PERGUNTAS E RESPOSTAS
Ação da APROSOJA-GO questiona a validade da patente da
INTACTA RR2 PRO/Monsanto e do pagamento de royalties pela tecnologia
AÇÃO JUDICIAL

1) De que se trata essa ação que a APROSOJA-GO vai ingressar na Justiça?
Trata-se de uma ação judicial impetrada pela APROSOJA-MT que pede a nulidade da
patente da semente de Soja INTACTA RR2 PRO/Monsanto, em razão da não comprovação
de inovação. Segundo estudos encomendados pela APROSOJA-MT, essa patente seria uma
sobreposição de outras duas patentes, o que é vedado pela legislação. Logo, se não há
patente válida não há direito à cobrança de royalties. Discute-se ainda defeitos no
processo de formação da patente, tais como insuficiência descritiva (toda e qualquer
patente deve ser descrita em seus pormenores, possibilitando que outras pessoas possam
replicar a patente ao final do período de validade), bem como a inserção de matéria nova
após o pedido de patente.
Atendendo ao pedido da APROSOJA-MT, a Justiça Federal do Mato Grosso determinou, no
dia 3 de julho de 2018, que a partir daquela data a Monsanto deposite em juízo os valores
pagos em royalties pela aquisição de sementes INTACTA RR2 PRO por produtores
associados à APROSOJA-MT.
Na mesma decisão, com base na Lei Federal 8.078/90, a Justiça abriu a possibilidade de
todas as Aprosojas estaduais ingressarem na ação da APROSOJA-MT. Por isso, a
APROSOJA-GO irá habilitar-se neste processo para assegurar possíveis direitos aos seus
associados.
2) A decisão da APROSOJA-GO sobre o ingresso na ação foi tomada em Assembleia?
Sim, a decisão de ingressar nesta ação foi tomada em Assembleia Extraordinária da
APROSOJA-GO, realizada em Goiânia-GO, no dia 16 de julho de 2018, a qual foi
amplamente divulgada como determina o Estatuto da APROSOJA-GO.

3) É possível reaver os valores já pagos como royalties pelo uso da INTACTA RR2 PRO?
A Lei de Propriedade Intelectual determina que, havendo nulidade da patente, a decisão
retroage seus efeitos à data do depósito do pedido de patente, tendo por consequência
devolução dos valores pagos.
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4) Qual a diferença desta para a ação movida pela APROSOJA-MT também contra a
Monsanto em 2013?
Na ação anterior, havia a cobrança de royalties por patente expirada (vencida). Nesta,
discute-se a validade da patente da soja INTACTA RR2 PRO que, pelos estudos realizados,
não preenche os requisitos da Lei de Patente Industrial.

5) A Monsanto alega que o Brasil quer seguir o mesmo caminho de Argentina e Índia, ou
seja, não pagar nada pela patente. Qual o posicionamento da APROSOJA?
A APROSOJA não é contra a pesquisa, a inovação, a tecnologia. Mas foram contratados
estudos sobre a validade da patente que mostraram inconformidade no processo de
registro, sendo este o questionamento judicial realizado pela associação.
6) A APROSOJA já tentou acordo com a Monsanto antes de entrar com essa ação?
Não houve contato com a Monsanto para tratar de eventual acordo.
7) A Monsanto pode revisar/atualizar a patente e assegurar as informações solicitadas?
Se sim, isso ocorrendo o pleito da APROSOJA perde validade?
Não há essa possibilidade. Depois de encerrado o processo administrativo de concessão da
patente pelo INPI não se permite mais nenhuma alteração no pedido patentário pela
depositante.
8) Quais são os próximos procedimentos no Judiciário até que a decisão seja definitiva?
Após o ingresso das interessadas, como a APROSOJA-GO, procede-se à fase de instrução,
ou seja, o Juiz vai determinar perícias para se comprovar a alegação das partes. Após esta
fase, o processo será submetido à sentença e recursos cabíveis.

