz ressalva com relação à prática da exceção do fazendeiro, 

permitindo que esta não seja conferida para setores em que tal prática não é comum no país 

da implementação da UPOV 1991241. Mas essa recomendação, importante ressaltar, em 

nada justifica a eventual vedação da exceção do melhorista, exceção para o pequeno 

produtor rural (até mesmo porque estas estão de acordo com a política agrícola do Brasil, 

portanto, princípios arraigados em nosso sistema), e muito menos a exclusão da 

possibilidade de venda do produto obtido através da variedade produzida. 

No sistema de propriedade intelectual, as limitações ao 

direito de exclusividade devem ser bastante balizadas. A propriedade intelectual, segundo 

Cláudio R. Barbosa deve ser entendida mais do que um “instituto jurídico para a 

maximização de riquezas, mas sim como um mecanismo jurídico de distribuição de 

informações e conhecimento, necessário ao avanço tecnológico e produção de bem-

estar”242.   

O posicionamento adotado nesta tese é em defesa da livre 

circulação da informação para atividades-fim de pesquisa e desenvolvimento, o que vai ao 

                                                                                                                                                                                
239 SÁ, Camila Dias de. op. cit.,  p.75. 
240 SÁ, Camila Dias de. op. cit.,, p.75. 
241 Recommendation Relating to Article 15(2): The Diplomatic Conference recommends that the provisions 

laid down in Article 15(2) of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 

December 2, 1961, as Revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 

1991, should not be read so as to be intended to open the possibility of extending the practice commonly 

called “farmer’s privilege” to sectors of agricultural or horticultural production in which such a privilege is 

not a common practice on the territory of the Contracting Party concerned. 
242 BARBOSA, Cláudio R. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como 
informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 207. 
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encontro do texto das UPOV 1978 e UPOV 1991, e no mesmo sentido da política agrícola 

prevista na Constituição Federal, em seu art. 187, III. 

Em primeiro lugar, é essencial a atividade do melhorista para 

o desenvolvimento da agricultura. Como visto, os métodos de cruzamento e melhoramento 

genético de cultivares demandam longo prazo e são processos custosos, porém, essas 

atividades seculares proporcionaram muitos retornos positivos ao cultivo agrícola (além da 

possível contraprestação pelo uso da tecnologia da cultivar inicial). Em segundo lugar, a 

informação, no contexto da pesquisa científica, deve ser considerada matéria-prima para 

novos desenvolvimentos e seu conteúdo deve ser difundido. 

Em síntese, os métodos de melhoramento de cana se baseiam 

em dois tipos: seleção e hibridação. A seleção visa explorar a variabilidade existente, 

enquanto a hibridação utiliza o gernoplasma como fonte para as atividades de P&D do 

melhorista. A partir dos experimentos analisados por Perecin et. al., a cultivar RB72454 

esteve presente em todas as amostras, sendo utilizada como “covariável para ajustar 

respostas dos novos genótipos e estimar o progresso genético”243. Além disso, a cultivar 

RB72454, lançada na década de 1980, ainda é a mais cultivada no Brasil com desempenho 

agroindustrial excepcional, em relação às cultivares mais modernas244. Isso demonstra 

claramente a utilização de uma espécie específica para o desenvolvimento de novas 

espécies a partir da matriz, o que implica em acesso pelos melhoristas ao conhecimento já 

existente acumulado, e contido nas espécies. 

A predominância no uso de uma cultivar no plantio da cana-

de-açúcar no Brasil suscita questionamentos. Por um lado, a prevalência da cultivar 

RB72454 pode indicar sua robustez e aplicabilidade às condições de solo, manejo e clima 

em variadas regiões brasileiras. De outro lado, demonstra a dependência ainda de uma 

cultivar base para o desenvolvimento de novas espécies. 

As atividades de P&D no setor agrícola pressupõem o acesso 

ao conteúdo genético da cultivar inicial. Os métodos de melhoramento das cultivares da 

cana-de-açúcar contemplam cruzamentos e análises das amostras, que pressupõem esse 

                                                           
243 PERECIN, Dilermando et. al. op. cit., p. 280.  
244 PERECIN, Dilermando et. al. op. cit., p. 280. 
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acesso. Dessa forma, a limitação estabelecida pela exceção da cana ao disposto no art. 10, 

inciso III da LPC pode restringir a atividade do melhorista, que depende da autorização do 

titular da cultivar originária para acesso ao conteúdo genético.  

Denis Borges Barbosa compreende o art. 10 da LPC como o 

introdutor de uma “série de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelos 

art. 5º, 9º e 37, resultantes da cláusula final do art. 5º da Carta de 1988, que condiciona a 

propriedade das criações industriais à função social”245. Dessa forma, para Denis Borges 

Barbosa, os efeitos da exclusividade sobre a cultivar protegida não se aplicam “àqueles que 

praticam atos cobertos por uma limitação ao direito do titular”.246  

No caso do processo de seleção de sementes, segundo 

Patrícia Aurélia Del Nero, “realizado pelos agricultores, é antigo e sempre foi realizado 

pela seleção das melhores sementes para a renovação da produção ou safra”247. Para Del 

Nero, “a lógica de seleção das sementes, que era um procedimento secular e recorrente 

adotado pelos capitalistas é alterada com a incidência das categorias jurídicas da 

propriedade intelectual no âmbito da agricultura”248. Com a LPC, segundo a autora, o 

processo decisório de produção de sementes e oferta à venda passa a ser conduzido pelas 

empresas privadas, que normalmente, possuem direitos de propriedade intelectual sobre a 

cultivar. Assim, no caso de não possibilidade de utilização de variedades para pesquisa, 

não existe a possibilidade de criação de novas variedades, ou de variedades essencialmente 

derivadas, o que faz com que aquela variedade já existente seja perpetuamente única nas 

suas características, não existindo nem variações da mesma, muito menos a própria espécie 

melhorada.  

Em relação à seleção de sementes e cultivo agrícola, David 

Harthaway acrescenta que o processo de acesso a germoplasma foi, até há poucas décadas, 

livre de entraves institucionalizados à sua circulação e as sementes/germoplasma eram 

tratadas como patrimônio de toda a humanidade. Além disso, segundo o referido autor, “a 

                                                           
245 BARBOSA, Denis Borges. Da Proteção Jurídica dos Cultivares. (incluído em Uma Introdução à 
Propriedade Intelectual, 2ª Ed. Ed. Lumen Juris, 2003), p. 31, Disponível em:  
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#cultivares, acesso em 06.04.2014. 
246 BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 31 
247 DEL NERO, Patricia Aurélia. Biotecnologia: análise crítica do marco jurídico regulatório. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 238. 
248 DEL NERO, Patricia Aurélia. op. cit. p. 238.  
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atual diversidade agroalimentar no mundo sempre dependeu do livre intercâmbio de 

recursos genéticos. Tanto países ricos como os ainda empobrecidos dependeram do 

germoplasma alheio para desenvolvimento de suas culturas”249. 

Para Denis Borges Barbosa, o art. 10 da LPC “elenca 

exemplificadamente atos não caracterizados como de uso comercial”. Dessa forma, através 

de uma interpretação extensiva de um artigo que o autor não considera exaustivo, conclui 

que todos os atos privados ou de fins não comerciais, quaisquer que sejam eles, mesmo não 

listados no art. 10, fogem ao art. 9º e não estão assim abrangidos pela exclusividade. 

Portanto, nessa linha, atos como o uso próprio, cooperação entre produtores rurais e 

pesquisa e desenvolvimento não se sujeitam à exclusividade do titular da cultivar; ressalte-

se, contudo, que tanto não exatamente coincide com o disposto na UPOV, que também 

elenca estas exceções, mas da mesma forma, enumerando-as, sem nenhuma referência a 

serem elas apenas a título exemplificativo. Contudo, no caso da cana-de-açúcar temos que 

ter em consideração que sua menção é expressa, e os atos a ela relacionados são 

enumerados em clara exceção à regra geral da lei, o que não permitiria tal interpretação 

livre de tais grilhões legais. 

Essas exceções do art. 10 da LPC estão em sintonia com o 

teor da exposição de motivos da LPC que estabelecia “é necessária ao país uma forma de 

regulamentação que reconheça a propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, estimule os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com vistas à ampliação da oferta de 

novas obtenções vegetais (cultivares)”250. 

Barbosa não contesta a exceção ao melhorista contida na 

LPC, conforme art. 10, III da LPC, o que pode se dever ao fato que o autor considera que a 

P&D, de uma forma geral, não se sujeita à exclusividade, apesar do texto da lei determinar 

o contrário. Afinal, segundo referido autor, a base constitucional para o art. 10 da LPC é a 

cláusula final do art. 5º da Constituição Federal que condiciona o direito de propriedade 

das criações industriais aos fins sociais, assim como ao desenvolvimento econômico e 

tecnológico. 

                                                           
249 HARTHAWAY, David. A lei de Cultivares. Rio de Janeiro: Assessoria e Serviços a Projetos em 
Agricultura Alternativa, 1997, p. 1.  
250 DEL NERO, Patricia Aurélia. op. cit., p. 239. 
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No entanto, a limitação do art. 10 da LPC ao direito do 

melhorista em cana-de-açúcar parece não ter restringido os programas de melhoramento de 

cana existentes. De acordo com Mirian Hasegawa, existiam três programas de 

melhoramento de cana, um pertencente à Coopersucar, outro à Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar, antigo Planalsucar) e o PROCANA, do IAC251. Os programas, 

conforme pesquisa de Mirian Hasegawa, contavam com recursos vultosos para as 

atividades de melhoramento genético (de R$8 milhões por ano investidos pela 

Coopersucar, e R$4 milhões por ano pela UFSCar)252. 

Da mesma forma, a análise de Edilson da Silva Pedro sobre a 

trajetória da pesquisa em cana no Brasil não coloca a LPC como entrave às atividades do 

melhorista. De acordo com Edilson da Silva Pedro, as pesquisas em cana no Brasil sempre 

estiveram vinculadas a ciclos de investimento vinculados a desafios do próprio cultivo 

agrícola253, e não foram diretamente influenciados pela LPC. A trajetória da pesquisa em 

cana no Brasil, entre 1970 e 2005, divide-se em dois períodos, de acordo com a tese de 

Edilson da Silva Pedro: “(i) de 1970 a 1990 com um sistema fortemente coordenado pelo 

Estado e (ii) de 1990 a 2005 com um sistema fortemente coordenado por mecanismos do 

mercado”. A partir de 2005, segundo o referido autor, “instaura-se uma nova fase da 

pesquisa em cana-de-açúcar marcada pelo Plano Nacional de Agroenergia e a mobilização 

e especulação internacional sobre os mercados de biocombustíveis”254. 

Sobre os efeitos da LPC, Edilson da Silva Pedro aponta a 

adesão das principais instituições de pesquisa em cana à proteção conferida por lei às 

variedades desenvolvidas. De acordo com o autor: 

 

“Segundo informações obtidas junto ao Serviço Nacional de Proteção de 
Cultivares, até maio de 2008 contabiliza-se 72 variedades protegidas de cana-de-
açúcar provindas das espécies Saccharum offinarum e Saccharum Spontaneum. 

