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Definições

Patrimônio genético: informação de origem genética 
de espécies vegetais, animais, microbianas ou 
espécies de outra natureza, incluindo substâncias 
oriundas do metabolismo destes seres vivos;

Condições in situ: condições em que o PG ocorre em

ecossistemas e habitats naturais e, no caso de 
espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios 
onde naturalmente tenham desenvolvido suas 
características distintivas próprias, incluindo as

que formem populações espontâneas. 



Definições

Acesso ao Patrimônio Genético: pesquisa ou 
desenvolvimento tecnológico realizado sobre 
amostra de patrimônio genético.

Pesquisa: atividade, experimental ou teórica, 
realizada sobre o patrimônio genético ou 
conhecimento tradicional associado, com o objetivo 
de produzir novos conhecimentos, por meio de um 
processo sistemático de construção do 
conhecimento que gera e testa hipóteses e

teorias, descreve e interpreta os fundamentos de 
fenômenos e fatos observáveis;



Definições

Desenvolvimento Tecnológico: trabalho sistemático 
sobre o patrimônio genético ou sobre o 
conhecimento tradicional associado, baseado nos 
procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou 
pela experiência prática, realizado com o objetivo de 
desenvolver novos materiais, produtos ou 
dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos 
processos para exploração econômica;



Definições

Conhecimento tradicional associado: informação ou 
prática de população indígena, comunidade 
tradicional ou agricultor tradicional sobre as 
propriedades ou usos diretos ou indiretos associada 
ao patrimônio genético;

Consentimento Prévio Informado: consentimento 
formal, previamente concedido por população 
indígena ou comunidade tradicional segundo os

seus usos, costumes e tradições ou protocolos 
comunitários.



Definições

Acesso ao CTA: pesquisa realizada sobre CTA que 
possibilite ou facilite o acesso ao PG, ainda que 
obtido de fontes secundárias tais como feiras, 
publicações, inventários, filmes, artigos científicos, 
cadastros e outras formas de sistematização e 
registro de conhecimentos tradicionais associados.  



Definições

Conhecimento tradicional associado de origem não 
identificável: conhecimento tradicional associado 
em que não há a possibilidade de vincular a sua 
origem a, pelo menos, um povo indígena, 
comunidade tradicional ou agricultor tradicional;



Definições

Conhecimento tradicional associado de origem 
identificável: qualquer população indígena, 
comunidade tradicional ou agricultor tradicional que 
cria, desenvolve, detém ou conserva determinado 
conhecimento tradicional associado é considerado 
origem identificável desse conhecimento (...). Ex. 
Copaíba como anti-inflamatório, se pelo menos uma 
comunidade usa, esse CTA é identificável.



Definições

Remessa: transferência de amostra de patrimônio 
genético para instituição localizada fora do País com 
a finalidade de acesso naquela instituição, cuja 
responsabilidade sobre a amostra é transferida 
para a destinatária;

Envio de amostra: envio de amostra que contenha 
patrimônio genético para aprestação de serviços no 
exterior como parte de pesquisa ou 
desenvolvimento tecnológico na qual a 
responsabilidade sobrea amostra é de quem 
realiza o acesso no Brasil;







Situações a serem observadas
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a

30/06/00 16/11/15 05/11/17 06/11/18

1 2 3 4

Regularização de 
acessos MP 2186-
16/01 (prazo até 

06/11/2018)

Regularização de 
acessos Lei 13123/15 

(prazo até 
06/11/2018)

Acessos que já 
deviam estar 

cadastrados Lei 
13123/15

Acessos atuais e 
futuros - Lei 

13123/15



• Capítulo VII (Decreto 8772/2016):

– É obrigatória a regularização dos acessos
realizados entre 30/06/2000 até 16/11/2015.

• Art. 3º (Decreto 8772/2016):
– Não estão sujeitos às exigências da Lei os

acessos realizados antes de 30/06/2000.

• Art. 104 (Decreto 8772/2016):
– É facultativa a regularização dos acessos

previamente autorizados pelo CNPQ em
conformidade com a Medida Provisória.

