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Marco legal da biodiversidade
Convenção sobre
Diversidade
Biológica (CDB) 1992

Objetivos:
- Conservação da diversidade
biológica;
- Utilização sustentável de seus
componentes;
- Repartição justa e equitativa
dos benefícios derivados da
utilização
dos
recursos
genéticos.

Lei nº 13.123/2015
(entrou em vigor em 17/11/2015
e revogou a Medida Provisória nº
2.186-16/2001, que vigorou entre
30/06/2000 e 16/11/2015)

Decreto nº 8.772/2016
Resoluções e Orientações Técnicas CGen

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

CGen
(membros)
Administração
pública
(máximo 60%)

Sociedade civil
(mínimo 40%)

Setor
empresarial:

- CNI
- CNA
- CNI e CNA
(alternadamente)

Setor
acadêmico:

- SBPC
- ABA
- ABC

Populações
indígenas,
comunidades
tradicionais e
agricultores
tradicionais:

- CNPCT
- Condraf
- CNPI

Ministérios:

MMA, MJ, MS,
MRE, MAPA,
MINC, MDS,
MD, MDIC,
MCTI, MDA

Escopo da Lei nº 13.123/2015
Dispõe sobre
bens, direitos
e obrigações
relativas a:

Acesso ao
Patrimônio
Genético

Remessa
ou envio
de
amostras
para o
exterior

Repartição
de
Benefícios

Acesso ao
Conhecimento
Tradicional
Associado

Lei nº
13.123/2015

Exploração
Econômica

Exigências da Lei nº 13.123/2015
Acesso ao
Conhecimento
tradicional
associado

Acesso ao
patrimônio
genético

Envio de
amostra

Remessa

Cadastro
no
SisGen*

*Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado (cadastro eletrônico disponibilizado em 06/11/2017)

Exigências da Lei nº 13.123/2015

Exigências da Lei nº 13.123/2015

Exigências da Lei nº 13.123/2015
Limite temporal para o cadastro no SisGen:

Divulgação de resultados parciais ou finais,
em meios científicos ou de comunicação
Requerimento de proteção intelectual

Previamente a:

Exploração econômica

Remessa

Exigências da Lei nº 13.123/2015
Art. 118 do Decreto n. 8.772, 2016:

 Para os casos de divulgação de resultados, proteção intelectual
ou exploração econômica entre o início da vigência da Lei n.
13.123/2015 (17/11/2015) e a data de disponibilização do SisGen
(06/11/2017):

 Prazo até 05/11/2018 para cadastramento das atividades no
SisGen (e respectivos resultados)

Disposições transitórias da Lei nº 13.123/2015
 Prazo até 05/11/2018 para Regularização de atividades
executadas no período de 30/06/2000 a 17/11/2015 sem
as autorizações que eram exigidas pela MP 2.18616/2001.

Disposições transitórias da Lei nº 13.123/2015
Providência necessárias para a Regularização:

- Atividades executadas com a finalidade de Pesquisa
Científica: cadastramento das atividades e resultados
diretamente no SisGen.
- Atividades executadas com a finalidade de
Bioprospecção e/ou Desenvolvimento Tecnológico:
Celebração de Termo de Compromisso junto ao MMA e
posterior cadastramento das atividades e resultados no
SisGen.

Disposições transitórias da Lei nº 13.123/2015

- Portaria MMA nº 378 de 01/10/18: aprovação de novos
modelos de Termo de Compromisso

- Caso o documento seja protocolado no MMA até o dia
05/11/2018, poderá ser obtido, conforme o caso, prazo
adicional de 1 (um) ano para apresentação das
informações técnicas relacionadas ao passivo perante a
MP 2.186-16, de 2001, e mais 1 (um) ano para o
cadastramento das atividades no SisGen.