O maior número de cultivares protegidas (29) foi registrado pela Copersucar com 

                                                           
251 Sabe-se ainda que existia já a Ridesa nesse momento, que realizava pesquisas de melhoramento com 
variedades de cana, mas talvez a autora tenha considerado a Ridesa incluída na UFSCar, em razão de esta 
universidade fazer parte desta rede de pesquisa.  
252 HASEGAWA, Mirian. A criação, circulação e transformação do conhecimento em redes de 
inovação: o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar do IAC.  Dissertação de Mestrado 
em Política Científica e Tecnológica, Campinas, UNICAMP, 2001, p. 64. 
253 PEDRO, Edilson da Silva. op. cit., p. 45 
254 PEDRO, Edilson da Silva. op. cit.,  p. 39. 



171 
 

a sigla SP. Mas com a mudança institucional Copersucar – CTC em 2004, 49 a 
partir de 2005 as variedades desenvolvidas passaram a ter titularidade registrada 
para o centro com a sigla CTC, ficando para a cooperativa a titularidade das 
variedades SPs. Juntas as variedades SP e CTC somam 57% das cultivares 
protegidas.   

O sistema Ridesa apresenta 30% do total de cultivares protegidas, sendo a 
Universidade Federal de São Carlos a titular de 14 Certificados de Proteção, a 
Universidade Federal de Alagoas de 7, e a Universidade Federal de Viçosa de 2 
Certificados. Já o Instituto Agronômico (IAC), pioneiro no melhoramento 
genético de cana no Brasil, é detentor de 6 cultivares protegidas.”255 (tais dados 
já foram expressos nesse trabalho acima, atualizados) 

 

 

Em relação às empresas agroindústrias, Edilson da Silva 

Pedro destaca que apenas a Agropav Agromercantil e a Usina da Barra S/A Açúcar e 

Álcool detêm certificado de proteção de cultivar. Para o autor: 

 

“ este dado situa a concentração da pesquisa e inovação em cana-de-açúcar nos 
programas de melhoramento genético, e caracteriza este segmento como um 
mercado oligopolista. Embora muitas empresas agroindustriais participem de 
experimentos e fases finais do desenvolvimento, não possuem a core competence 

nesta área para chegar a uma variedade protegida.”256 
  

 

Ao analisar o programa de melhoramento genético do IAC 

(Procana), Mirian Hasegawa afirma que o programa está configurado na forma de uma 

rede de inovação, em constante mutação de acordo com os atores envolvidos e durante 

cada fase do processo de desenvolvimento de novas variedades. A autora divide o processo 

de melhoramento genético do Procana nas quatro etapas seguintes: 

 

Cruzamentos entre diferentes variedades (na estação da Copersucar, em 
Camamu), germinação das sementes e início do processo de seletivo das 
melhores plantas (nas Estações Experimentais do IAC), ensaios de competição 
de clones selecionados para caracterizá-los e selecionar os melhores (nas usinas 
do Ensaio Regional), ensaios de competição dos melhores clones para 
caracterizá-los e validá-los em muitas regiões diferentes (nas usinas do Ensaio 
Estadual).257 

 
 

                                                           
255 PEDRO, Edilson da Silva. op. cit.,  p. 62-63. 
256 PEDRO, Edilson da Silva. op. cit.,  p. 63. 
257 HASEGAWA, Mirian. op. cit. p. 67. 
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De acordo com Mirian Hasegawa, com base nos processos de 

pesquisa do IAC, o melhoramento genético da cana-de-açúcar se baseia em dois processos 

principais, seleção e caracterização. A seleção, segundo a autora, corresponde às “escolhas 

intuitivas” dos melhoristas, análogo ao tipo de conhecimento usado para identificar um 

rosto entre milhares. Nesse sentido, os melhoristas, em geral, não são capazes de descrever 

o porquê que uma planta deve ser selecionada e a outra não258. Dessa forma, a seleção está 

muito embasada na expertise do melhorista, o que contribui para reforçar a exceção da 

exclusividade sobre a cultivar para o desenvolvimento dessas pesquisas, uma vez que essa 

expertise do melhorista não é elemento comum de pesquisa científica, o que torna o 

resultado da pesquisa – a cultivar da cana – mais exclusiva ainda, tecnologia essa que deve 

ser disponibilizada obrigatoriamente para fins científicos.  

Hasegawa ainda afirma que a caracterização da variedade diz 

respeito “à criação de conhecimentos explícitos sobre as plantas, ou seja, criar informações 

a respeito da planta, como definir a porcentagem de sacarose, o diâmetro do colmo, a 

resistência ou suscetibilidade a doenças, adaptação a solos e climas etc”. Essa fase do 

processo de melhoramento genético requer amplo conhecimento sobre várias áreas da 

ciência relacionadas à pesquisa com plantas, como, por exemplo, a agronomia, defesa 

fitossanitária, climatologia, dentre outras. Os conhecimentos específicos dos pesquisadores 

especializados que executam esse processo devem convergir para a caracterização das 

plantas 259. 

Diante das características dessas etapas, considera-se que o 

processo que conduz o melhoramento genético não está apresentado em manuais ou em 

guias, que podem ser apropriados pelo titular da cultivar, ou por outros pesquisadores, para 

a obtenção de variedades novas com carga genética idêntica ou semelhante às cultivares já 

existentes. O melhoramento genético da cana é sim muito dependente do melhorista, como 

especialista das técnicas e conhecimentos, conjuntamente com as espécies já existentes, o 

que faz com que o conhecimento acumulado seja fator gerador de mais conhecimento, 

atuando como base pré-constituída para o desenvolvimento de novas linhas de pesquisa e 

tecnologia por parte dos melhoristas que atuam na área. Esses argumentos fortalecem a 

                                                           
258 HASEGAWA, Mirian. op. cit. p. 67-68.  
259 HASEGAWA, Mirian. op. cit., p. 68. 
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tese de que o acesso ao conteúdo genético da cultivar cana-de-açúcar para pesquisa e 

desenvolvimento não deve ser limitado pela LPC.   

 

4.5 Políticas agrícolas no Brasil  

A política agrícola no Brasil possui previsão legal na 

Constituição Federal, que, além de suas metas gerais, enumera elementos que devem 

receber atenção especial por parte do governo para sua implementação. Ainda, para fins de 

regulação do art. 187 da Carta Magna, foi editada a Lei n. 8.171, de 17 de janeiro de 1991 

– Lei de Política Agrícola, que dispõe justamente sobre a política agrícola no Brasil.  

A referida lei, no inciso II de seu art. 4°, corroborando o que 

está disposto na Constituição Federal, determina que “as ações e instrumentos de política 

agrícola referem-se a: (ii) pesquisa agrícola tecnológica”. Ainda a mesma lei dedica um 

capítulo específico para a regulação da pesquisa científica, dentro do âmbito da política 

agrícola nacional. O referido Capítulo IV – “Da Pesquisa Agrícola” – contém quatro 

artigos, como segue:  

 
        Art. 11. (Vetado). 
        Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 

(Mara) autorizado a instituir o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 
(SNPA), sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e em convênio com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os 
Municípios, entidades públicas e privadas, universidades, cooperativas, 
sindicatos, fundações e associações. 

        Art. 12. A pesquisa agrícola deverá: 
        I - estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores, 

comunidades e agroindústrias, devendo ser gerada ou adaptada a partir do 
conhecimento biológico da integração dos diversos ecossistemas, observando as 
condições econômicas e culturais dos segmentos sociais do setor produtivo; 

        II - dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos produzidos 
pelo ambiente natural dos ecossistemas, objetivando o aumento de sua 
produtividade, preservando ao máximo a heterogeneidade genética; 

        III - dar prioridade à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas 
destinadas ao desenvolvimento dos pequenos agricultores, enfatizando os 
alimentos básicos, equipamentos e implementos agrícolas voltados para esse 
público; 

        IV - observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas 
para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio 
ambiente. 

        Art. 13. É autorizada a importação de material genético para a 
agricultura desde que não haja proibição legal. 
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        Art. 14. Os programas de desenvolvimento científico e tecnológico, 
tendo em vista a geração de tecnologia de ponta, merecerão nível de prioridade 
que garanta a independência e os parâmetros de competitividade internacional à 
agricultura brasileira. 

 
 

Assim, a lei permite que a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) institua o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), 

sistema esse constituído por diversas entidades que têm como fim comum a pesquisa 

científica voltada para a agricultura.  

Ainda a mesma lei, nos incisos de seu art. 12, determina 

quais são os critérios que devem ser obedecidos no exercício da pesquisa agrícola no país. 

Neste artigo são apresentados claramente os parâmetros que devem ser seguidos pela 

pesquisa agrícola no país, atuando como verdadeiro norte para o seu exercício: (i) 

integração entre agentes; (ii) prioridade ao melhoramento genético, com vistas à 

heterogeneidade; (iii) tratamento especial ao pequeno agricultor; (iv) regionalização dos 

objetivos de pesquisa. Para tanto são permitidas a importação de material genético para a 

pesquisa (art. 13).  

Além desse capítulo específico, a Lei de Política Agrícola 

também faz referência à pesquisa agrícola em diversos outros pontos de seu texto, o que 

deixa entender que a política agrícola nacional tem como prioridade a pesquisa científica 

agrícola, fazendo referência expressa a instituições de pesquisa, entidades privadas, 

produtores rurais, entidades representativas260, capitaneados pelo Poder Público. 

                                                           
260 Art. 17. O Poder Público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo 
na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos 
produtores e suas formas associativas, visando: 
I - difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos recursos 
naturais e à melhoria das condições de vida do meio rural; 
(...) 
III - identificar tecnologias alternativas juntamente com instituições de pesquisa e produtores rurais; 
Art. 18. A ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada à pesquisa agrícola, aos 
produtores rurais e suas entidades representativas e às comunidades rurais. 
(...) 
Art. 21-A. O Poder Público procederá à identificação, em todo o território nacional, das áreas desertificadas, 
as quais somente poderão ser exploradas mediante a adoção de adequado plano de manejo, com o emprego 
de tecnologias capazes de interromper o processo de desertificação e de promover a recuperação dessas 
áreas.     (Incluído pela Lei nº 10.228, de 29.5.2001) 
(...) 



175 
 

A Lei de Política Agrícola também confere tratamento 

especial aos pequenos produtores rurais, como em diversas outras leis espalhadas por todo 

o ordenamento jurídico nacional. 

