
Treinamento SisGen



Lei de Acesso ao Patrimônio 

Genético Brasileiro

MÓDULOS 1 e 2



I. Origem da CDB (Convenção sobre 

Diversidade Biológica)
● Marco regulatório da biodiversidade: qual o papel da Convenção sobre 

a Diversidade Biológica no debate mundial sobre meio ambiente e 
preservação socioambiental?

● 1.1 O Nascimento da CDB

Documento internacional que possui três pilares:

➔ 1. Conservação da diversidade biológica;

➔ 2. Uso sustentável da biodiversidade;

➔ 3. Repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes dos 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: esses 
benefícios podem ser monetários ou não.

● E o que são conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade? 
(vide item 1.2.2, alínea a).



II. Marcos Históricos do debate:

● 1. Estocolmo (1972);

● 2. Grande marco na reunião da ONU em 1992 – Segundo 
evento mundial – Eco 92 ou Rio 92. Conferência das 
Nações Unidas (02 reunião), no Rio de Janeiro, Brasil.

● Objetivo da reunião que deu subsídios à CDB: O foco da 
reunião foi debater sobre problemas ambientais mundiais, 
consumo e crescimento econômico com equilíbrio ecológico 
e a construção do conceito de desenvolvimento sustentável.

● Participaram 178 chefes de Estado.



III. Resultados do Evento de 92: 

Instrumentos jurídicos internacionais 

(todos em anexo):
1. Carta da terra;

1. Convenção sobre diversidade biológica (CDB);

1. Convenção da ONU de Combate à Desertificação;

1. Convenção -quadro da ONU sobre sobre Mudança do Clima;

1. Declaração de princípios sobre florestas;

1. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento;

1. Agenda 21;

1. Protocolo de Cartagena



Sobre a Agenda 21 e Agenda 2030:

Sobre a Agenda 21:

Plano de Ação da ONU sobre o desenvolvimento sustentável:

● Concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica. Desenvolver os países preservando 
estas premissas

● A Agenda 21 propõe um meio ambiente saudável que 
auxilia no aprimoramento da engenharia genética e na 
valoração econômica dos recursos da natureza que 
constituem matéria-prima da biotecnologia. 



Sobre a Agenda 21 e Agenda 2030:

● 196 Metas para serem atingidas entre 2016 e
2030.

● Foram definidos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

● Erradicação da Pobreza;
● Fome zero e Agricultura Sustentável;
● Saúde e Bem-estar;
● Educação de Qualidade;
● Igualdade de Gênero;
● Água Potável e Saneamento;
● Energia Acessível e Limpa;
● Trabalho Decente e Crescimento Econômico;



Sobre a Agenda 21 e Agenda 2030:

● Indústria, Inovação e Infraestrutura;
● Redução das Desigualdades;
● Cidades e Comunidades Sustentáveis;
● Consumo e Produção Responsáveis;
● Ação contra a mudança global do clima;
● Vida na água;
● Vida terrestre;
● Paz, justiça e instituições eficazes;
● Parcerias e meios de implementação;
● Sensibilização da Sociedade e da Classe Política.



1.2 A CDB e seus Protocolos

1.2.1. Princípios presentes na CDB

● Jurisdição: cada Estado possui direito de trabalhar com seus recursos 

naturais de acordo com suas políticas internas (soberania estatal);

● Acesso aos recursos genéticos: a legislação que rege o acesso aos 

mesmos respeita a soberania de cada Estado que possui os CTAs 

atrelados aos seus territórios.



1.2 A CDB e seus Protocolos

1.2.2. Algumas categorias-chaves para a compreensão deste instrumento 
internacional:

● CTA (Conhecimento Tradicional Associado à biodiversidade): é a 
informação ou prática, individual ou coletiva, de povo indígena ou 
comunidade tradicional, com valor real ou potencial, associada ao 
patrimônio genético (IPHAN)

● País de origem: país que detém o recurso genético decorrente do 
CTA in situ (Fundamento da soberania dos Estados sobre seus 
recursos)

● País provedor: país de utiliza o recurso genético decorrente do CTA 
coletados in situ ou ex situ (outros países, países que detém a origem 
mapeada do CTA/recurso genético)



1.2 A CDB e seus Protocolos

● Biotecnologia: qualquer tecnologia que utilize recursos biológicos, 

genéticos, para produzir ou modificar mercadorias/produtos em um 

determinado momento.

● CPI ou PIC: Consentimento prévio informado: instrumento obrigatório 

que traz a anuência do detentor do recurso genético e do CTA com a sua 

utilização em algum/outros espaços. Os objetivos e partes envolvidas 

(detentores do CTA/recurso, em especial comunidades tradicionais e 

Estados) precisam estar bem definidos e expressos.

● MTA: Termos mutuamente acordados entre países que tem a soberania 

como eixo de compreensão da propriedade do recurso genético.



1.2.3. Protocolo de Cartagena: complementação à CDB 

(Documentos Internacionais referentes ao Meio 

Ambiente)
● Objetivo central do documento: a proteção atrelada à

transferência, manipulação e uso seguro de organismos
geneticamente modificados que constituem resultado do uso
de biotecnologias, tendo o princípio da precaução, como pilar
balizador das políticas no campo dos Estados (biossegurança).

● Hoje temos 125 ratificações e 92 assinaturas: no campo do
Direito Internacional, alguns instrumentos jurídicos só possuem
efetividade quando assinados).

● Evidente que a pilhagem e o processo de colonização em
muito desenha a atual geopolítica mundial e seus
desdobramentos no campo dos documentos e Direito
Internacional.

