
LEGISLAÇÃO DE ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, 
ACESSO E PROTEÇÃO AO CONHECIMENTO 

TRADICIONAL ASSOCIADO E REPARTIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS PARA A CONSERVAÇÃO E USO 

SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE

Lei nº 13.123, de 2015; Decreto nº 8.772, de 2016



Do que trata a Lei da Biodiversidade?

• Acesso ao patrimônio genético;

• Proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado; e

• Repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da
biodiversidade



Fazer o 
cadastro é 

como fazer e 
comer um bolo

• Massa = Conceitos

• Assar o Bolo e Recheio = Procedimentos Gerais, 
Regras do Cadastro

• Confeitar o Bolo = Resoluções e OT’s

• Cereja do Bolo = Preencher o cadastro do SisGen



Quais atividades estão sujeitas às exigências da Lei?

• acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional
associado;

• remessa para o exterior de amostras de patrimônio genético; e

• exploração econômica de produto acabado ou material
reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao
conhecimento tradicional associado



Participação de estrangeiros

*É vedado o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento
tradicional associado por pessoa natural estrangeira;

** O acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional
associado por pessoa jurídica sediada no exterior poderá ser realizado
mediante associação com instituição nacional de pesquisa científica e
tecnológica, pública ou privada.



Conceitos

• Patrimônio genético (PG) - informação de origem genética de
espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra
natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes
seres vivos;

• Conhecimento tradicional associado (CTA) - informação ou prática de
população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional
sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao
patrimônio genético;



Conceitos

• Conhecimento tradicional associado de origem não identificável -
conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de
vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional;

• O que é origem identificável? Qualquer população indígena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional que cria, desenvolve,
detém ou conserva determinado conhecimento tradicional associado
é considerado origem identificável.



Conceitos

• O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem
identificável está condicionado à obtenção do consentimento prévio
informado.

Prévio ao acesso

(pesquisa ou desenvolvimento tecnológico)

• Consentimento prévio informado - consentimento formal,
previamente concedido por população indígena ou comunidade
tradicional segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos
comunitários;



Conceitos

• Acesso ao patrimônio genético - pesquisa ou desenvolvimento
tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético;

• Acesso ao conhecimento tradicional associado - pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico realizado sobre conhecimento
tradicional associado ao patrimônio genético que possibilite ou
facilite o acesso ao patrimônio genético, 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;



Conceitos

• 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;



Conceitos

• 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;



Conceitos

Envio Remessa

Parte de pesquisa ou DT

(amostras destruídas

ou devolvidas)

Transferência de amostra com

finalidade de acesso

(disponível para acessos)

Cadastro pode ser posterior* Cadastro prévio

Responsabilidade de quem 

realiza acesso no Brasil (PJ)

Instrumento jurídico –

Art. 24, § 6º do Decreto

(limitações ao destinatário)

Termo de Transferência de 

Material – TTM

Responsabilidade transferida 

para destinatário no exterior



Conceitos

• Produto acabado - produto cuja natureza não requer nenhum tipo de
processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao patrimônio
genético ou ao conhecimento tradicional associado, no qual o
componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional
associado seja um dos elementos principais de agregação de valor ao
produto, estando apto à utilização pelo consumidor final, seja este
pessoa natural ou jurídica;

• Material reprodutivo - material de propagação vegetal ou de
reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo
proveniente de reprodução sexuada ou assexuada





SisGen

• Sistema eletrônico com interface web

• Segurança da Informação
• Certificado Digital
• Sistema de Blindagem – Módulo de Segurança

• Comunicação com usuário por e-mail

• A partir de 6/11/2017 foi disponibilizado o SisGen (V.1)
https://sisgen.gov.br

• Elaboração da V.2 do SisGen

• Ambiente de Treinamento 
http://treina.sisgen.gov.br

https://sisgen.gov.br/
http://treina.sisgen.gov.br/


SisGen: Quando cadastrar?

• O cadastramento deverá ser realizado previamente:

• à remessa; ou

• ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual; ou

• à comercialização do produto intermediário; ou

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

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



SisGen: Cadastro de Acesso

Cadastro de acesso - instrumento declaratório obrigatório da atividade
de acesso ao PG ou ao CTA;

• Informações exigidas constam do Art. 22 do Decreto nº 8.772, de
2016



SisGen: Casos Especiais - Autorização de Acesso

Autorização prévia somente quando envolver recurso estrangeiro ($) e
acesso em territórios especiais:

• Anuência do Conselho de Defesa Nacional (CDN)
• Acesso ao PG ou CTA em áreas indispensáveis à segurança nacional (faixa de

fronteira e ilhas oceânicas)

• Anuência do Comando da Marinha
• Acesso ao PG ou CTA em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma

continental e na zona econômica exclusiva



SisGen: Cadastro de Remessa

• Sempre prévio à saída do material do país;

• Necessário firmar o Termo de Transferência de Material – TTM com o
destinatário;

• Validade até 10 anos prorrogáveis;

• Muitas remessas para um mesmo TTM;

• Cada remessa um cadastro prévio.

• Guias de Remessa



SisGen: Cadastro de Notificação

Notificação - instrumento declaratório que antecede o início da
atividade de exploração econômica de produto acabado ou material
reprodutivo oriundo de acesso ao PG ou ao CTA;

• Informações exigidas constam do Art. 34 do Decreto nº 8.772, de
2016



SisGen: Quem faz cadastro de acesso, 
remessa e notificação?

• Cadastro de acesso - pessoa natural ou jurídica nacional, pública ou
privada; instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica
(pode estar associada a pessoa jurídica sediada no exterior).