Sobre a política agrícola de que trata a Constituição Federal, 

José Afonso da Silva observa que no art. 187: 

 

“a Constituição deixa bem claro que política agrícola, assistência financeira e 
técnica e outros estímulos não caracterizam reforma agrária, pois não importam 
em intervenção na repartição da propriedade e da renda da terra. Mas a 
Constituição, por certo, amparou mais a política agrícola do que a reforma 
agrária. Enquanto a esta se opuseram inúmeros obstáculos, àquela tudo corre liso 
e natural, porque aí o beneficiário é a classe dominante no campo”.261  

 
 

De fato, de acordo com os termos contidos na Constituição 

Federal, a política agrícola ganhou um grande destaque. E vemos que, com relação a 

programas relacionados à política agrícola nacional, foram desenvolvidas diversas 

ferramentas com o fim específico de fomentar a atividade agrícola no país.  

De acordo com Caio Tibério da Rocha, então Secretário de 

Política Agrícola do MAPA, em palestra realizada no município de São Paulo, na data de 

22 de maio de 2012, a agricultura no Brasil é um setor moderno no Brasil em razão da 

combinação de dois fatores principais, que são gestão combinada com tecnologia de ponta, 

em conjunto com a diminuição da intervenção estatal no setor. Cita ainda como exemplo 

de tanto que a intervenção estatal no Brasil, no ano de 1988, fez com que o Governo 

                                                                                                                                                                                
§ 2o O Poder Público, por intermédio dos órgãos competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a difusão 
de tecnologias capazes de suprir as condições expressas neste artigo.     (Incluído pela Lei nº 10.228, de 
29.5.2001) 

Art. 30. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara), integrado com os Estados, o Distrito Federal, 
os Territórios e os Municípios, manterá um sistema de informação agrícola ampla para divulgação de: 

(...) 
XIII - pesquisas em andamento e os resultados daquelas já concluídas. 
261 AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo. 21ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2002, p. 799. 
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controlasse cerca de 50% da safra, mas que hoje esses estoques governamentais não 

ultrapassam 5%262.  

Diferentemente do que dispõe a Lei de Política Agrícola 

acima citada, Caio Tibério da Rocha informa que hoje o Brasil possui uma política agrícola 

embasada em três pilares, quais sejam: (i) gestão de risco rural; (ii) crédito rural (custeio e 

estocagem / investimento); e (iii) suporte de preços (PGPM). Desse modo, vemos que, 

apesar de a Lei de Política Agrícola dar grande ênfase à pesquisa, o governo acredita que 

este tópico não seja tão importante quanto a lei prega: a política referida acima tem  clara 

ênfase nos aspectos financeiros da agricultura, deixando de lado tantos outros elementos já 

elencados tanto na Constituição Federal quanto na Lei n. 8.171/91.  

A diminuição da intervenção estatal tem se dado 

gradativamente nos últimos vinte anos263, mas o simples financiamento da agricultura e 

garantia de preços não é suficiente para gerar um setor agrícola produtivo e autossuficiente. 

É como equipar um carro com um grande motor, mas não ter o controle sobre sua direção, 

ou mesmo se tem freios. É provável que tais linhas de direcionamento da política agrícola 

nacional recente seja uma reação ao cenário macroeconômico pelo qual passou o país nas 

décadas de 70, 80, 90 e início do ano 2000. Barbosa e Couto elencam três estágios pelos 

quais passou essa politica agrícola nacional: o primeiro de uma agricultura voltada para a 

exportação, em que o objetivo era a obtenção de resultado positivo na balança comercial 

(que se deu entre os anos 70 e início dos anos 80); o segundo período é marcado pela 

hiperinflação que assola o país, e a busca incessante por um equilíbrio na lavoura, que se 

dá através da intervenção estatal na agricultura submetendo-a aos planos econômicos para 

o país; e uma terceira fase marcada pela estabilização econômica em razão do sucesso do 

Plano Real, com queda nos preços das terras e produtos agrícolas e ganhos de 

                                                           
262 Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/download/A-politica-agricola-na-perspectiva-de-
2012-2013-Caio-Rocha.pdf, acessado em 30.06.2014. 
263 BARBOSA, Gabriel José; COUTO, Ebenezer Pereira. Evolução das políticas agrícolas e o incentivo à 

iniciativa privada na agricultura brasileira. XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural. Disponível em http://www.sober.org.br/palestra/9/896.pdf, acessado em 
01.07.2014. 
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produtividade na lavoura. Afirmam ainda que nessa última fase ocorre desregulamentação 

do setor agrícola e “transferência de tecnologias do governo para a iniciativa privada”264.  

Afirma ainda que tal desregulamentação gerou, por via 

oblíqua, a desarticulação da pesquisa pública em agricultura. Ou seja: o setor agrícola se 

viu frente a frente com o mercado internacional e a livre concorrência, e desamparado do 

ponto de vista tecnológico. Nesse ponto, como já visto anteriormente, também instituições 

importantes de pesquisa, como o IAC, já direcionavam seus esforços, que já eram 

limitados, para a pesquisa com outros produtos agrícolas. Então, no campo da cana-de-

açúcar pode-se afirmar que, com relação a políticas públicas para o desenvolvimento de 

novas espécies e pesquisas de melhoramento foi uma década obscura, principalmente 

levando em consideração o quase concomitante trâmite e posterior edição da Lei de 

Proteção de Cultivares, a qual contemplou a exceção à cana-de-açúcar em seu texto, e 

conferiu um poder extremo aos obtentores de novas espécies, que passaram a partir daí 

deter o “monopólio” sobre suas variedades, apenas sendo possível sua liberação através da 

autorização do próprio obtentor, ou então através de institutos como a licença compulsória 

ou uso público restrito.  

É bastante esclarecedor sobre a política nacional voltada para 

a agricultura o seguinte texto da Revista de Política Agrícola, editada pelo próprio 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA:  

 
“Para sintetizar, o Brasil provê pouco apoio a seu setor agrícola, embora ele 
tenha se tornado mais distorcido e menos orientado em direção ao 
desenvolvimento de longo prazo. A parcela de apoio provida aos produtores, a 
maior parte sob a forma de subsídio ao crédito, está aumentando, enquanto os 
gastos com serviços gerais estão se tornando menos importantes. No entanto, 
esta última categoria inclui importantes investimentos de longo prazo para o 
Brasil em áreas tais como pesquisa e extensão, treinamento e desenvolvimento 
de infra-estrutura rural.”265 

 

A falta de incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias na agricultura acaba por configurar a política agrícola nacional atual como uma 

                                                           
264 BARBOSA, Gabriel José; COUTO, Ebenezer Pereira. op. cit.. Disponível em 
http://www.sober.org.br/palestra/9/896.pdf, acessado em 01.07.2014. 
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política que não tem olhos para o futuro, e não trabalha com perspectivas a longo prazo, 

isso sob o aspecto geral. Como informado no texto acima citado, políticas imediatistas de 

financiamento são priorizadas ao invés de ser dada atenção a um trabalho voltado a 

construir uma estrutura de segurança que possa garantir resultados mais concretos a longo 

prazo. No caso especial da cana-de-açúcar, que possui ainda uma restrição inserida na 

LPC, além de não contar com qualquer tipo de incentivo, do ponto de vista positivo, ainda, 

do ponto de vista legal, enfrenta o entrave da exceção proibitiva de acesso por parte do 

melhorista às espécies já protegidas.  

Vemos assim que, com relação a políticas públicas, houve um 

enfoque muito grande, desde sempre, em aspectos financeiros da agricultura, seja por parte 

do governo, com políticas agrícolas embasadas em aspectos econômicos, sejam eles micro 

ou macro, em detrimento de outras formas de fomentar a agricultura, como a pesquisa 

científica. É claro, nesse ponto, que não só não incentiva a pesquisa em cana-de-açúcar, 

como na verdade a inibe o § 1º do art. 10 da LPC, quando proíbe o livre acesso por parte 

do melhorista a espécies protegidas, sendo esse acesso franqueado somente com a 

necessária autorização por parte do obtentor.  

 

4.6 A constitucionalidade do § 1º do art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares 

A própria origem das Constituições, através das revoluções 

do século XVIII, e o consequente surgimento do Estado democrático de direito, somados à 

sua evolução ao longo dos anos, indicam que a compreensão das determinações 

constitucionais devem ser abrangentes e buscar sempre o bem comum do povo e a justiça. 

A ideia de inconstitucionalidade, por ser um conceito 

negativo – a negação da constitucionalidade – nos remete, automaticamente, à busca da 

compreensão da “constitucionalidade”, do que é ser constitucional. A busca da 

compreensão de constitucional pode levar a dois caminhos básicos a serem seguidos, que 

são: constitucional no sentido de estar contido na Constituição (este princípio é um 

                                                                                                                                                                                
265 Revista de Política Agrícola, Ano XIV, Outubro 2005, disponível em 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Revista%20de%20Politica%20Agricola%20Ano%20XIV%20-
%20Edicao%20Especial%20-%20Outubro2005(1).pdf, acessada em 01.07.2014 
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princípio constitucional, contemplado pela Constituição Federal); ou então a ideia de 

contraposição de um valor à Constituição Federal, com o fim de verificar se ele está de 

acordo com os valores contemplados na Carta Magna (constitucional) ou não 

(inconstitucional).  

José Afonso da Silva define constitucionalidade como 

conformidade com os princípios e preceitos da Constituição, o que "não se satisfaz apenas 

com a atuação positiva de acordo com a Constituição", mas também “não omitir a 

aplicação de normas constitucionais quando a Constituição assim o determina"266. Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, quando se refere ao controle de constitucionalidade, define 

constitucionalidade como a "verificação da adequação de um ato jurídico (particularmente 

da lei) à Constituição"267. Ainda é possível citar Canotilho, que não se afasta dos conceitos 

já expostos, afirmando que "inconstitucional é toda lei que viola os preceitos 

constitucionais"268. Desse modo, temos que a inconstitucionalidade, no sentido aqui útil 

para este trabalho, coincide justamente com o que os autores acima citados 

exemplificativamente afirmar: inconstitucional é aquilo que vai contra a Constituição.  

Desse modo estabelece-se um paradigma no mais alto degrau 

da legalidade no ordenamento jurídico que pauta toda a atuação dos Poderes constituídos 

dentro da sociedade em que está inserido: Executivo, Legislativo e Judiciário, tendo essa 

norma suprema como parâmetro, devem observar o que prega a Constituição Federal.  

Tem-se claro então que a atuação dos poderes no país deve 

ser em conformidade com as disposições da Constituição, para que sejam consideradas 

constitucionais; de outro modo, sendo essa atuação contrária ao que a Constituição 

determina, não pode ser ela considerada legal no ordenamento onde está inserida. Jorge 

Miranda corrobora tal afirmação: "constitucionalidade e inconstitucionalidade designam 

conceitos de relação: a relação que se estabelece entre uma coisa — a Constituição — e 

                                                           
266 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 46. 
267 FERREIRA FILHO, Manuel G. Curso de direito constitucional. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 38.  
268 CANOTILHO, José J. G. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1998, p. 878. 
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outra coisa — uma norma ou um acto — que lhe está ou não conforme, que com ela é ou 

não compatível, que cabe ou não cabe no seu sentido".269 

No caso em comento, temos que existe disposição 

constitucional que discorre sobre a política agrícola nacional, estabelecendo os parâmetros 

básicos para a sua realização:  

 

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com 
a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: 

(...) 
III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; 
(...)” 