● Vejamos:



QUESTÕES

1) Quem detém essa biotecnologia e como ela é observada no

campo da pesquisa?

1) Como garantir acesso à biotecnologia de modo a resguardar a

repartição justa e equitativa de benefícios decorrentes de CTAs

vinculados à populações tradicionais (base da CDB) e, também,

a dimensão de compartilhamento das bases dessa tecnologia

com os espaços que tem por objetivo o combate às

desigualdades sociais (em especial os países de economia

dependente periférica)?



MÓDULO 2: Legislação Brasileira a partir dos 

Marcos Internacionais (Módulo 1)

● Hoje, no Brasil, sobre a matéria, importante observar a seguinte
regulamentação:

● Lei 13.123/2015;

● 23 Resoluções CISGEN (em anexo);

● Decreto 8772/2016 (em anexo);

● 10 Orientações técnicas (em anexo).

● Observação: Importante acompanhar as normas no âmbito do SISGEN
acerca do tema e, também, fazer a análise situada de articulação entre
os retrocessos em matéria socioambiental e o desacordo com as balizas
dos documentos internacionais:



QUESTÃO

1) Em relação aos últimos anos, no Brasil: o
processo de desregulamentação dos dispositivos
nacionais referentes à proteção ao meio ambiente
acabam por interferir na compreensão e
aplicabilidade efetiva dos princípios referentes
aos marcos internacionais de proteção ao Meio
Ambiente?

●



MÓDULO 2: Legislação Brasileira a partir dos 

Marcos Internacionais (Módulo 1)

● Lei 13.123/2015:

Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da
Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a
alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16
da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo
Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o
acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso
ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição
de benefícios para conservação e uso sustentável da
biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de
23 de agosto de 2001; e dá outras providências.



Lei 13.123/2015

● Dispositivos centrais da Lei supramencionada:

● Defesa da soberania do país de origem do recurso genético;

● Respeito aos CTA das comunidades e populações tradicionais
(quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, entre outras) e indígenas;

● Observação do Consentimento Prévio Informado e repartição justa e
equitativa de benefícios, sob pena de nulidade de qualquer ação;

● Traz, em seus artigos 1º a 5º, um conjunto de categorias e
nomenclaturas- presentes nos documentos internacionais-, para
compreensão e delineamento da NATUREZA JURÍDICA dos parâmetros
de efetividade de proteção dos recursos genéticos e CTA no Brasil.



Materiais para pesquisa
1. RIBEIRA, Valeria Bubniak. Os retrocessos da lei n. 13.123/2015 : a

violação de direitos das comunidades tradicionais e a manutenção
da lógica colonial de apropriação. Disponível em:
https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/71275

2. TÁRREGA, M.C.V. B e PAULA, H.M.M. Instrumentos para a Proteção
dos Direitos Iintelectuais Coletivos (CTA)e do Acesso aos
Recursos Genéticos. Disponível em:
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/anais/36/10_1563.pdf

3. __________ e PRADO, J.F. A Biodemocracia e os Direitos da
Sociobiodiversidade: (RE) Existências e (CO) Existências dos
Povos e Comunidades Tradicionais. Disponível em:
https://www.indexlaw.org/index.php/socioambientalismo/article/view/561
7

4. GASPER, A.L. Desmistificando a lei de acesso a Biodiversidade e o
cadastro no SISGEN. Disponível em:
https://bu.furb.br/soac/index.php/iisappgq/ivspgq/paper/view/4015

https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/71275
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/anais/36/10_1563.pdf
https://www.indexlaw.org/index.php/socioambientalismo/article/view/5617
https://bu.furb.br/soac/index.php/iisappgq/ivspgq/paper/view/4015


MÓDULO 3

Identificação da Origem de 

PG



Identificação da Origem de PG  (Patrimônio Genético) e CTA 
(Conhecimento Tradicional Associado)

De acordo com a normas brasileiras de PG e CTA todo material de origem brasileira deve

estar em conformidade com as normas e portanto você deve fazer a adequação no

SISGEN. Portanto o objetivo dessa informação é que você antes de fazer o cadastro no

SISGEN consulte se sua pesquisa está ligado a um PG ou CTA território nacional)

Existem alguns sites para esta consulta aonde você pode verificar pelo nome científico, ou

nome popular nomes de plantas, algas e fungos, e outras espécies

▪ Portal da Biodiversidade: portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br

▪ http://reflora.jbrj.gov.br

▪ Inct.florabrasil.net/reflora (atual)

▪ http://fauna.jbrj.gov.br

Nesta apresentação serão listados alguns sites de importância para a consulta de PG e

CTA e se estas espécies ou CTA são

De origem Brasileira ou Exóticas. Caso sejam exóticas, não é necessário fazer a

adequação (complience, ou seja estar em conformidade com as normas)

http://reflora.jbrj.gov.br/


Portal da Biodiversidade



INCT: Herbário Virtual da Flora e dos Fungos



MAPA

No site do MAPA você encontra a lista de espécies exóticas para que você possa
saber se deverá ou não fazer a adequação

A lista publicada de espécies de plantas e animais introduzidos no território nacional,
chamada de exóticas, assegura quais espécies NÂO se aplica as regras da Lei
13.123/2015

Portanto, pesquisas com essas espécies não devem ser cadastradas no SISGEN
após a consulta.