• Cadastro de remessa - pessoa natural ou jurídica nacional, pública ou
privada; instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica
associada a pessoa jurídica sediada no exterior.

• Cadastro de notificação - pessoa natural ou jurídica nacional, pública
ou privada; pessoa jurídica sediada no exterior que tenha feito acesso
em parceria com instituição nacional de pesquisa científica e
tecnológica.



Repartição de Benefícios

• Quem reparte?
• RB é devida pelo último elo da cadeia produtiva (produto acabado ou

material reprodutivo no caso de atividades agrícolas)

• Quem está isento de repartir?
• Fabricantes de produtos intermediários;

• Microempresas, as empresas de pequeno porte, os microempreendedores
individuais (LC nº 123/2006); e

• Agricultores tradicionais e suas cooperativas (LC nº 123/2006);

• Licenciamento de patente.



Regras Gerais da Repartição de Benefícios

Acesso a PG

RB monetária
1% da receita líquida para 

o FNRB

Não monetária
ARB com a União (0,75 a 

1% da receita líquida)

Acesso a CTA de 
origem identificável

Monetária ou não 
monetária com 

provedor
+

Percentual monetário
fixo

ARB negociado com o 
provedor 

+ 
0,5% da receita líquida 

para o FNRB

Acesso a CTA de 
origem não 
identificável

Monetária
1% da receita líquida para 

o FNRB



SisGen

COMPROVANTE CERTIDÃO ATESTADO DE REGULARIDADE

Automático após concluir o 
cadastro.

Automático após o prazo final do 
procedimento administrativo de 
verificação - PAV (60 dias).

Após deliberação pelo CGen.

Permite solicitar requerimento de 
PI, comercialização de produto, 
notificação de produto acabado e 
divulgação de resultados.

Declara que o cadastro não foi 
objeto do PAV.

Usuário será inicialmente 
advertido, antes de receber 
qualquer outra sanção 
administrativa.

Declara a regularidade do acesso 
até a data de sua emissão pelo 
CGen.

Obsta aplicação de sanções 
administrativas em relação às 
atividades de acesso realizadas até 
a data de sua emissão.



SisGen: Credenciamento de instituição

• VOLUNTÁRIO;

• Instituições públicas;

• Instituições privadas sem fins lucrativos com Herbários populares ou
Bancos comunitários de sementes;

• Habilita recebimento de recursos do FNRB;

• Solicitação realizada por meio do SisGen;

• Deliberação pelo CGen.



Regularização

• Quem? 
• Usuários que acessaram sem autorização do CGen

• Como? 
• Termo de Compromisso ou Cadastro

• Quando?
• 1 ano após disponibilização do SisGen (6/11/2018)*

• Onde?
• SisGen (cadastro) ou MMA (Termo de Compromisso)



Regularização

•Porque a contagem do prazo não foi iniciada
para todos os casos?

Porque a efetivação dos cadastros depende da V.2
do SisGen.

•Quais situações?
Link

Quais são os prazos_compilada.xlsx


Prazos diferenciados para Regularização

Situação Normativa

Mais de cem registros de procedência de
PG por cadastro

Resolução CGen nº 07, de 2018

Substratos contendo microrganismos
não isolados

Resolução CGen nº 08, de 2018

Pesquisa em filogenia, taxonomia,
sistemática, ecologia, biogeografia e
epidemiologia

Resolução CGen nº 10, de 2018

Amostra de patrimônio genético obtido
in silico

Resolução CGen nº 13, de 2018



Prazos diferenciados para Regularização

Situação Normativa

Regularização de acesso ao CTA quando
não tenha sido obtido o Consentimento
Prévio Informado do provedor.

Deverá ser obtido um Termo de
Consentimento do Provedor do CTA,
contendo todos os elementos indicados
no art. 17 do Decreto nº 8.772, de 2016.

Resolução CGen nº 17, de 2018

(CONTAGEM DE PRAZO INICIADA.
TERMINA EM 26/10/2019)



Prazos diferenciados para Regularização
Situação Normativa

Impossibilidade de obter o CPF do provedor de 
CTA para o cadastro de acesso.

Impossibilidade de obter o CPF ou CNPJ, no 
caso de usuários estrangeiros para a 
notificação de produto

Orientação Técnica CGen nº 7, de 2018

Coleção ex situ em que foi obtida a amostra 
não dispõe da informação sobre o local da 
coleta em condições in situ (“Estado” ou 
“Município”).

Cadastro de acesso ou Notificação de produto 
necessita do nº de cadastro da autorização de 
acesso emitida pelo CNPq ou IBAMA.

Orientação Técnica CGen nº 10, de 2018



Materiais de Apoio

• http://www.mma.gov.br/perguntasfrequentes.html?catid=34

• http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-
academia/cartilha_para_a_academia_lei_13123_maio_2018.pdf

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

• http://www.mma.gov.br/images/_noticias_fotos/2018/Guia_PG.pdf

http://www.mma.gov.br/perguntasfrequentes.html?catid=34
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/cartilha_para_a_academia_lei_13123_maio_2018.pdf
https://sisgen.gov.br/download/Manual_SisGen.pdf
http://www.mma.gov.br/images/_noticias_fotos/2018/Guia_PG.pdf


Obrigado

DCGen

Departamento de Apoio ao Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético – DCGen/SBF/MMA

E-mail: cgen@mma.gov.br ou sisgen@mma.gov.br

Telefone: (61) 2028-2182

mailto:cgen@mma.gov.br
mailto:sisgen@mma.gov.br


Oportunidades para Academia

• Câmara Setorial da Academia

• Participação no CGen com voto

• Participação no CG-FNRB com voto

• Licenciamento de Patente é isento de RB

• Prazos diferenciados para regularização (contagem não iniciada)