 

Verifica-se então que existe uma norma de âmbito 

constitucional que, entre outras coisas, determina explicitamente que na execução da 

política agrícola nacional deve ser dada atenção especial ao “incentivo à pesquisa e à 

tecnologia”. Este preceito é que deve ser considerado quando da verificação da adequação, 

quando do exercício do poder legiferante, no caso do Poder Legislativo, como norte para a 

sua atuação; a atuação positiva do legislador de observar a orientação constitucional. A 

atuação de acordo com a Constituição evita que outras leis sejam consideradas 

incompatíveis com os pilares legais estabelecidos pela Constituição.  

Nesse caso das cultivares, o incentivo à pesquisa agrícola não 

só se encontra na norma constitucional, mas, como já demonstrado no decorrer deste 

trabalho, também nos textos da UPOV 1978 e UPOV 1991, que atualmente são os dois 

textos principais regulamentadores em nível mundial de legislação sobre proteção de 

tecnologia de cultivares, aos quais 72 países são vinculados ao redor do mundo.  

J. P. Remédios Marques afirma que  

Em termos de política legislativa, há que procurar estabelecer um frágil 
equilíbrio entre o interesse público na utilização livre das inovações 

tecnológicas, das obras (e das demais prestações empresariais e intelectuais 

                                                           
269 MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 
1996. (reimpressão), p. 11. 
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protegidas por direitos de propriedade intelectual, como que assim se assegura o 
acesso à ciência, à tecnologia e à cultura) e o interesse privado (egoístico) do 
titular do direito em manter um exclusivo que mais facilmente o pode colocar 
numa posição monopolista em termos econômicos.270  

 

Tal incentivo não foi ignorado quando da elaboração da LPC 

no Brasil, quando, no art. 10, inciso III foi inserida exceção ao melhorista, conferindo a 

estes acesso direto e sem restrição às cultivares protegidas, desde que para fins de pesquisa 

científica. A inconsistência com o preceito constitucional encontra-se justamente no § 1º 

do art. 10 da LPC, quando proíbe o livre acesso por parte do melhorista a espécies 

protegidas.  

O valor constitucional é anterior à LPC, e não se vincula a 

essa, mas sim o contrário: a LPC deveria considerar a disposição constitucional para 

estabelecer os parâmetros da legislação nacional. Quando a Constituição Federal determina 

que seja dada especial atenção ao incentivo à pesquisa e à tecnologia, estabelece que o 

Estado deve trabalhar de forma positiva com relação à pesquisa e à tecnologia voltadas 

para o setor agrícola.  

“Incentivo”, de acordo com o Dicionário Michaelis, é “aquilo 

que estimula”; ou ainda, do ponto de vista da economia política, “vantagem destinada a 

estimular atividades econômicas, sociais, culturais etc., concedida pela administração 

pública federal, por meios tributários”271. Seja de uma forma ou de outra, considerando-se 

incentivo como “estímulo”, ou de acordo com o conceito mais complexo, apresentado por 

último, tem-se que a atuação é positiva. Não exercer a política agrícola nesse sentido já 

seria um atentado ao dispositivo constitucional, pois tal norma determina um 

comportamento, e a sua omissão já configuraria a inconstitucionalidade do comportamento 

– negativo – por parte dos poderes constituídos.  

Ademais, não só a norma constitucional determina o estímulo 

à pesquisa e à tecnologia, mas a Lei n. 8.171, de 17 de janeiro de 1991 – Lei de Política 

Agrícola, que regulamenta as ações relacionadas à política agrícola no Brasil, também 

                                                           
270 MARQUES, J. P. Remédios. Propriedade intelectual e interesse público. In: Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra n. 79. Universidadede Coimbra: Coimbra, 2003, p. 319.  
271 Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=incentivo, acessado em 01.07.2014.  
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determina comportamento positivo no sentido de incentivo à pesquisa e tecnologia, como 

vemos:  

 
Art. 4° As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a: 
(...) 
        II - pesquisa agrícola tecnológica; 
(...) 
 
        Art. 11. (Vetado). 
        Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 

(Mara) autorizado a instituir o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 
(SNPA), sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e em convênio com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os 
Municípios, entidades públicas e privadas, universidades, cooperativas, 
sindicatos, fundações e associações. 

        Art. 12. A pesquisa agrícola deverá: 
        I - estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores, 

comunidades e agroindústrias, devendo ser gerada ou adaptada a partir do 
conhecimento biológico da integração dos diversos ecossistemas, observando as 
condições econômicas e culturais dos segmentos sociais do setor produtivo; 

        II - dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos produzidos 
pelo ambiente natural dos ecossistemas, objetivando o aumento de sua 
produtividade, preservando ao máximo a heterogeneidade genética; 

        III - dar prioridade à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas 
destinadas ao desenvolvimento dos pequenos agricultores, enfatizando os 
alimentos básicos, equipamentos e implementos agrícolas voltados para esse 
público; 

        IV - observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas 
para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio 
ambiente. 

        Art. 13. É autorizada a importação de material genético para a 
agricultura desde que não haja proibição legal. 

        Art. 14. Os programas de desenvolvimento científico e tecnológico, 
tendo em vista a geração de tecnologia de ponta, merecerão nível de prioridade 
que garanta a independência e os parâmetros de competitividade internacional à 
agricultura brasileira. 

 
 

Uma vez a par dessa determinação constitucional, e de sua 

regulação infraconstitucional, aquela datada de 1988, e esta última de 1991, se analisado o 

conteúdo do § 1º do art. 10 da LPC (que é de 1997, ou seja, posterior às duas normas antes 

referidas), sob o prisma dessas normas, vemos que esse dispositivo, além da sua flagrante 

falta de lógica em certo aspecto (autorização para a comercialização do produto da cultivar 

protegida, indiscriminadamente), ainda não só não incentiva a pesquisa em tecnologia 

agrícola, como vai diametralmente em direção oposta à determinação constitucional, 

pregando que, para pesquisa tecnológica em cana-de-açúcar, é necessária a obtenção de 

autorização por parte do obtentor da cultivar para a sua realização. Ou seja, ao invés de a 
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legislação infraconstitucional estimular a pesquisa sobre cana-de-açúcar, acaba por impor 

um obstáculo a ser traspassado, obstáculo esse não vinculado, mas totalmente subjetivo e 

discricionário: a vontade do proprietário da cultivar, independentemente de qualquer 

condição ou critério externo.  

Tal situação deve ser obstada, por difundir e estimular 

valores contrários àqueles pregados pelo texto constitucional, que impedem a eficácia da 

Constituição Federal em sua plenitude. Para se chegar a tal conclusão não é necessário 

grande exercício de hermenêutica, nenhum aprofundamento do estudo para se 

compreender que a vedação ao acesso de melhoristas e espécies protegidas é prejudicial ao 

desenvolvimento de pesquisa tecnológica. A Constituição, como representação da vontade 

geral da sociedade da qual emanou, deve prevalecer no ordenamento jurídico como 

expressão maior de um povo naquele determinado momento histórico. Além do que é 

muito mais lógico e sensato, intuitivo e razoável, mesmo que qualquer desses argumentos 

não possuam valor legal algum nesse caso, mas são dotados dos mais puros sentimentos de 

justiça e moral emanados de qualquer cidadão médio.  

A LPC introduziu no ordenamento jurídico nacional um novo 

marco jurídico para a proteção de cultivares, mas ao mesmo tempo teve como objetivo a 

preservação de direitos dos indivíduos e imposição de deveres ao Estado, com o intuito de 

criar base sólida para o desenvolvimento da pesquisa tecnológica no país, bem como para 

permitir a transferência de tecnologia entre países com segurança e garantias. Surgiu em 

um contexto de dinâmica social e econômica, em que certas relações foram alteradas pela 

LPC, mas que já estavam inseridas em um contexto maior, que abrangia outros países e 

outras legislações; foi uma adaptação do direito brasileiro a um conjunto jurídico maior, de 

nível mundial, mas que já possuía certos valores sedimentados no sistema jurídico 

brasileiro, como, no caso, o incentivo à pesquisa e à tecnologia agrícola.  

Com a edição da LPC, as expectativas criadas pelo 

dispositivo constitucional foram frustradas, ao arrepio da própria Constituição, e pior: não 

por uma omissão do Poder na regulamentação de um determinado direito, mas por postura 

positiva, regulando uma determinada situação de forma contrária ao contido no texto da 

Carta Magna.  
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Fato é que as dinâmicas sociais, pelo que parece, não levaram 

ao texto contido na LPC, mas sim ao contrário: enquanto nos anos 90 o setor 

sucroalcooleiro ainda sofria com o final do Proalcool e término dos incentivos 

governamentais ao açúcar e álcool, o que ocorreu concomitantemente com a abertura do 

Brasil para o capital e tecnologia estrangeiros, a LPC criou um mecanismo que impede, do 

ponto de vista legal, a difusão de tecnologia. Ao que parece, as leis, e a própria 

Constituição, que devem ser fruto de movimentos dinâmicos da sociedade, e têm como 

missão compatibilizar anseios e expectativas muitas vezes contraditórios, não fez nem um 

nem outro, mas apenas atendeu aos anseios de um setor. 

Nesse sentido é possível compreender que o dispositivo 

inserido art. 10, § 1º da LPC é inconstitucional, por ser incompatível com a norma contida 

no art. 187, inciso III da Constituição Federal.  

A declaração de sua inconstitucionalidade, contudo, faria 

justiça com todo o setor agrícola nacional, e principalmente com os pequenos produtores 

agrícolas e melhoristas: a cana-de-açúcar seria inserida no mesmo rol de regulamentação. 

Estas duas classes terem acesso às cultivares de cana, como têm a todas as outras 

cultivares, só pode ser benéfico para o país e para o próprio setor de cultivares, que deve 

prezar pelo maior número de espécies heterogêneas entre si, como já ressaltado em 

diversos pontos do presente trabalho.  

J. P. Remédios Marques afirma que  

“a constituição e a fruição de direitos de exclusivo, a mais de satisfazer o 
interesse egoístico do titular, forma um conjunto de faculdades jurídicas dirigidas 
à satisfação de interesses gerais (nem todos, é certo, são interesses públicos):  
estímulo da atividade de investigação, promoção e difusão das manifestações 
culturais; atividades cujas dimensões económicas se fundam no princípio geral 
da liberdade de iniciativa económica (...). Deve, inclusivamente, observar-se que 
o próprio regime jurídico dos direitos de propriedade intelectual procura, apesar 
de tudo, atingir um equilíbrio entre os interesses individuais dos titulares e os 
interesses públicos (bem como os interesses gerais) ligados, por exemplo, à 
promoção da inovação tecnológica (patente, modelo de utilidade, topografias de 
produtos semicondutores), à competitividade das empresas, À proteção das 
manifestações artísticas aplicadas aos objetos utilitários (desenhos e modelos e 
direito de autor), à proteção das manifestações culturais stricto sensu (direito de 
autor)”272.  