➔Acesse: https://www.gov.br/agricultura/pt-br

➔Depois entre em Assuntos > Sustentabilidade > Tecnologia Agropecuária. A
seguir acesse Recursos Genéticos e depois Lei da Biodiversidade. Em
seguida verifique por consulta as espécies introduzidas.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br


Tutorial: site do MAPA



Tutorial: site do MAPA



Tutorial: site do MAPA



Tutorial: site do MAPA



Tutorial: site do MAPA



Para acessar a relação do Conhecimento

Tradicional Associado (CTA) e se sua pesquisa está

ou não enquadrada em conhecimento a nível de

território nacional para que seja feita a adequação

no SISGEN. Verifique o site a seguir em catálogos.

CTA: Conhecimento Tradicional Associado



Site: Nova Cartografia Social da Amazônia



MÓDULO 4

Conceito de PG e CTA



Conceito de Patrimônio Genético (PG)

Entenda como patrimônio genético (PG) qualquer informação, conjunto

de dado e conhecimento organizado sobre animais, plantas e

microrganismos (ou qualquer outra natureza) obtidos para fins de

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, independente de sua fonte de

informação (in situ, ex situ ou in silico – fonte digital)



● Inclui espécies domesticadas e populações espontâneas

(populações introduzidas no território nacional)

● Exclui material humano (p.ex. exames clínicos).

Porém, qualquer material obtido de outros organismos (vírus,

bactérias...), embora em corpo humano, são considerados PG,

especialmente quando vinculados a atividades de P&D (p.ex.

desenvolvimento de vacina).

Patrimônio Genético (PG)



Incluindo:

1. Território terrestre

2. Plataforma Continental

3. Mar territorial

4. Zona econômica exclusiva

Território Brasileiro



Conhecimento Tradicional Associado (CTA)

Entenda como Conhecimento Tradicional Associado (CTA)

qualquer informação ou prática de populações tradicionais

(comunidades indígenas, agricultores tradicionais, ribeirinhos…)

sobre propriedades e usos diretos ou indiretos associados ao

patrimônio genético.

→ Conhecimento associado ao PG obtido a partir de comunidades tradicionais



● Qualquer estrangeiro, pessoa física, está proibido de acessar
o PG e CTA brasileiros.

● Pessoas jurídicas podem ter acesso, desde que associadas a
alguma instituição nacional.

● Importante nos casos de envio de amostra e
compartilhamento de informações sobre PG e CTA com
colaboradores internacionais.

Acesso a PG/CTA por estrangeiros



Envio e Remessa de amostras

para o exterior
● Remessa é a transferência de amostra do PG para instituição

estrangeira. A responsabilidade sobre a amostra e o acesso ao
PG/CTA é transferida para o destinatário.

● Envio é o encaminhamento de amostra de PG para prestação de
serviços no exterior. Nesse caso, a responsabilidade sobre a amostra e
o acesso ao PG é do pesquisador brasileiro.

→ A transferência digital de informações sobre PG para o exterior não
se enquadra como remessa ou envio de amostra, como descrito acima.

OBS: Orientação Técnica no. 8 de 8/09/2018 do CGen esclarece o significado dos termos
“remessa” e “envio”.



Documentos necessários para acesso e 

remessa de PG

1. Autorização de acesso ou remessa

1. Termo de transferência de material



Usuário de PG/CTA

● Qualquer pessoa ou instituição que acessa ou explora PG/CTA.

● Pessoa natural

● Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica

● Agricultores tradicionais e suas cooperativas

● Empreendedor individual

● Empresas em geral



QUESTÕES

1) O que é Patrimônio Genético (PG)?
a) Material genético (DNA), exclusivamente;

b) Qualquer conhecimento sobre espécies do território brasileiro;

c) Material biológico humano.

1) Quem pode acessar o patrimônio genético brasileiro?
a) Qualquer pessoa ou instituição, incluindo estrangeiros;

b) Pessoa física e instituições brasileiras e Instituições estrangeiras;

c) Apenas populações rtadicionais.

3) Sobre Envio e Remessa de amostra para o exterior:
a) o “Envio” de amostra se dá para prestação de serviços no exterior, enquanto a

“Remessa” é a transferência de responsabilidade para o colaborador externo;

b) envio e remessa são sinônimos;

c) não se pode enviar ou remeter amostras de PG brasileiro para o exterior.



MÓDULO 5

Repartição e Benefício



Repartição e Benefício

● É o instrumento jurídico que qualifica as partes, o objeto e as condições

para repartição de benefícios oriundos do acesso a PG (patrimônio

genético) e/ou CTA (conhecimento tradicional a ele associado).

● Quando se trabalha com CTA junto às comunidades muitas vezes se faz

necessário a celebração de acordo de repartição de benefícios.

○ Há dois tipos de acordos:

I. Monetário: Recurso vai para o Fundo Nacional de Repartição de

Benefícios (FNRB)

II. Não monetário:Direto às comunidades, seja na forma de projetos

ou qualquer outra que for firmada no acordo de repartição dos

benefícios.



Base de Cálculo da Repartição de Benefícios

● Da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo

oriundo de acesso ao PG, será devida uma parcela de 1% (um por cento)

da receita líquida anual obtida com a exploração econômica, enquanto o

produto estiver disponível no mercado.

● A repartição somente recai para o elo do material reprodutivo (sementes,

mudas, etc) ou no produto acabado.

● Para as empresas que trabalham no elo do produto intermediário estão

isentas de pagamento.



Cálculo da Repartição de Benefícios

● Quando um único produto acabado ou material reprodutivo for o resultado

de acessos distintos, estes não serão considerados cumulativamente para o

cálculo da repartição de benefícios.

● Se consideramos um produto que veio desde da cadeia do material

reprodutivo, e passou por várias questões de acesso, por exemplo na área

de desenvolvimento tecnológico, até chegar na cadeia final, a legislação diz

que independente da quantidade de acessos (distintos ou não) que se teve,

o cálculo será sempre referente a uma única vez para a repartição de

benefício.