Situação 1: Cadastro de acessos

anteriores à lei (MP 2186-16/01)



• Deve-se cadastrar no SISGEN (arts. 103
e 104 do Decreto 8772/2016):
• I - os acessos a patrimônio genético ou

conhecimento tradicional associado;

(…)

• III – remessa ao exterior de amostra de
patrimônio genético [assinar termo de
compromisso];

• IV – divulgação, transmissão ou retransmissão de
dados ou informações que integram ou
constituem conhecimento tradicional associado.

Situação 1: Cadastro de acessos

anteriores à lei (MP 2186-16/01)

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/termo de compromisso/ANEXO VII.pdf


• Com a regularização dos acessos
anteriores é garantida (Art. 104 do
Decreto 8772/2016):
- A dispensa da apresentação do Termo de

Compromissão no cadastro de acessos a
patrimônio genético ou a conhecimento
tradicional associado, para fins de pesquisa
científica;

- A extinção das sanções administrativas
previstas na Medida Provisória 2186-
16/2001, no Decreto 5459/2005 e na Lei
13123/2015;

- O requerimento de cadastro de patentes
junto ao INPI.

Situação 1: Cadastro de acessos

anteriores à lei (MP 2186-16/01)



• Cadastrar no SISGEN (art. 2º do Decreto
8772/2016):
– I – acesso ao patrimônio genético ou conhecimento

tradicional associado;

– II – Remessa para o exterior de amostras de patrimônio
genético e;

– III – exploração econômica de produto acabado ou
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio
genético ou a conhecimento tradicional associado
realizado após a entrada em vigor da lei 13.123/2015.

Situação 2: Regularização de 

acessos no período transitório

ATENÇÃO: Precisam ser regularizados no SISGEN até 
06/11/2018 sob penas previstas na Lei da Biodiversidade.



• Após a disponibilização do SISGEN
(05/11/2017) deve-se cadastrar os
acessos

Situação 3: Acessos após

disponibilização do SISGEN



• O decreto não prevê possibilidade de
regularização das atividades não
cadastradas durante esse período.

• Cadastrar ou não cadastrar?

Situação 3: Acessos após

disponibilização do SISGEN



• O cadastramento deve ser realizado 
previamente (art. 2º do Decreto 8772/2016):
– I à remessa;

– II ao requerimento de qualquer direito de 
propriedade intelectual;

– III à comercialização do produto intermediário;

– IV à divulgação dos resultados, finais ou parciais, 
em meios científicos ou de comunicação; ou

– V à notificação de produto acabado ou material 
reprodutivo desenvolvido em decorrência do 
acesso.

Situação 4: Cadastro de acessos

atuais ou futuros



NOVOS PRAZOS

Portaria nº 378 de 01/10/2018 do Ministério do Meio
Ambiente (MMA): altera os anexos I a VII da Portaria nº
422 de 0.6/11/2018 e estabelece novos prazos para
realização de cadastro de acessos no SISGEN mas
somente para algumas atividades de pesquisa e que
tenham sido realizadas entre 30/06/2000 e
16/11/2015.

http://www.mma.gov.br/patrimonio-
genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-
genetico/nrmas-do-cgen.html#prazos-para-

regulariza%C3%A7%C3%A3o

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/nrmas-do-cgen.html#prazos-para-regulariza%C3%A7%C3%A3o


NOVOS PRAZOS

No dia 31 de outubro de 2018 foi publicada
a Resolução nº 19 do CGEN (Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético) que estabelece uma forma
alternativa de cumprimento da obrigação de
regularização dos acessos a patrimônio genético e
conhecimento tradicional associado, realizados
entre os anos 2000 e 2015, unicamente para fins de
pesquisa científica.

https://prpi.ufg.br/n/111443-orientacoes-e-
esclarecimentos-sobre-novos-prazos

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/resolucoes/res19-cgen.pdf
https://prpi.ufg.br/n/111443-orientacoes-e-esclarecimentos-sobre-novos-prazos


Consequências administrativas e 

jurídicas do não cadastro 
A Lei 13.123/2015 estabelece penalidades administrativas às
pessoas naturais e jurídicas que não regularizarem os cadastros
de suas pesquisas junto ao SISGEN:

Art. 27. Considera-se infração administrativa contra o
patrimônio genético ou contra o conhecimento tradicional
associado toda ação ou omissão que viole as normas desta Lei,
na forma do regulamento.
§ 1o Sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis, as
infrações administrativas serão punidas com as seguintes
sanções:
I - advertência;
II - multa;



Consequências administrativas e 

jurídicas do não cadastro 

III - apreensão:

a) das amostras que contêm o patrimônio genético
acessado;

b) dos instrumentos utilizados na obtenção ou no
processamento do patrimônio genético ou do
conhecimento tradicional associado acessado;

c) dos produtos derivados de acesso ao patrimônio
genético ou ao conhecimento tradicional associado; ou

d) dos produtos obtidos a partir de informação sobre
conhecimento tradicional associado;



Consequências administrativas e 

jurídicas do não cadastro 
IV - suspensão temporária da fabricação e venda do
produto acabado ou do material reprodutivo derivado de
acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento
tradicional associado até a regularização;

V - embargo da atividade específica relacionada à infração;

VI - interdição parcial ou total do estabelecimento,
atividade ou empreendimento;

VII - suspensão de atestado ou autorização de que trata
esta Lei; ou

VIII - cancelamento de atestado ou autorização de que trata
esta Lei.



Consequências administrativas e 

jurídicas do não cadastro 
§ 2o Para imposição e gradação das sanções administrativas, a
autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato;

II - os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da
legislação referente ao patrimônio genético e ao conhecimento
tradicional associado;

III - a reincidência; e

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

§ 3o As sanções previstas no § 1o poderão ser aplicadas
cumulativamente.

§ 4o As amostras, os produtos e os instrumentos de que trata o
inciso III do § 1o terão sua destinação definida pelo CGen.



Consequências administrativas e 

jurídicas do não cadastro 
§ 5o A multa de que trata o inciso II do § 1o será arbitrada pela
autoridade competente, por infração, e pode variar:
I - de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
quando a infração for cometida por pessoa natural; ou
II - de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), quando a infração for cometida por pessoa
jurídica, ou com seu concurso.
§ 6o Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova
infração no prazo de até 5 (cinco) anos contados do trânsito em
julgado da decisão administrativa que o tenha condenado por
infração anterior.
§ 7o O regulamento disporá sobre o processo administrativo
próprio para aplicação das sanções de que trata esta Lei,
assegurado o direito a ampla defesa e a contraditório.



• SisGen - Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado

• Objetivo - auxiliar o CGen na gestão do patrimônio
genético e do conhecimento tradicional associado.

SisGen



SisGen

• Funções:
i) Cadastrar acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento
tradicional associado;
ii) Cadastrar envio de amostra que contenha patrimônio genético para
prestação de serviços no exterior;
iii) Cadastrar remessa de amostra de patrimônio genético;
iv) Notificar produto acabado ou material reprodutivo;
v) Solicitar autorização de acesso ao patrimônio genético ou ao
conhecimento tradicional associado e de remessa ao exterior;
vi) Solicitar credenciamento de instituições mantenedoras das coleções
ex situ que contenham amostras de patrimônio genético;
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

• Endereço eletrônico: < https://sisgen.gov.br >

• Instalação do módulo de segurança:

– Verificação do módulo de segurança à cada acesso
à página;

– O usuário é redirecionado automaticamente para
a página de instalação do módulo;

– Download do arquivo e instruções
autoexplicativas no instalador.



SisGen

• Cadastro do usuário:

– Dados pessoais



SisGen

• Cadastro do usuário:

– Vínculo institucional;

– Aguardar aprovação.



SisGen

• Cadastro de usuário:

– Senha automática enviada ao e-mail



SisGen

• Cadastro de acessos ou remessas:

– Demonstração no SisGen

https://sisgen.gov.br/paginas/login.aspx


Obrigado(a)!

• Apoio à Gestão de Projetos e Grupos
de Pesquisa PRPI/UFG

– projetos.prpi@ufg.br

– Bruna Junqueira 3521-1023

– Larissa Santos 3521-2046

mailto:projetos.prpi@ufg.br