 

                                                           
272 MARQUES, J. P. Remédios. op. cit. p. 322. 
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Vale lembrar que, uma vez que a cana esteja submetida ao 

regime geral de proteção das cultivares transgênicas, a dispensa de autorização para o uso 

dessas cultivares pelos melhoristas, para fins de pesquisa, é ponto pacífico; mas tal 

dispensa de autorização não desobriga o melhorista, no caso de obtenção de nova espécie 

que seja considerada essencialmente derivada273, de pagamento dos royalties para o 

obtentor da espécie da qual originou a segunda no caso de comercialização da nova 

variedade: ou seja, o direito aos royalties ainda permanecem, apesar do acesso irrestrito às 

espécies.  

 

4.7 A equidade como justiça no caso da exceção da cana-de-açúcar 

No que se refere à exceção da cana-de-açúcar, a ideia de 

justiça não se subsume à mera declaração de inconstitucionalidade do art. 10, § 1º da LPC, 

por uma questão de incompatibilidade de conceitos entre as disposições contidas na 

Constituição Federal e a lei infraconstitucional que regulamenta a matéria em sentido 

diverso, e a sobreposição do texto constitucional sobre a norma infralegal. “Justo” para 

essa situação é aquilo que se refere ao conceito de justiça como equidade, exposto por 

Hart, uma vez que confere à cana o mesmo tratamento conferido a todas as outras 

cultivares no ordenamento jurídico nacional274, uma vez que não há qualquer justificativa 

técnica ou mercadológica que embase o seu tratamento diferenciado com relação às outras 

cultivares no país. 

Justiça então para a cana tem um forte cunho moral, que não 

necessariamente coincide com o conceito de bom ou mau, mas de tratamento igual a todos. 

Como já dito anteriormente, a cana tem grande importância econômica, sim. Mas tantas 

                                                           
273 LPC, Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei: (...) IX - cultivar essencialmente derivada: a 
essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for: a) predominantemente derivada da 
cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características 
essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no 
que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por 
margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente; c) não tenha 
sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, 
observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o 
consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos 
para as demais espécies; 
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outras cultivares também, e tão ou mais importantes que ela mesma; e algumas dessas 

outras cultivares são essenciais para a própria sobrevivência do ser humano, citando aqui, 

para ser “justo”, plantas também da família Poaceae, a mesma da cana: trigo, arroz e 

milho, a título de exemplo.  

É comum a adoção de posturas positivistas, que consideram 

“justo” o comportamento adotado de acordo com os ditames da lei; mas esse 

posicionamento é evidentemente equivocado, a não ser que a norma seja suficientemente 

ampla a ponto de permitir, dentro de seus limites um comportamento justo, porque, caso 

não seja assim, a lei poderá ser considerada justa ou injusta275. 

A própria classificação que se utiliza aqui para equidade pode 

também ser contestada, uma vez que os próprios critérios para determinação de igualdade e 

diferenciação podem ser estabelecidos de acordo com os interesses de determinados 

grupos. Mas a tecnologia, reconhecidamente, pode ser utilizada com “finalidades 

ideológicas, na medida em que se materializa em instrumento de dominação e submissão 

de uma nação por outra”276, ou de um determinado setor de uma nação, como poderia se 

afirmar nesse caso.  

É imperativo reconhecer, para fins de convívio pacífico na 

sociedade, que é necessário proibir comportamentos prejudiciais à paz social, como a 

desigualdade de tratamento entre os indivíduos, que na verdade só acentua as diferenças já 

existentes. Mas mesmo frente à formulação de críticas morais ao direito, não 

necessariamente estas levam à justiça, pois estes dois conceitos também não são 

equivalentes. O legal e o moral se assemelham, de acordo com Hart,  

 

“na medida em que são concebidas como vinculativas, independentemente do 
consentimento do indivíduo e são sustentadas por uma pressão social séria para a 
sua observância; o cumprimento das obrigações, quer jurídicas, quer morais, é 
encarado não como motivo de elogio, mas como um contributo mínimo para a 
vida social que é tomado como coisa corrente”277.  

                                                                                                                                                                                
274 HART, Herbert L.A. O Conceito de Direito. Tradução de A. Ribeiro. Mendes, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1994. 
275 HART. Herbert L. A. op. cit. p. 175. 
276 VEGA GARCIA, Balmes. op. cit. p. 37. 
277 HART, Herbert L. A. op. cit. p. 186. 
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Como a perspectiva de controle do moral é interna apenas, e 

não externa como no jurídico (a coação), no sistema legal este acaba prevalecendo, mas 

Hart reconhece que a moral é um ponto de partida seguro para a discussão de diferenças de 

tratamento, o que justifica também o presente trabalho.  

 

4.8 O pequeno produtor rural e a igualdade de oportunidade real 

Sobre o tratamento conferido ao pequeno produtor rural no 

tocante ao acesso à cana-de-açúcar, deve-se avaliar se, por lhe ser vedado no regime em 

vigor a troca ou doação de material reprodutivo, este realmente possui igualdade de 

oportunidade com relação a outros agentes – sejam os agentes que também são pequenos 

produtores rurais, mas que optaram por outras culturas, ou agentes que optaram pela 

mesma cultura – a cana-de-açúcar – mas não se caracterizam como pequenos produtores 

rurais.  

Sobre a desigualdade e diferenciação entre os indivíduos já se 

manifestava Aristóteles: pregava que as benesses da vida deveriam ser distribuídas de 

acordo com o mérito dos indivíduos – de forma simplória, aqueles que possuem maiores 

qualidades recebem maiores recompensas278. Contudo, Aristóteles não considerou em seus 

escritos que os que possuem melhores recursos têm maiores chances de desempenhar 

melhor uma tarefa do que os que estão desprovidos destes recursos.  

Dessa forma, o entendimento de mérito na teoria de 

Aristóteles expressa no livro “A Política” alimenta um círculo vicioso, em que aqueles que 

têm maiores dificuldades de alcançar o que entende por “mérito” são relegados a uma 

posição inferior, e assim permanecem, por não terem condições de exercitarem suas 

qualidades ou porem à prova suas reais capacidades, mas isso em razão de sua baixa 

posição social. 

                                                           
278 ARISTÓTELES. op. cit. Livro III.  
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Dworkin discorre de forma interessante sobre o tema de 

igualdade substancial em sua obra, abordando igualdade de oportunidades, de recursos, de 

possibilidades dentro de uma determinada sociedade. Em A Matter of Principle, Dworkin 

afirma que a simples igualdade política não necessariamente confere aos jurisdicionados as 

mesmas oportunidades279. Para que se atinja tal objetivo é necessário que haja distribuição 

de recursos de forma equalizadora e racional entre os que estão sob a responsabilidade 

daquele Estado, para a criação de oportunidades idênticas. Uma vez equalizada a 

distribuição de recursos, e a conferência de certas condições mínimas que transportam 

todos os indivíduos a um mesmo patamar, os indivíduos que se encontram sob o jugo do 

Estado terão as condições necessárias para realizar a sua opção; prega que tanto não se 

caracteriza como intervenção do Estado na economia, mas caracteriza apenas a conferência 

da garantia de liberdade de escolha. O Estado, contudo, para atingir tal objetivo, deve 

interagir com os jurisdicionados para o conhecimento e averiguação das necessidades 

prementes e das oportunidades que devem ser igualadas. 

Da forma como foi conferida a possibilidade de acesso à cana 

pelo pequeno produtor rural na LPC este sempre deverá adquirir as primeiras mudas para a 

sua lavoura. Estas mudas podem ser posteriormente multiplicadas, mas apenas para o seu 

uso próprio; só que para a multiplicação é necessária uma certa área de sua propriedade, o 

que já elimina parcela da área de cultivo. No caso de quebra de safra, ou erro na espécie 

cultivada, ou qualquer outro fato que inviabilize a safra, fica obrigado novamente o 

pequeno produtor a adquirir mudas, por não lhe ser possível obter mudas com outros 

produtores, por lhes ser vedada a troca ou doação (o que é permitido para as outras 

cultivares).  

Também não possuem as mesmas condições de 

competitividade os pequenos produtores rurais do setor de cana-de-açúcar quando 

comparados com os grandes produtores. Estes têm a possibilidade de diluição de seus 

custos fixos na sua operação, o que faz com que haja um menor custo por unidade 

produzida quando comparado com os pequenos produtores rurais. Quando a lei veda uma 

permissão clássica concedida aos pequenos produtores rurais (de troca e doação de 

                                                           
279 DWORKIN, Ronald. A Matter of  Principle. Harvard University Press: 1985, p. 190 
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material de reprodução das plantas), estes são então equiparados aos grandes produtores 

rurais, que também adquirem seu material reprodutivo para a plantação.  

Como já afirmado neste trabalho, a possibilidade de 

cooperação entre si para os pequenos produtores rurais é elemento essencial para a 

viabilização de suas operações. Então, a chamada “igualdade liberal”, conforme 

denominação dada por Dworkin à possibilidade de igualdade substancial, incorporada nos 

privilégios conferidos aos pequenos produtores rurais no ordenamento jurídico, é a garantia 

de possibilidade destes atingirem os fins a que se propõe quando da opção pela lavoura 

como atividade econômica. Ao Estado, por princípio, como elemento garantidor da vida 

digna dos seus nacionais, não pode mitigar ou impossibilitar o acesso do indivíduo ao seu 

ideal de vida280.  

A prática da isonomia “substancial” cabe ao Estado, que deve 

se dedicar a igualar níveis de operação entre os jurisdicionados. Quando este se refere à 

tributação, diz que esta desigualdade deve ser compensada através de sistemas de 

tributação redistributivos. Em uma aplicação por analogia da afirmação de Dworkin, temos 

que devem ser implementados sistemas de compensação de deficiências (operacionais ou 

financeiras, no caso) para a concessão de oportunidades similares para os agentes da 

agricultura, possibilitando assim que os pequenos produtores rurais tenham privilégios com 

relação a grandes produtores, sob pena de apenas estes últimos sobreviverem ao mercado, 

e à formação paulatina de um oligopólio. Também é importante a liberdade de escolha da 

cultura que praticará, e a desobstrução à escolha da cultura de cana, para que se torne 

realmente livre o agricultor para exercer a sua opção. Em outros termos: um agricultor que 

tem uma pequena propriedade rural em uma região onde predomina a cultura da cana-de-

açúcar, e essa é uma cultura viável, em razão da proximidade com usinas de cana, teria um 

obstáculo a mais para optar pela cultura da cana, o que poderia ser um desestímulo ao 

mesmo, que provavelmente geraria ineficiências no sistema, com impactos negativos para 

todas as partes envolvidas na cadeia de produção. 