Cálculo da Repartição de Benefícios

● Produto Acabado Derivado de Acesso a PG/CTA

Quando se tem atrelado ao PG/CTA agregação de valor e características

funcionais e/ou apelo mercadológico, há necessidade então da geração de 1%

da receita líquida sobre aquele produto.

● Cadeia de Material Reprodutivo Derivado de Acesso a PG/CTA

Quando se tem o acesso ao material e/ou ao conhecimento tradicional

associado para os produtores dessa cadeia, o produto final de quem está nesse

elo é o material reprodutivo. Então, neste caso, o cálculo recai somente sobre o

produto final, que é o material reprodutivo. A empresa vai vender a muda, o

esperma, o óvulo etc. Sobre estes produtos vai incidir 1% sobre a receita líquida

do produto.



Opções de Pagamento de Repartição de 

Benefícios pelo acesso a PG/CTA

A depender do tipo há mais de uma forma de pagamento de RB. Somente na

opção de Patrimônio Genético (PG) há duas formas de pagamento, a monetária

e não monetária. A tabela abaixo sumariza as formas de pagamentos.



Opções de Pagamento de Repartição de 

Benefícios pelo acesso a PG/CTA

1. Opção RB monetária – PG :

∙ Empresa deposita 1% ao FNRB

2. Opção RB não monetária por acesso direto ao PG

∙ Empresa vai negociar com a comunidade a forma de pagamento de

forma equivalente aos 1% da receita líquida do produto. Exemplos de

tipos de acordo com a comunidade:

I. Projetos equivalentes a 0,75% para conservação, capacitação ou

distribuição gratuita de produtos.

II. Projetos equivalentes a 1% para transferência de tecnologia,

licenciamento gratuito ou tecnologia em domínio público.



Módulo 05 – Opções de Pagamento de 

Repartição de Benefícios pelo acesso a PG/CTA

3. Opção monetária – CTA identificado :

∙ Quando a comunidade e a empresa fazem o acordo - a empresa negocia o

valor equivalente 0,5% da receita líquida do produto acabado/material

reprodutivo com a comunidade e o restante (0,5%) vai diretamente ao

FNRB.

4. Acordo Setorial de pagamento de RB

∙ Está previsto na legislação que se o valor cobrado pela RB para um dado

segmento estiver causando a perda de competitividade poderão solicitar ao

governo a redução da partição do benefício.

∙ Se o segmento negociar com o governo uma alíquota menor que 1% ele

será válido por 5 anos, podendo ser renovado, e após 2,5 anos de vigência

renegociado.



Elos da Cadeia – Lei 13.123/2015

● Empresas que trabalham com materiais reprodutivos.

● Empresas que trabalham com materiais intermediários.

● Empresas que trabalham com produtos intermediários até chegar nos

acabados.



Quem paga RB na Cadeia Produtiva

● Atividades agrícolas, tais como, a produção de alimentos, bebidas, fibras,

biocombustíveis etc, elas não precisam pagar no material final (o produto

acabado). Os produtos que são derivados da biodiversidade brasileira para

esta finalidade eles pagam no primeiro elo da sua cadeia, que é chamado

elo do material reprodutivo. Assim, para as atividades consideradas

agrícolas o pagamento da RB ocorrerá no elo do material reprodutivo.

● Segmentos intermediários não pagam.

● Para as empresas que tem produtos acabados que tem PG/CTA estas

precisam pagar a RB



Módulo Cálculo do Valor da RB

● O cálculo do valor da RB é feito sobre a receita líquida, que é obtida ao

retirar do valor bruto os seguintes valores:

○ impostos sobre vendas;

○ comissões sobre vendas.



Sobre o Fundo Nacional de Repartição de 

Benefício (FNRB)

● Natureza financeira: vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

● Objetivo: valorizar o PG e CTA e promover o seu uso de forma
sustentável.

● Gestor do fundo: BNDS (banco nacional de desenvolvimento econômico e
social).

● Forma de Pagamento: Há conta específica junto ao FNRB, sendo os
pagamentos feitos via boleto.



Origem das receitas do Fundo Nacional de 

Repartição de Benefício (FNRB)

● Valores provenientes do pagamento de repartição de benefícios;

● Dotações consignadas na Lei orçamentária anual e seus créditos
adicionais;

● Doações;

● Valores arrecadados com o pagamento de multas administrativas aplicadas
em virtude do descumprimento desta lei;

● Recursos financeiros de contratos, acordos ou convênios, especialmente
reservados para as finalidades do Fundo;

● Contribuições feitas por usuários de PG/CTA para o Programa Nacional de
Repartição de Benefícios;

● Outras receitas que lhe vierem a ser destinadas.



Destino das receitas do Fundo Nacional de 

Repartição de Benefício (FNRB)

● Pagamento de RB derivado do acesso a CTA – destinados exclusivamente

em benefício dos detentores de CTA;

● Pagamento de RB oriundo de acesso a PG proveniente de coleções ex situ

– Parcialmente destinados em benefício dessas coleções.



PNRB – Programa Nacional de Repartição 

de Benefício
Instituído pela Lei de ARB, O PNRB deverá ser implementado por meio do

FNRB

Objetivos do PNRB

● Conservação da diversidade biológicas;

● Reparação, criação e manutenção de coleções ex situ de amostra do PG;

● Prospecção e capacitação de RH associados ao uso e à conservação do

PG e CTA;

● Fomento a pesquisa e desenvolvimento tecnológico associado ao PG e

CTA;

● Etc.