9) Quem são os especialistas que forneceram parecer favorável à ação da APROSOJA?
Dr. Luiz Antonio Barreto de Castro
Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, em 1962;
M.Sc. em Agronomia/Tecnologia de Sementes pela Mississippi State University, em 1970;
Ph.D. em Fisiologia de Plantas pela University of California-Davis, em 1978; Pos-doc em
Biologia Molecular pela University of California-Los Angeles, em 1986-1988; Pesquisador
visitante - University of California-Los Angeles, em 1989-1992;
Dr. Joseph P. Taormino
Ph. D. pela Universidade John Hopkins; Biólogo molecular; Patent Attorney europeu;
profissional com formação técnica e jurídica;
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Dra. Maria Margarida Rodrigues Mittelbach
Ex-Diretora de Patentes do INPI; Ex-Examinadora de Patentes do INPI; Engenheira Química
e Advogada;
Dra. Margareth Maia da Rocha
Ex-Examinadora de Patentes do INPI; Ex-Chefe de Divisão de Biotecnologia da Diretoria de
Patentes do INPI; e Bióloga;
Dra. Ana Paula Santos Celidonio
Bióloga; Advogada e Agente da Propriedade Industrial;
Dra. Isabella Katz Migliori
Bióloga; Doutora e Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo.
10) Qual a posição desses especialistas?
A posição dos especialistas consultados é de que a patente violou disposições da Lei da
Propriedade Industrial e que, por isso, é nula de pleno direito.
11) Quais são as custas da ação?
Como se trata de Ação Civil Pública, não há o pagamento de custas, salvo se o Juiz
entender que a parte contrária agiu com má-fé. Considera-se litigante de má-fé aquele
que: I) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II)
alterar a verdade dos fatos; III) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV) opuser
resistência injustificada ao andamento do processo; V) proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo; VI) provocar incidente manifestamente infundado;
VII) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
12) Não sou associado à APROSOJA-GO, mas quero participar da ação. O que devo fazer?
Todos os adquirentes de sementes INTACTA RR2 PRO, ou seja, TODAS as pessoas que
compraram em seu nome e Inscrição Estadual (ex: pais, esposas, filhos, sócios, empresa,
entre outros) precisam estar associados à APROSOJA-GO e com o pagamento da anuidade
(R$ 966,30) em dia até a data de entrada na ação para ter a possibilidade de
ressarcimento dos royalties se a decisão definitiva da Justiça for favorável aos
produtores.
Como a APROSOJA-GO admite a filiação de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, se você
adquiriu sementes INTACTA RR2 PRO em seu CPF e também em seu CNPJ, e quer ter direito
ao ressarcimento retroativo dos royalties em ambos, você deve preencher um cadastro de
Associado Pessoa Física e um cadastro de Associado Pessoa Jurídica e, em seguida, pagar
uma anuidade por cada cadastro.
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A filiação à APROSOJA-GO deve ser feita pelo www.aprosojago.com.br, onde há mais
informações sobre como se filiar.
13) Não sou associado à APROSOJA-GO, e quero ingressar individualmente nesta ação. O
que devo fazer?
Não é possível, pois você só pode ingressar na ação por meio de uma associação legítima
(art. 82 do CDC), neste caso, a APROSOJA-GO.
14) Sou associado à APROSOJA-GO, mas não quero participar da ação? O que devo fazer?
Você deve atualizar seu cadastro de associado no site da APROSOJA-GO, preencher a Carta
de Renúncia ao processo disponível no site e enviá-la para APROSOJA-GO junto com a
documentação requerida na atualização cadastral.
15) Por quanto tempo deve se estender esse processo? Em caso de ressarcimento dos
royalties haverá correção monetária sobre os valores pagos?
Não há como prever o tempo exato de duração do processo, pois dependerá da
quantidade de recursos e complexidade das provas. Em caso de ressarcimento, aplica-se
correção monetária para todos os valores pagos.
16) O que acontece se a Justiça decidir pela nulidade da patente da INTACTA?
Após a decisão final do Judiciário, cada associado deve procurar a Assessoria Jurídica da
APROSOJA-GO para proceder o pedido de restituição individualmente na Justiça.
17) Se eu não entrar na ação da Aprosoja-GO agora e o juiz determinar a nulidade da
patente e o fim da cobrança de royalties, terei direito ao ressarcimento retroativo?
Há no Judiciário o entendimento de que a decisão só vale para os associados que
constarem na lista de ingresso na respectiva ação. Aqueles que não entrarem agora só
poderão pedir restituição dos últimos cinco anos contados da data final da ação. Os que
ingressarem no processo agora via APROSOJA-GO poderão pedir restituição dos royalties
pagos nos cinco anos anteriores ao começo da ação, bem como durante período que o
processo perdurar.
CUSTOS E NÚMEROS
18) Quanto representa hoje o valor da semente nos custos de plantio? E em percentual?
O preço médio de sementes convencionais é de R$ 240,00 por hectare (7% de participação
no Custo Operacional Efetivo - COE). No caso de sementes INTACTA RR2 PRO, o preço
médio varia de R$ 380,00 a R$ 471,00 por hectare (15% de participação no COE). (Os dados
são do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Goiana - IFAG)
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19) Quanto representava o valor da semente nos custos de plantio e em percentual
quando a INTACTA RR2 PRO foi lançada?
Na safra 2013/14, quando a INTACTA RR2 PRO foi lançada comercialmente, a semente
convencional custava R$ 120,00 por hectare (7,1% do COE). Já a semente transgênica RR1
custava R$ 130,00 (8,4% do COE). (Dados do IFAG)
20) Quanto representa o valor dos royalties no preço da semente?
Diretamente, os royalties representam cerca de 37% do valor total da semente. (Dados do
IFAG)

21) Quanto representa em reais o valor pago por ano pelos royalties em Goiás?
Considerando uma média de R$ 130,00 por hectare, estima-se o valor total de R$ 265
milhões pagos em royalties em Goiás na última safra (2017/18). Já no Brasil, que plantou
em torno de 20 milhões de hectares da tecnologia de semente INTACTA RR2 PRO no ciclo
2017/18, foram arrecadados R$ 2,6 bilhões em royalties.
22) Quanto Goiás produz de soja? E o restante do Brasil? Em percentual, quanto isso
representa?
Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que na safra 2017/18
Goiás colheu 11,78 milhões de toneladas de soja, o que corresponde a 9,9% da produção
nacional. Nesta mesma safra, o Brasil produziu 118,88 milhões de toneladas de soja.
23) Quantos hectares Goiás produz com soja INTACTA RR2 PRO?
Estima-se que na safra 2017/18, a área de INTACTA RR2 PRO em Goiás tenha alcançando 2
milhões de hectares, o equivalente a 60% da área plantada. (Dados do IFAG)

* Fonte das informações: Aprosoja-MT, Aprosoja-GO e IFAG.
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