Coincidentemente, Dworkin afirma que para a efetivação da 

atuação estatal nesse sentido dentro de um sistema de direito constitucional, estes 

                                                           
280 DWORKIN, Ronald. op. cit.. p. 102. 
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princípios devem ser internalizados no ordenamento jurídico através da sua inserção na 

Constituição Federal, que atribui legitimidade e caráter legal para o seu exercício. Essa 

internalização já ocorreu, através do art. 187 da Constituição Federal que trata da política 

agrícola no país, posteriormente regulamentada pela Lei n. 8.171/91.  

Nestes sistemas de compensação é comum que sejam postos 

frente a frente interesses conflitantes, cabendo ao Estado a determinação dos valores que 

privilegia, as convicções que devem prevalecer, as escolhas que devem ser feitas na busca 

pelo ideal de justiça. 

 

4.9 Abuso de direito pelo particular 

Conforme Bárbara Rosenberg, o direito de propriedade 

intelectual tem o condão de criar incentivos à inovação, e em consequência promover o 

desenvolvimento econômico e social; mas em complementação permite que o 

desenvolvedor da invenção obtenha lucro através da exploração exclusiva de sua invenção, 

excluindo-se custos de pesquisa e desenvolvimento, como o mecanismo de free-riding. Em 

contraposição a tais direitos, está o direito concorrencial, que tem como seu principal foco 

o consumidor e o bem estar da sociedade como um todo: não necessariamente exclui o 

direito de exclusividade sobre a tecnologia, mas sim reprime o seu abuso281.  

O Código Civil brasileiro enumerou em seu artigo 187 

diversos princípios que devem ser observados como norte nas relações privadas:  

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 
pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

A partir do momento em que estes princípios foram 

positivados no ordenamento jurídico, passaram então a ser impositivos aos particulares, 

que devem observá-los na realização de seus negócios: fim econômico, função social, boa-

fé e bons costumes. Desse modo, os atos privados que forem realizados a contrario sensu 

                                                           
281 ROSENBERG, Barbara. op. cit. p. 272. 
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dos princípios positivados no art. 187 do Código Civil são considerados ilícitos, não 

deixando margem o artigo citado para qualquer tipo de interpretação contrária a tanto.  

O abuso de direito se caracteriza quando o particular realiza 

atos jurídicos inválidos ou ilícitos em relações privadas, por contrariarem estes princípios 

positivados que ditam condutas gerais de comportamento no exercício da autonomia 

privada282: mesmo que o direito exercido se encontre também no ordenamento jurídico, 

mas durante o seu exercício seja verificado o seu exercício desproporcional por parte de 

seu titular, se caracterizará o abuso de direito. Assim, a realização de ato jurídico que, para 

atingir os fins pretendidos pelo agente, restringe ou afeta direitos de terceiros de forma 

prejudicial, negativa, e sem o seu consentimento, se configura como abuso de direito.  

Martins elenca as situações em que se pode configurar o 

abuso de direito283:  

 
a) quando inexistir regra legislativa que vede a edição do ato jurídico ou a 

prática da conduta consistente num fato jurídico em sentido estrito, mas 
por força dos princípios opostos o ato ou o fato forem ilícitos;  
 

b) quando existir regra legislativa que expressamente autorize a edição do 
ato ou a prática do fato, mas pela incidência dos princípios opostos a 
edição ou a conduta forem ilícita;  

 

c) quando existir regra legislativa que vede a edição do ato jurídico ou a 
prática da conduta, mas por força dos princípios opostos a edição do ato 
ou a prática do fato forem necessárias;  

 
d) quando existir regra legislativa que expressamente exija a edição do ato 

ou a prática do fato, mas por força dos princípios opostos, a edição ou a 
conduta sejam vedadas.  

 

Nesse contexto, nota-se que o abuso de direito pressupõe um 

direito atribuído a um agente, e que o exercício do referido direito excede os limites 

inerentes ao ordenamento jurídico como sistema, em razão de conflito com outros direitos. 

Não é a simples existência do direito em si no ordenamento que configura o abuso de 

direito, mas sim o seu exercício, conforme as situações elencadas acima.  

                                                           
282 MARTINS, Ricardo Marcondes. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 91. 
283 MARTINS, Ricardo Marcondes. op. cit. p. 92-93. 
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A existência de direitos positivados no ordenamento jurídico, 

como o que é discutido no presente trabalho, e que sejam por si só abusivos não é uma 

exclusividade da exceção da cana-de-açúcar. Existem direitos que já foram positivados em 

tantos outros ordenamentos, e também no brasileiro, que foram e são abertamente 

atentatórios a tantos outros direitos e princípios, mas que sob a alegação de ação dentro de 

um estado de legalidade, foram exercidos por seus titulares sem o menor pudor ao longo de 

toda a história.  

Desde a Antiguidade, em que mulheres, crianças, escravos, 

estrangeiros e outros trabalhadores não eram considerados cidadãos na sociedade grega, 

apesar de terem para si atribuídas funções que eram consideradas essenciais para o bom 

funcionamento da cidade-Estado284. Ou ainda, em história mais recente, em que os 

escravos no Brasil Colônia eram considerados bens, e assim negociados em mercados, no 

exercício pleno de seus direitos por parte de seus proprietários e mercadores da época. 

Calcula  Laurentino Gomes que “entre os séculos XVI e XIX, cerca de 10 milhões de 

escravos africanos foram vendido para as Américas. O Brasil, maior importador do 

continente, recebeu quase 40% desse total, algo entre 3,6 milhões e 4 milhões de 

cativos”285.  

Ainda em história mais recente, já no séc. XX, a Teoria 

Positivista foi utilizada para justificar as mais controversas e covardes atitudes já vistas no 

mundo, em que milhões de judeus foram mortos sob a égide das leis da época. A lógica 

cartesiana e literalidade da lei foram utilizadas de forma arbitrária pelos positivistas para 

justificar suas posições, muitas vezes levados pela emoção e pela violência. Os regimes 

totalitários anteriores à década de 50 se utilizaram do positivismo para defender que certas 

normas eram válidas em seus ordenamentos, mesmo sendo moralmente reprováveis. 

No caso em questão, existe uma norma positivada que 

permite ao obtentor adotar postura claramente contrária aos princípios já consagrados na 

Constituição Federal e em norma infraconstitucional, além de, como já afirmado, ser 

                                                           
284 CHAMOUX, François. A Civilização Grega. Coleção Lugar da História. Lisboa: Editora Edições 70, 
2003. 
285 GOMES, Laurentino. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta 
enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 
2007, p. 215 
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princípio também constante nas versões da UPOV atualmente em vigor, e que, em razão da 

UPOV, também são contemplados em tantos outros países membros desse tratado.  

Obviamente o legislador, quando da edição da referida 

norma, agiu de forma diametralmente oposta ao que prega o ordenamento, e em uma 

perspectiva sistêmica, a exceção da cana constante na LPC confere direito ao obtentor que, 

se exercido, é uma clara afronta ao ordenamento; ademais, o mesmo artigo, a contrario 

sensu, veda o acesso livre à cultivar para fins de pesquisa, ato este que está em consonância 

com todos os propósitos e fins já encontrados no ordenamento jurídico e que não só 

permitem como incentivam o exercício da ciência e pesquisa por parte de melhoristas.  

A edição da referida lei foi um grande equívoco por parte do 

legislador, que, diferentemente do que propõe Virgílio Afonso da Silva, não se vinculou 

aos direitos fundamentais que regem a nossa sociedade286, e que se relacionam diretamente 

com o direito à pesquisa e ao conhecimento, vedados pela norma, ou melhor, 

condicionados à vontade discricionária de francos competidores em um mercado que 

atualmente se desenvolve sobre a perspectiva de lucro e conquista de clientela.  

Por mais que a ação do particular seja pautada pela 

autonomia privada, uma vez que ele não tem, como ocorre no Poder Público, ação 

vinculada a determinadas normas e regras, essa liberdade do particular é limitada em caso 

de norma editada que vede sua ação; em caso de ação contrária a princípios e bons 

costumes de direito, ou que analogamente atentem contra direitos e valores já consagrados 

na sociedade; ou ainda no caso de norma permissiva de um determinado comportamento, 

mas que essa própria norma autorize comportamento, em si ou exercido de forma 

exacerbada, que seja contrário aos valores e direitos acima expostos.  

É possível entender então que a simples submissão de pedido 

de autorização para solicitar autorização para pesquisa de melhoramento genético ou para a 

troca ou doação de material reprodutivo, por pequenos produtores rurais, de cana-de-

açúcar seja, por si só configure abuso de direito por parte dos obtentores, não sendo 

                                                           
286 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas 
relações entre particulares. 1ª ed. 2ª tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 
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necessário para tanto nem a autorização ou não do obtentor, que, como rei, aponta seu 

polegar para cima ou para baixo.  

 

4.10 Regulamentação para a cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar possui papel extremamente relevante hoje 

na economia do país, por diversas razões: a sua cultura encontra-se difundida por diversos 

estados do Brasil, representando fonte de renda e de sobrevivência para milhões de 

pessoas, empresas, cidades, estados; a geração de tributos que estão relacionados, direta e 

indiretamente, com a produção de cana é gigantesca; o papel do açúcar de cana na balança 

comercial do Brasil; a importância econômica e estratégica do álcool combustível em 

termos internos e internacionais; o potencial ainda não plenamente explorado e 

desenvolvido da matriz de energia termelétrica de biomassa relacionada à queima do 

bagaço de cana-de-açúcar, entre tantos outros possíveis desdobramentos que existem e 

guardam relação com a produção de cana pelo Brasil.  

Por essa razão a discussão de um marco regulatório para a 

cana-de-açúcar deve ser encarada de forma séria e consequente, de forma que garanta o 

máximo desenvolvimento e proveito da cultura da cana-de-açúcar no país, mas ao mesmo 

tempo sempre garanta a contraprestação financeira aos obtentores da cultivar. Essa 

contraprestação não pode ser ignorada a ponto de este ter a sua propriedade – o direito 

sobre a cultivar protegida – “esbulhado” pelo poder público, seja através de uma legislação 

permissiva que atribua “direitos em excesso” a terceiros, sem contrapartida, seja de forma 

direta, através de mecanismos que permitam ao Estado se apropriar da tecnologia 

desenvolvida. Importante lembrar que, mesmo hoje, existem na LPC a licença compulsória 

e o uso público restrito que, mesmo autorizando o acesso, de forma cogente, por terceiros à 

cultivar, respeitam o direito à propriedade – consagrado no art. 5 da Constituição Federal – 

através da imposição de remuneração adequada ao titular dos direitos sobre a cultivar.  Tal 

disposição referente à licença compulsória e uso público restrito também é contemplada 

pelo TRIPS, em seu art. 31, frente ao abuso de poder de monopólio ou quando o interesse 

público o exigir. E frente a uma conduta anticoncorrencial, mesmo que amparada por 

dispositivo legal (mas claramente contra determinação constitucional).  
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Alberto do Amaral Júnior afirma que  

“o titular da patente não tem direitos absolutos nem deixa de se submeter às leis 
que regulam a concorrência. O governo pode, em determinadas circunstâncias, 
obriga-lo a licenciar a sua invenção a um terceiro que irá explorá-la mediante o 
pagamento de royalties

287”.  
 