QUESTÕES

1) Quando o usuário pode escolher uma das modalidades

(monetária ou não) de pagamento de repartição de benefício?
a) Quando há acesso ao CTA (conhecimento tradicional a ele associado) identificado.

b) Quando há acesso a Patrimônio Genético (PG).

c) Não há opção de escolha pelo usuário.

d) O usuário pode escolher tanto na modalidade PG quanto CTA identificado.

e) Somente na modalidade CTA não identificado.

1) Em quais elos da cadeia produtiva com PG/CTA a repartição de

benefícios pode ocorrer?
a) Produto Intermediário

b) Material Reprodutivo

c) Produto Acabado

d) Resposta B e C

e) Resposta A e C



3) Quando o pagamento de repartição deve acontecer?

a) Só primeiro ano da comercialização do produto
b) Pelo período de até 5 anos
c) Enquanto houver comercialização do produto
d) A cada 12 meses

4) Qual é a base de cálculo da RB de produtos que contêm PG/CTA?

a) 1% Receita bruta anual do produto
b) 1% Receita líquida anual do produto
c) 0,5% da Receita líquida anual do produto
d) 0,5% da Receita bruta anual do produto
e) 0,75 da Receita líquida anual do produto

5) Igualmente como na época da MP 1.186/2001 a nova lei de acesso brasileira em vigor 
requer que, independentemente do porte, todos os usuários de PG/CTA paguem Repartição 
de Benefícios?

a) Sim. Incluindo as pessoas jurídicas que são enquadradas como cooperativas de agricultores tradicionais, micro e 
pequenas empresas devem pagar repartição de benefícios caso comercializem produtos (acabados e material 
reprodutivo) derivados do acesso a PG e CTA no âmbito da nova legislação da ARB brasileira.

b) Não. Apenas as demais pessoas jurídicas que não são enquadradas como cooperativas de agricultores tradicionais, 
micro e pequenas empresas devem pagar repartição de benefícios caso comercializem produtos (acabados e 
material reprodutivo) derivados do acesso a PG e CTA no âmbito da nova legislação da ARB brasileira.



MÓDULO 6

Adequação e Regularização



ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO

➔ Neste módulo abordamos questões sobre a adequação de usuários da

convenção sobre diversidade biológica que tratava a MPV 2186-16/2001 (que

dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao

conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à

tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização) e a

regularização das exigências do novo marco regulatório que entraram em

vigor a partir da Lei n°13.123/2015.

➔ Período de transição da Medida Provisória 2.186 – 2001 (Convenção sobre

Diversidade Biológica) para o novo marco regulatório vigente (Lei

13.123/2015), de acordo com a Resolução 19 (31 de outubro de 2018), que

estabelece forma alternativa de cumprimento da obrigação de regularização

nas hipóteses de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento

tradicional associado unicamente para fins de pesquisa científica, no Conselho

de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) do MMA.



Lei 13.123/2015

Art. 1º Estabelecer forma alternativa de cumprimento da obrigação de
regularização nas hipóteses de acesso ao patrimônio genético ou ao
conhecimento tradicional associado unicamente para fins de pesquisa
científica.

Art. 2º O usuário cuja regularização está prevista no art. 38, §2º, da Lei
nº13.123, de 2015, poderá se regularizar, alternativamente, por meio da
assinatura do Termo de Compromisso previsto no Anexo VII da Portaria MMA
nº 378, de 1º de outubro de 2018, comprazo de 1 (um) ano, contado da data
de assinatura do Termo de Compromisso pelo representante da União, para
especificar em Anexos próprios as atividades a serem regularizadas, e mais 1
(um) ano para cadastrar as atividades de acesso ao patrimônio genético ou
conhecimento tradicional associado, a serem regularizadas.

Art. 3º Para fins de cumprimento do prazo para apresentação do Termo de
Compromisso será considerado válido a data de postagem, conforme o art.
1.003, § 4º da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil).



Atividades de adequação e regularização do cadastro para o

acesso ao Patrimônio Genético (PG) e Conhecimento Tradicional

Associado (CTA) – COMPLIANCE:

O prazo para o usuário formular o pedido de adequação ou regularização de

acesso e remessa de PG/CTA é de 01 (um) ano, contado a partir da

disponibilização do CGen.

Exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo - rotina:

1. Cadastrar o acesso ao PG/CTA;

2. Notificar o produto acabado ou material reprodutivo (objeto da exploração

econômica);

3. Repartição dos benefícios (ref. Exploração econômica realizada a partir de

17 de novembro de 2015).



Diferença entre “Adequação” e 

“Regularização” para acesso ao PG/CTA

● Adequação: para usuários que estavam em acordo com a MP 2186-16/2001

(prazo de adequação de 01 ano a partir da disponibilização do cadastro do

CGen – 06/11/2017 a 05/11/2018);

● Novas regras passaram a vigorar em 2015;

● Regularização: para quem realizou atividades com PG/CTA em desacordo

com a MP 2186-16/2001 (a grande maioria dos usuários devido ao baixo

número de compliance do período (janela de adequação).

Os usuários da convenção da biodiversidade desde 30 de junho de 2000 foram 

obrigados a fazer a regularização dos procedimentos através da assinatura do 

Termo de Compromisso para acesso a PG e CTA.



TERMO DE COMPROMISSO

Termo de Compromisso - reconhecimento da atividade:

● É um título executivo extrajudicial;

● Suspensão das prescrições e sanções administrativas (cometidas até 16/nov/2015);

● Multas aplicadas no âmbito da MP/2186-16/2001 teriam redução de até 90% no período

de vigência.

Termo de Compromisso: firmado entre usuário e união deverá constar:

● Cadastro ou autorização do acesso ou remessa (atividades no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial - INPI);

● Notificação do pedido ou processo PG/CTA;

● Repartição de benefício (de produto desenvolvido após a MPV/2186-16 e disponibilizada

até cinco anos anteriores a celebração do Termo de Compromisso).

IMPORTANTE: REGULARIZAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO

Para pesquisadores: Regularização de usuários de PG/CTA para fins de pesquisa científica

(prazo de um ano entre nov/2017 a nov/2018).



Termo de Compromisso

Isenção do Termo de Compromisso quando:

● Finalidade de pesquisa científica;

● Regularizar o cadastro e as atividades (INPI);

● Extinção das exigibilidades das sanções de pesquisa para infrações cometidas até 16 de

novembro de 2015.

Demais usuários de PG/CTA irregulares devem assinar o termo.

IMPORTANTE! Regularização fora do prazo:

As atividades de P&D desenvolvidas com PG/CTA entre 30 de junho de 2000 e 16 de

novembro de 2015 e em desconformidade com a MP 2186/2001 (sem obtenção da autorização

prévia exigida) podem ser cadastradas a qualquer momento.

Ao fazê-lo fora do prazo especificados no novo marco legal, usuários não terão direito a

eventual suspensão ou extinção das sanções administrativas já aplicadas, com base na

legislação anterior, ficando assim sujeitas a sanções administrativas com base na

legislação atual, conforme previsto na Lei 13.123/2015 e no Decreto 8.772/2016.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ATENÇÃO! DICA PARA FACILITAR O SEU TRABALHO DE ENCONTRAR INFORMAÇÕES 

OFICIAIS

Links para Diversos Conteúdos e Documentos Essenciais do CGen-MMA [Todos os links da lista abaixo

são do site “antigo do MMA” mas foram devidamente acessados no dia 07/12/2020]

● Normas do CGen [encontre os documentos oficias publicados quanto ao Regimento Interno;

Resoluções; Orientações Técnicas, Deliberações; Pareceres da AGU; Notas Informativas; Prazos de

Regularização e Portarias]:

https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gest%C3%A3o-do-patrim%C3%B4nio-

gen%C3%A9tico/nrmas-do-cgen.html

● Reuniões do CGen [encontre Calendário; Pautas; Atas e outros]:

https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gest%C3%A3o-do-patrim%C3%B4nio-

gen%C3%A9tico/reunioes.html

● Repartição de Benefícios e Regularização:

https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-beneficios-e-regularizacao.html

https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gest%C3%A3o-do-patrim%C3%B4nio-gen%C3%A9tico/nrmas-do-cgen.html
https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gest%C3%A3o-do-patrim%C3%B4nio-gen%C3%A9tico/reunioes.html
https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-beneficios-e-regularizacao.html


● Termo de Compromisso [encontre Modelos e Prazos]:

https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-

beneficios-e-regularizacao/termo-de-compromisso

● Tabela com Prazos e Condições dos Termos de Compromisso:

https://antigo.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-

academia/links_e_documentos/2._Prazos_Termo_de_Compromis

so .pdf

● CGen - Prazos relacionados à regularização - ATUALIZADO EM

26/10/2018:

https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-

gest%C3%A3o-do-patrim%C3%B4nio-gen%C3%A9tico.html

https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-beneficios-e-regularizacao/termo-de-compromisso
https://antigo.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/links_e_documentos/2._Prazos_Termo_de_Compromisso
https://antigo.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/links_e_documentos/2._Prazos_Termo_de_Compromisso.pdf
https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gest%C3%A3o-do-patrim%C3%B4nio-gen%C3%A9tico.html


QUESTÕES

1) Qual o prazo de transição estabelecido a partir da revogação da MP 2186-16/2001
(que dispunha sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao
conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à
tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização) e a
aprovação da Lei 13.123/2015 quanto ao pedido de adequação e regularização de
acesso e remessa de PG/CTA?

a) Não há prazo estabelecido.

b) Prazo de 01 (um) ano, contados a partir da disponibilização do CGen.

c) Prazo de 10 (dez) anos contados a partir da disponibilização do CGen.

1) Quais as diferenças estabelecidas pela Lei 13.123/2015 sobre pedidos de adequação e
regularização?

a) A opção de adequação é para o usuário que estava trabalhando em desacordo com a Medida
Provisória de 2001 e a regularização era para quem estava ok e precisava migrar para o novo marco
regulatório.

b) Adequação é para as instituições de pesquisa e regularização para empresas.

c) Adequação é para usuários que estavam fazendo acesso com a MP de 2001 e Regularização era
para quem estava operando com PG/CTA em desacordo com o marco regulatório.



MÓDULO 7

SisGen: Sistema Nacional de 

Gestão do Patrimônio Genético 

e do Conhecimento Tradicional 

Associado



https://sisgen.gov.br/paginas/login.as
px

https://sisgen.gov.br/download/Manual_SisGen.pdf

Links de acesso



● Um sistema eletrônico criado pelo Decreto nº 8.772, de 11 de maio de
2016, que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.

● É um instrumento para auxiliar o Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético – CGen – na gestão do patrimônio genético e do conhecimento
tradicional associado.

● O sistema é mantido e operacionalizado pela Secretaria-Executiva do
CGen.

● Início de operação: 06 de novembro de 2017.

SisGen – Sistema de Gestão do PG e CTA

Fonte: Manual do SisGen.