O direito de exclusividade de exploração é dado normalmente 

para estimular que a parte divulgue os resultados positivos de suas pesquisas, o que se 

torna um incentivo ao progresso tecnológico por via oblíqua, e encontra dessa forma o 

interesse público na divulgação de resultados. Assim, ao mesmo tempo que é importante o 

estímulo à pesquisa, através da concessão de proteção aos resultados de pesquisa, também 

é de interesse público que não ocorram práticas anticoncorrenciais prejudiciais aos outros 

agentes do mercado, mas muito menos desejável a prática lesiva aos interesses públicos.  

O pluralismo de ofertas, a livre pesquisa com o fim de 

desenvolvimento da ciência e do país, e um ambiente sadio de concorrência são elementos 

que atendem aos interesses mais básicos que formam um ambiente de mercado sadio e 

preenchem as expectativas do cidadão, mesmo que inconscientes, direcionadas ao Estado e 

à economia.  

Como visto, é insustentável a manutenção do § 1º do art. 10 

da LPC no ordenamento jurídico por sua manifesta inconstitucionalidade; por ser uma 

disposição arbitrária que atribui a um particular decisão que é objeto de política pública 

nacional; e por permitir o abuso de direito por parte da iniciativa privada. A legislação, nos 

termos em que se encontra positivada no ordenamento, inibe a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico e o acesso por pequenos produtores rurais à cultivar, além de 

suas inconsistências lógicas com a própria regulação e natureza da matéria regulada.  

Reconhece-se aqui a peculiaridade do mercado da cana-de-

açúcar para o país. Contudo, este é um trabalho jurídico, e peculiaridades mais específicas 

sobre a cultura da cana podem ser levantadas por técnicos que trabalhem com a cultivar da 

cana, que eventualmente justifiquem alguma normatização mais específica sobre a cultivar. 

Mas fato é: a legislação como está não pode permanecer. Assim, a melhor medida, 
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inicialmente, deve ser a declaração de inconstitucionalidade do texto do § 1º do art. 10 da 

LPC, em razão de ser contrário às disposições constitucionais que tratam de políticas 

agrícolas, e em específico de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia e de privilégios aos 

pequenos produtores rurais. Também por não tratar de forma isonômica a cana-de-açúcar 

quando comparada com outras cultivares, o que não se justifica, nem pela importância da 

cultivar frente a outras (tão importantes quanto), nem do ponto de vista econômico. 

Eventualmente, frente a estudos específicos sobre o mercado 

da cana-de-açúcar, podem ser elaboradas leis que tratem especificamente de aspectos 

mercadológicos de produtos derivados da cana, como ocorre em outros países também 

produtores de cana, como a [Austrália e a Índia], que possuem leis que dispõem sobre 

quotas para o açúcar de cana-de-açúcar, mas que incluem a cana-de-açúcar em sua lei geral 

de cultivares, atribuindo a essa cultivar, inclusive, o mesmo tratamento de proteção 

dispensado a outras cultivares, sem distinção, inclusive com a atribuição de acesso às 

cultivares protegidas pelos melhoristas e o farmer’s privilege. 

A elaboração de uma nova lei de cultivares, com base nos 

critérios estabelecidos pela UPOV 1991 também deve obedecer estes parâmetros. Deve-se, 

contudo, atentar o legislador brasileiro para os aspectos relacionados à extensão dos 

direitos do obtentor aos produtos diretamente derivados da cultivar protegida, pois tanto no 

caso da cana-de-açúcar, quanto no caso de tantas outras cultivares transgênicas 

desenvolvidas no Brasil, aqui são produzidas as plantas, e aqui são processadas, resultando 

delas os produtos diretamente derivados, e ambos os eventuais fatos geradores de direitos 

ocorrem no país. Para tal situação, é aconselhável que na eventual nova lei de proteção de 

cultivares sejam regulados os aspectos gerais e genéricos, que são comuns a todas as 

cultivares protegidas no país, e eventualmente, em razão das especificidades de cada planta 

e dos produtos dela derivados, uma lei específica que regulamente aquela cultivar; ou ainda 

uma lei que regulamente aspectos gerais de cultivares que são aplicadas para certos fins, 

como, por exemplo: (i) cultivares que são utilizadas para produção de combustível: o 

produto direto derivado da cultivar é o combustível, e o sujeito passivo da obrigação é o 

produtor do combustível e não o seu consumidor; (ii) cultivares que são utilizadas para 

                                                                                                                                                                                
287 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Acordo TRIPS, a licença compulsória e os países em desenvolvimento. 
In: Revista TRF – 3ª Região. Vol. 79, set e out. 2006, p. 109. 
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produção de alimentos processados: o produto direto derivado da cultivar é o alimento dela 

feito, e o sujeito passivo da obrigação é o produtor.  

Nesse trabalho não se desconhece nem se ignora a 

importância da cana-de-açúcar, muito pelo contrário, como por muitas vezes ressaltado. 

Mas é fato que não pode ela receber um tratamento tão específico e restritivo a ponto de 

excluir a cultivar de programas determinados em nível constitucional. A cana é sim 

importante, mas existem valores que devem ser preservados acima de quaisquer interesses 

privados, e a grande maioria destes valores são contemplados na própria Constituição 

Federal brasileira.  
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CONCLUSÃO 

 

Na Antiguidade, o fato de o poder da polis estar concentrado 

nas classes mais altas incomodava Aristóteles a ponto de o filósofo reconhecer o perigo do 

abuso do poder pela classe dominante em seus manuscritos que compõem o seu livro “A 

Política”. Tanto assim que Aristóteles pondera a respeito da predominância da lei escrita 

sobre as decisões da classe dominante, ou seja, aquela que participava das decisões do 

Estado288. 

Mas quando o poder das classes dominantes se manifesta 

também através da legislação, o motivo da preocupação passa a estar legitimado pelo 

próprio sistema. 

Fábio Nusdeo289 afirma que a Constituição dos Estados 

Unidos da América foi “moldada sob encomenda” para um grupo de americanos poderosos 

e abastados, conhecidos como founding fathers. Explica que isso não significa que eles não 

tenham pensado no interesse do povo americano, o que culmina na questão feita pelo 

próprio Nusdeo: “a lei é feita para atender ao interesse de todos, ao interesse coletivo – 

aquilo que os norte-americanos chamam de republicanism – ou a lei é direcionada para 

interesses menos alevantados, ou mais específicos a determinados grupos?”. Continua 

afirmando que para a corrente denominada institucionalista as instituições exercem 

influência sobre os atores sociais, e tanto se deve em razão do poder econômico detido por 

essas instituições290.  

Essas instituições normalmente se configuram como grupos 

de interesses e são normalmente compostos por industriais, comerciantes, comunicadores 

ou agricultores, por exemplo. Lutam estes grupos pela titularidade de bens exclusivos, que 

lhes serve a um propósito, mas não necessariamente a toda a sociedade. Agem de modo a 

legitimar seus interesses através de normatização que lhes seja favorável, atuando 

diretamente no Poder Legislativo, através de contato direto com os membros desse poder.  

                                                           
288 ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Editora Ediouro, 1995, 
Livro III. 
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Nusdeo explica que tal atuação pode ser benéfica ou 

maléfica: como o legislador não é um ser onisciente, a colaboração de especialistas que 

conheçam de forma aprofundada um determinado ramo da economia é bem-vinda, de 

modo que estes podem discorrer a respeito dos benefícios e malefícios de um determinado 

aspecto de uma lei sobre a economia, a sociedade, a política externa, o comércio 

internacional, etc. Mas também pode ser maléfica, quando estes grupos de pressão 

estimulam a edição de normas que lhes beneficie, mas que possam gerar efeitos negativos 

para terceiros291.  

Nos escritos que formam o livro “Política”, em diversos 

momentos Aristóteles defende o bem-estar da polis em primeiro plano, afirmando que os 

cidadãos e não-cidadãos devem trabalhar em favor e em benefício da comunidade como 

um todo, e que somente assim é possível atingir um Estado justo e mais forte – esclareça-

se aqui que os cidadãos referidos é que administravam a polis. Mas mesmo o cidadão da 

polis, em razão dessa preponderância do interesse do Estado em detrimento do interesse 

individual, com todos os seus direitos e prerrogativas, tinha sua autonomia mitigada em 

favor do bem maior. Por isso todas as perspectivas relacionadas à vida privada, interesses 

do indivíduo, liberdades, estavam sempre relacionados à esfera pública, que era o 

denominador comum da vida dos indivíduos na polis já na antiguidade.  

O legislador, quando no exercício de sua função precípua na 

sociedade, que é legislar, deve atender, acima de tudo, ao interesse da sociedade como um 

todo, mesmo que eventualmente em detrimento dos interesses individuais dos que o 

elegeram e que representa; eventualmente interesses de determinados grupos podem ser 

contemplados em razão de, em um âmbito mais amplo, ser de interesse público a 

concessão de algum benefício para essa classe específica (como benefícios fiscais para o 

crescimento de uma determinada classe de indústria ou privilégios para indivíduos 

hipossuficientes). Mas, como já ressaltava Aristóteles, para a manutenção da saúde do 

Estado o interesse deste deve se sobrepor ao interesse do indivíduo, e esse último deve 

sempre procurar atender, na sua vida privada, aos interesses daquele, mesmo que os 

                                                                                                                                                                                
289 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; e NUSDEO, Fábio (org). Poder 
econômico: direito, pobreza, violência, corrupção. Barueri, SP: Manole, 2009, p. 1-2. 
290 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; e NUSDEO, Fábio (org). op. cit. p. 3. 
291 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; e NUSDEO, Fábio (org). op. cit. p. 7. 
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interesses de ambos não coincidam exatamente em suas medidas; sempre o interesse 

individual, para ser atendido, deverá estar contido no interesse do Estado, e ter como 

parâmetro esse interesse, com a possibilidade de abranger outros interesses também, mas a 

todo momento considerando o que é melhor para o Estado.  

Zywicki, em Evolutionary Psychology and the Social 

Sciences
292, cita Lee Dugatkin, um biológo evolucionário (Cheating Monkeys and Citizen 

Bees: The Nature of Cooperation in Animals and Humans, New York University Press, 

1999, p. 14-15), e discorre sobre comportamento humano e cooperação:  

“Animals show us a stripped-down version of what behavior in a given 

circumstance would look like without moral will and freedom. Only with this 

understanding of what a particular behavior looks like outside the context of 

some moral code can we use human morality to focus on and foster cooperation 

in our species”. 