● Quais parâmetros podem ser geridos pelo usuário?

i) Cadastrar acesso ao PG e CTA;

ii) Cadastrar envio de amostra ao exterior;

iii) Cadastrar remessa de amostra;

iv) Notificar produto acabado ou material reprodutivo;

v) Solicitar autorização de acesso ao PG e CTA e de remessa ao

exterior;

vi) Solicitar credenciamento de instituições mantenedoras das coleções

ex situ que contenham amostras de PG;

vii) Obter comprovantes de cadastros, de remessa e de notificações;

viii) Obter certidões do procedimento administrativo de verificação; e

ix) Solicitar atestados de regularidade de acesso.

SisGen – Sistema de Gestão do PG e CTA

Fonte: Manual do SisGen.



● Quando devo fazer o cadastro?

ATENÇÃO!!!

É possível iniciar uma pesquisa científica ou

tecnológica sem fazer o cadastro no SisGen.

Porém, o cadastro deverá ser feito ANTES... (ver 

próximo slide).

SisGen – Sistema de Gestão do PG e CTA



● Quando devo fazer o cadastro?

○ Antes da remessa ou envio de PG.
○ Antes do requerimento de qualquer direito de

propriedade intelectual.
○ Antes da comercialização do produto intermediário.
○ Antes da divulgação dos resultados, finais ou parciais, em

meios científicos ou de comunicação.
○ Antes da notificação de produto acabado ou material

reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso a
PG/CTA.

SisGen – Sistema de Gestão do PG e CTA

Fonte: Lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015.



SisGen – Online

● Início de operação: 06/11/2017.

● O Ministério do Meio Ambiente, em
06/01/2021, disponibilizou a nova
versão do SisGen (1.5.0.0), mas
ainda não está em operação.

● O sistema é atualizado às quartas e
sextas-feiras (18-19h, Brasília). Não
utilize o sistema nos dias e horário
especificados.



SisGen – Online

● Como acessar o sistema?

https://sisgen.gov.br/paginas/login.as
px

Atenção!!!
Leia o Manual do SisGen antes de acessar o
sistema.

https://sisgen.gov.br/download/Manual_SisGen.p
df



● Como faço o cadastro de usuário?

https://sisgen.gov.br/paginas/login.asp
x

Preencher todas as informações 
solicitadas.
Obs: Todos os campos com * são 
obrigatórios.

SisGen – Online



● Cadastro de usuário com vínculo institucional:

- 1° passo: o usuário, no momento do cadastro,
informará a instituição em que possui vínculo.

- 2° passo: o representante legal da instituição
será notificado.

- 3° passo: o representante legal habilitará a
vinculação solicitada pelo usuário.

Obs: A instituição precisa estar vinculada e cadastrada no SisGen, 
para que o usuário inicie a inserção de dados no sistema.

SisGen – Online



SisGen – Online
● Página inicial do SisGen



SisGen – Online

ATENÇÃO!!!

Informações detalhadas sobre o

preenchimento dos campos que serão

apresentados a seguir são encontradas no

Manual do SisGen.



SisGen – Online

Atividade de acesso

Continua..
.



SisGen – Online

Atividade de acesso

Continua..
.

Continuação..
.



SisGen – Online

Atividade de acesso

Fim
.

Continuação..
.



SisGen – Online

Remessa

Continua..
.



SisGen – Online

Remessa

Continua..
.

Continuação..
.



SisGen – Online

Remessa

Continua..
.

Continuação..
.



SisGen – Online

Remessa

Fim
.

Continuação..
.



SisGen – Online

Notificação de produto

Continua..
.



SisGen – Online

Notificação de produto

Continua..
.

Continuação..
.



SisGen – Online

Notificação de produto

Continua..
.

Continuação..
.



SisGen – Online

Notificação de produto

Fim.

Continuação..
.



SisGen – Online
Nada consta



SisGen – Online
Rascunho



SisGen – Online
Denúncia



SisGen – Online
Notificação de fiscalização



SisGen – Online
Credenciamento de coleção “ex situ”



SisGen – Online
Dados cadastrais: Alterar cadastro



SisGen – Online
Dados cadastrais: Cadastrar Instituição

Atenção!!!
Usuários não precisam preencher esse campo.



SisGen – Online
Dados cadastrais: Alterar Cadastro de Instituição

Atenção!!!
Usuários não precisam preencher esse campo



SisGen – Online
Dados cadastrais: Cadastrar Instituição

Atenção!!!
Usuários não precisam preencher esse campo



QUESTÕES
1) O SisGen é a plataforma online disponibilizada pelo governo para:

a) Credenciamento de coleções ex situ.

b) Termo de Transferência de Material contendo PG.

c) Autorização de Acesso a PG/CTA.

d) Cadastros de Remessa/envio de PG.

e) Todas as opções acima

1) O usuário de PG/CTA pode iniciar sua pesquisa científica ou tecnológica antes

de fazer o cadastro da atividade no SisGen.
a) Certo

b) Errado

1) Qualquer servidor público usuário de PG/CTA pode acessar e fazer cadastros

no SisGen em nome da instituição a qual está vinculado.
a) Certo

b) Errado



MÓDULO 8

VERIFICAÇÃO E CADASTRO DE 
NOTIFICAÇÃO - SISGEN 



PERÍODO DE VERIFICAÇÃO: QUANDO?

●O usuário precisa fazer o cadastro do acesso QUANDO ELE USA

PATRIMÔNIO GENÉTICO BRASILEIRO E CTA ( tem que notificar

os produtos que vão ser comercializados)

●São verificados:

●O CADASTRO DO ACESSO PG E CTA

●A NOTIFICAÇÃO PG E CTA



QUEM VERIFICA?

●SÃO PARTICIPANTES DA VERIFICAÇÃO:

I. OS CONSELHEIROS DO CGEN

II. INTEGRANTES DAS CÂMARAS SETORIAIS

III. ÓRGÃOS FEDERAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE

POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES

TRADICIONAIS



COMO SE DÁ O PROCESSO DE 
VERIFICAÇÃO?

● Inicia-se o cadastro de remessa e a notificação no SISGEN. Insere-se

os dados de cadastramento no SISGEN

● Fase inicial: cadastro - > Exemplo: Momento em que a sua empresa,

se for um usuário empresarial, já está a ponto de comercializar um

produto que tenha patrimônio genético ou conhecimento tradicional

associado nele. Antes de ir para o mercado, é necessário fazer a

notificação. (O governo – Secretaria do Meio Ambiente fará a

verificação se o cadastro está de acordo)

● Fase seguinte: notificação - > Exemplo: Momento em que a empresa

faz a notificação. Pode ser no dia seguinte, eu posso cadastrar em um

dia e notificar no dia seguinte.



ETAPAS DO PROCESSO DE  
VERIFICAÇÃO

●APROVADO: Quando o cadastro possui os dados

corretos. Será emitida uma certidão de regularidade após

a verificação.

●RETIFICADO: Quando há equívocos no cadastro, que

necessitam ser ajustados.

●CANCELADO: Quando o cadastro inicial não está válido.



RAZÕES PARA O CANCELAMENTO

● Irregularidades:

1. Existência de CTA de origem identificável quando os cadastros

ou a notificação indicarem apenas PG (patrimônio genético)

2. Existência de CTA de origem identificável quando os cadastros

ou a notificação indicarem apenas CTA de origem não

identificável.

3. Obtenção de conhecimento prévio informado (PIC) em

desacordo com a legislação vigente Será preciso obter o

consentimento prévio informado daquelas comunidades com

as quais se está trabalhando.



QUESTÕES

1) O cadastro e a notificação feita pelo usuário no SISGEN é declaratório,

e automaticamente aprovado ? (caso negativo, justifique a resposta)

Resposta: Não. Todos os cadastros de acesso e notificação passam pela etapa de

“verificação” para que o CGEN cheque a veracidade das informações prestadas pelo usuário.

2) O processo de verificação de cadastro de acesso e notificação é feito

única e exclusivamente pelos Conselheiros do CGEN?

Resposta: Não. Os conselheiros do CGEN podem requerer a participação dos integrantes

das Câmaras Setoriais e dos Órgãos Federais de proteção dos direitos de populações

indígenas e comunidades tradicionais no processo de verificação.



MÓDULO 9

Sanções e Multas



Sanções administrativas

1. Advertência;

2. Apreensão;

3. Embargo de atividade específica;

4. Suspensão de atestado e autorização;

5. Multa;

6. Suspensão temporária de fabricação & Venda;

7. Interdição parcial/total do estabelecimento;

8. cancelamento de atestado e autorização.



Multas – as sanções poderão ser aplicadas 

cumulativamente

● Pessoa Física – pode variar de R$ 1.000,00 a R$ 100.000,00;

● Pessoa Jurídica – pode varias de R$ 10.000,00 a 10.000.000,00;

● Nova infração pelo mesmo infrator no período de 5 anos:

A) multa em triplo no cometimento da mesma infração;

B) multa em dobro no cometimento de infração distinta.



Multas Infrações contra 
PG e CTA  
(Decreeto 
8.722/2016

Pessoa individual Cooperativas de 
agricultores 
Tradicionais, 
microempresa e 

empresa de 
pequeno porte

Demais pessoas 
jurídicas

Produto 
acabado/materia
l reprodutivo sem 
notificação

R$ 3 K – 30K R$ 10 K – 200 K R$ 30 K – 10 MI

Remeter PG sem 
cadastro

R$ 20 K- 100 K R$ 50 – 500 K R$ 100 K – 10 MI

Solicitar 
propriedade 
intelectual sem 
cadastro

R$ 3 K – 30 K R$ 10 – 200 K R$ 20 K – 10 MI

Comercializar 

produto 
intermediário sem 
cadastro

R$ 1K – 20 K R$ 10 k – 200 K R$ 50 K – 500 K



Infrações contra 
PG e CTA  
(Decreeto 
8.722/2016

Pessoa individual Cooperativas de 
agricultores 
Tradicionais, 
microempresa e 
empresa de 
pequeno porte

Demais pessoas 
jurídicas

Divulgar resultado 
sem cadastro

R$ 1 k – 20 K R$ 10 K – 200 K R$ 50 K – 500 K

Acessar CTA sem 
autorização prévia

R$ 20 k – 100 K R$ 50 K – 500 K R$ 100 K – 10 Mi

Deixar indicar CTA 
de origem 
identificável

R$ 1 K – 10 K R$ 10 K – 50K R$ 10 K – 500 K

Deixar de pagar 
RB anualmente

R$ 20 K – 100K Não se aplica R$ 100K – 300 K

Deixar de se 
adequar no prazo

R$ 1 K – 10 K R$ 10 K – 50 K R$ 10 K – 10 Mi

Deixar de se 
regularizar no 
prazo

R$ 1 K – 10 K R$ 10 K – 50 K R$ 10 K – 10 Mi

Multas
Continução



Sanções e órgãos fiscalizadores

● Os órgãos federais competentes exercerão a fiscalização, a interceptação e a apreensão de

amostras que contém o PG acessado, de produtos ou de material reprodutivo oriundos de

acesso ao PG/CTA, quando o acesso ou a exploração econômica tiver sido em desacordo

com as disposições da legislação vigente.

● Fiscalização: IBAMA – MAPA – COMANDO DA MARINHA