 

A moral, como conceito emanado da sociedade em que se 

está inserido, é um elemento de comportamento tipicamente humano, sendo os animais 

desprovidos de ponderações como as que permeiam o comportamento do homem quando 

da realização de um ato: será ele correto de acordo com a sociedade em que vivo? Meus 

pares irão condenar-me, me excluir se souberem do que fiz? E se não souberem? E os que 

eu posso prejudicar com esse comportamento? Importo-me com o reflexo dos meus atos 

sobre terceiros? E as leis que faço, refletem a sociedade em que vivo, satisfazem as 

necessidades do meu povo? 

O conceito de moral referente à sociedade e ao Estado variou 

conforme ao longo da história. Quando a ideia de Estado ainda se amoldava nas sociedades 

ocidentais, estava ainda fortemente ligada à teologia, de modo que o Estado e a religião 

eram um só, ou eram fortemente ligados entre si. O governo era fortemente influenciado 

por crenças, poderes divinos e entidades metafísicas. Estas ideias influenciaram pensadores 

e filósofos como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que tentavam justificar a 

ordem então vigente através de teorias teológicas293. Nesse Estado os valores que 

                                                           
292 ZYWICKI, Todd J. Evolutionary Psychology and the Social Sciences. Disponível em 
http://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/00-35.pdf, acessado em 13.01.2014. 
293 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 23ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
2. 
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predominavam como Moral, por exemplo, se identificavam muito com os valores que eram 

cultuados pela Igreja.  

O conceito de existência de um estado democrático moderno, 

embasado em uma constituição que confere direitos e deveres para seus jurisdicionados, 

busca o equilíbrio social e político nas relações entre os indivíduos que ele compõem 

através da atribuição de obrigações e responsabilidades, tanto para o governo quanto para 

os cidadãos. Essas obrigações e responsabilidades são assim impostas em razão da 

soberania de que é dotado o Estado, que, segundo Bobbio294, se define, de um ponto de 

vista amplo, como o poder de mando de última instância, numa sociedade política e a 

difere assim das demais organizações humanas, nas quais não se encontra esse poder 

absoluto, poder esse intimamente ligado ao poder político; já em sentido estrito, Bobbio 

afirma que a soberania surge no final do século XVI, junto com o Estado Absoluto, para 

caracterizar, de forma plena, o Poder estatal, sujeito único e exclusivo da política. Segundo 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a soberania, como elemento legitimador da ordem jurídica, 

gera “a efetividade da força pela qual as determinações das autoridades são observadas e 

tornadas de observância incontrastável mesmo por meio de coação”295. 

O indivíduo é obrigado a observar o que a ordem jurídica 

prega como comportamento para que não sofra coação por parte do Estado. Mas o caso da 

exceção da cana-de-açúcar é um caso à parte.  

A exceção da cana-de-açúcar que lhe atribui regime jurídico 

único, singular em nosso ordenamento em relação a todas as outras cultivares, inclusive 

cultivares que têm importância tão grande ou maior que a cana-de-açúcar, e que inclusive 

são da mesma família da cana (Ponceae), como o milho, o arroz, a aveia e o trigo, está 

positivada em norma jurídica infraconstitucional, que exclui a cana do rol comum de 

cultivares, e a confere um “super” regime de proteção e privilégios. Esse regime, além de 

excluir a cana do rol genérico de exceções que se aplicam a todas as outras cultivares, 

atribui ao seu obtentor, proprietário dos direitos sobre a cultivar, poder de decidir se a 

                                                           
294 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Tradução de Maria Celeste C. J. Santos. 
Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 158 
295 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a 
liberdade, a justiça e o direito. São Paulo: Atlas, 2002, p. 22 
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mesma pode ou não ser utilizada em pesquisas, e ainda proíbe pequenos produtores rurais 

de trocar entre si ou doar material reprodutivo para outros pequenos produtores rurais.  

Ocorre que esse regime está inserido justamente em um 

ordenamento que contempla, em sua norma maior, a Constituição Federal, o incentivo à 

pesquisa e à tecnologia como elemento especialmente considerado para o planejamento e a 

execução da política agrícola no país. Se considerarmos que a constituição é um laço 

imposto por Pedro, quando sóbrio, sobre Pedro quando bêbado296, Pedro bêbado conseguiu 

desfazer o laço e se libertou.  

Cria-se então uma antinomia: uma norma maior e uma norma 

menor que estão em conflito com relação a um determinado aspecto do sistema jurídico. 

Deve-se considerar aqui, para a solução dessa antinomia, o critério de solução de 

antinomias em que se considera que a norma maior revoga a norma menor. Desse modo, a 

disposição contida na Constituição Federal revoga a Lei de Proteção de Cultivares naquilo 

que se contrariam. Essa predominância é simples de ser compreendida, para que se pode 

considerar a lição de Kelsen.  

Em um sistema de normas jurídicas, o fundamento último da 

validade das normas presentes no ordenamento está na norma fundamental; assim, uma 

norma só pertence a um dado ordenamento jurídico porque a sua validade pode ser referida 

à norma fundamental297. A norma fundamental de um ordenamento será sempre o ponto de 

partida de um procedimento legislativo, bem como o ponto de referência para a validação 

das normas que compõem o ordenamento298.  

Como consequência, a validação do § 1º do art. 10 da LPC 

frente o conteúdo da Constituição Federal não se dá, uma vez que o § 1º do art. 10 vai em 

sentido oposto ao que determina a Carta Magna.  

Não é por menos, pois especificamente este § 1º do art. 10 da 

LPC contém disposição que não só é contrária às disposições constitucionais, como atenta 

                                                           
296 HAYEK, F. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960, p. 180. 
297 KELSEN, Hans. op. cit. p. 215-217. 
298 KELSEN, Hans. op. cit. p. 246. 
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contra valores arraigados na sociedade em geral, como a busca por desenvolvimento, o 

apoio ao hipossuficiente, a cooperação e solidariedade na sociedade em um aspecto geral. 

Como já visto, o § 1º do art. 10 da LPC foi inserido no 

projeto original que pretendia regulamentar as cultivares no país, durante seu trâmite em 

comissão especial constituída para a sua análise, durante processo de elaboração da lei que 

visava atender aos critérios estabelecidos pela UPOV para a adesão do Brasil ao tratado. A 

sua inserção foi resultado de grupos de pressão que tinham interesse específico na restrição 

do acesso de terceiros às suas cultivares, com vistas a manter o controle legal sobre as 

espécies de cana cultivadas no país, como uma forma de “oligopólio” da tecnologia de 

cana em território nacional.  

É possível concluir, contudo, que a presença desse 

dispositivo legal na LPC foi uma forma desastrada de tentativa de oligopólio de um grupo 

de interessados na proteção das cultivares que detinham, que acabou por inserir um 

dispositivo materialmente ilegal no ordenamento jurídico, e que é nulo de pleno direito, 

por não se coadunar com as disposições constantes na Constituição Federal, isso além de 

todas as afrontas aos valores hoje presentes na sociedade moderna.  

Eduardo C. B. Bittar299 afirma que  

“a indistinção entre o público e o privado sempre foi, por exemplo, um 
motivo para que a legalidade sempre fosse considerada uma dimensão normativa 
válida para os outros, mas não válida para aqueles que poderiam se considerar 
“acima da lei”, ou seja, a ideia de legalidade, que pressupõe igualdade, jamais 
adentrou o espírito corporativo daqueles que se encontravam e se encontram 
apadrinhados pelo poder.” 

 

No caso da cana, não acima da lei, mas acima da Constituição 

Federal, acima da UPOV da qual o Brasil participa, acima de todos os valores 

consideráveis que poderiam limitar o direito do setor interessado na inserção daquela dada 

norma no sistema jurídico.  

Continua Eduardo Bittar afirmando que o sistema nunca foi 

legitimamente planejado para abranger a todos, e por isso a legalidade acaba por se 

                                                           
299 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 
216. 
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constituir, nesses termos, uma “falácia jurídica”. Trecho da obra de Darcy Ribeiro300 

retrata bem o desenrolar histórico da subserviência de certos setores do poder a 

determinadas classes, quando afirma que 

“A mais grave dessas continuidades reside na oposição entre os interesses do 
patronato empresarial, de ontem e de hoje, e os interesses do povo brasileiro. Ela 
se mantém ao longo dos séculos pelo domínio do poder institucional e do 
controle da máquina do Estado nas mãos da mesma classe dominante, que faz 
prevalecer uma ordenação social e legal resistente a qualquer progresso 
generalizável a toda a população.” 

 

O fato de tal norma ter sido inserida no ordenamento jurídico 

se torna emblemático por ser uma norma que interessa aos produtores de cana-de-açúcar. É 

muito representativo pois soa como um déja-vu de mandos e desmandos de senhor-de-

engenho que autoritariamente determina que se faça tudo de sua porteira para fora, mas 

que em sua cana ninguém mexe; a norma hoje inserida na LPC, que determina um regime 

de exceção para a cana-de-açúcar, regime esse que engloba todas as outras cultivares no 

país, parece mais um aviso de que, mesmo passados mais de cinco séculos do 

descobrimento do Brasil e início de colonização, a mesma elite, os mesmos feitores, ainda 

determinam, em última escala, o que vale no país.  

Ademais, tanto o acesso à tecnologia de cultivares é 

importante para o pequeno produtor agrícola quanto para o melhorista. O pequeno produtor 

rural ter acesso a essa tecnologia faz com que o mesmo se fixe na terra onde está, e possa 

desenvolver a sua cultura de uma forma menos onerosa, mais eficiente e produtiva. São 

uma categoria que necessita de auxílio, por não disporem de tantos recursos para o 

desenvolvimento de qualquer cultura; é uma questão tanto social quanto urbanística e 

econômica. 

Já o acesso por parte do melhorista às cultivares protegidas, 

para fins de pesquisa, é essencial para que se desenvolva a pesquisa em cultivares, com a 

eventual obtenção de novas espécies, a consequente maior heterogeneização das 

variedades, com diferentes produtividades, tempo de maturação, resistência a pragas e 

adaptação a condições climáticas, entre outros. A base de pesquisa de melhoramento 

                                                           
300 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995, p. 251.  
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genético é sempre uma planta já existente, e depender da manifestação discricionária de 

vontade de um indivíduo, principalmente em um mercado que atualmente caminha para a 

total privatização, com fins econômicos, é acreditar em uma falácia.  

O cumprimento da referida norma do § 1º do art. 10 da LPC 

dentro do ordenamento jurídico só é possível através da interpretação cartesiana dessa 

norma, apenas; mas só a consideração do sistema jurídico nacional como um todo já basta 

para se verificar que a norma é incompatível com o ordenamento. A evidência disso, de tão 

óbvia, já é suficiente para a sua comprovação.  

Pode-se concluir, portanto, que o § 1º do art. 10 da LPC é 

uma norma inconstitucional, além de ser moralmente reprovável frente aos princípios que 

regem a sociedade atual. Deve ela ser declarada nula, e a cana-de-açúcar ser incluída no 

regime geral das cultivares no país, o que atende ao princípio da isonomia e às direções 

propostas pela Constituição Federal em seu texto, bem como aos termos contidos nos 

tratados da UPOV, tanto versão 1978 quanto 1991.  
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