Disposições transitórias da Lei nº 13.123/2015
Consequências legais da Regularização:
 Extingue todas as penalidades que eram previstas durante a
vigência da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, para o
caso das seguintes atividades executadas sem as autorizações
prévias que eram exigidas:

 acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e/ou desenvolvimento tecnológico;
 acesso ao conhecimento tradicional associado realizado com a
finalidade de pesquisa científica.
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Conceitos da Lei nº 13.123/2015
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;
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 da Lei nº 13.123/2015
Acesso ao Patrimônio Genético
 As exceções ao conceito de “acesso ao patrimônio genético”
que existiam durante a Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001,
não foram mantidas no âmbito da Lei nº 13.123/2015.
 Portanto, a partir de 17/11/2015 tornou-se necessário
cadastramento no SisGen inclusive de pesquisas que visem:

o

 Elucidar a história evolutiva de uma espécie ou de grupo taxonômico;
 Avaliar as relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente ou a
diversidade genética de populações;
 Identificar uma espécie ou espécime;
 Estudos epidemiológicos ou a identificação de agentes etiológicos de
doenças.

Conceitos da Lei nº 13.123/2015
Patrimônio Genético
“Informação de origem genética de espécies vegetais, animais,
microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo
substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos”
Obs.: São alcançadas somente espécies encontradas em condições
in situ no território nacional, ou mantidas em condições ex situ, desde
que encontrada em condições in situ.
•Condições in situ:
- condições em que o patrimônio genético existe 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 (ou seja,
aquelas capazes de se autoperpetuarem naturalmente nos
ecossistesmas e habitats brasileiros).

Conceitos da Lei nº 13.123/2015
Patrimônio Genético
Conceito inclui:
- Parte ou do todo de organismos, vivos ou mortos, de
espécies animais, vegetais, microbianas ou de outra
natureza;
- Informações obtidas em bases de dados in silico
(GenBank, por exemplo).

Conceitos da Lei nº 13.123/2015
Patrimônio Genético
Espécies vegetais, animais ou de outra natureza encontradas
em condições in situ no território nacional (espécies nativas)

Microrganismos isolados a partir de substrato coletado no
território nacional

Inclui:

Variedades tradicionais locais ou crioulas

Raças localmente adaptadas ou crioulas

Variedades de espécies vegetais e animais exóticas
introduzidas no território nacional que formam populações
espontâneas e tenham adquirido características distintivas
próprias no País

Bases/listas referenciais
 Levantamento de espécies vegetais e animais nativas: utilizar bases
de dados da flora e da fauna do Brasil do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro: http://floradobrasil.jbrj.gov.br e http://fauna.jbrj.gov.br (listas
referenciais não oficiais)
 Ato conjunto do MAPA e do MDA (SEAD) deverá ser elaborado para
divulgação das listas de:
 variedades tradicionais locais ou crioulas;
 raças localmente adaptadas ou crioulas.
(ainda não publicadas)

Bases/listas referenciais
 O MAPA possui atribuição legal de elaborar, publicar e revisar,
periodicamente, lista de referência de espécies animais e vegetais que
foram introduzidas no território nacional, com indicação das variedades
que integram o patrimônio genético brasileiro.
 1ª versão da lista de referência de espécies vegetais: Instrução
Normativa MAPA nº 23/2017
 1ª versão da lista de referência de espécies animais: Instrução
Normativa MAPA nº 19/2018 e nº 50/2018

Situação das espécies exóticas introduzidas
 Espécies vegetais: Instrução Normativa MAPA nº 23/2017
Anexo I: não são consideradas patrimônio genético (exemplos):
Nome Científico

Nome Comum

Lolium multiflorum Lam.

Azevém

Cajanus cajan L. Millsp.

Guandu

Gossypium hirsutum

Algodão

Glycine max L. Merr.

Soja

Helianthus annuus L.

Girassol

Malpighia emarginata DC.

Acerola

Oryza sativa L.

Arroz

Pennisetum glaucum (L.)

Milheto

Phaseolus vulgaris L.

Feijão

Vigna unguiculata L.

Feijão-caupi

Zea mays L.

Milho

Anexo II: variedade considerada
patrimônio genético:
Cultivar

Nome
Científico

Empasc 304
(Serrana)

Lolium
multiflorum Lam.

Nome
Comum
Azevém

Situação das espécies exóticas introduzidas
 Espécies animais: Instrução Normativa MAPA nº 19/2018

Anexo I: não são consideradas patrimônio genético (exemplos):
Nome Científico

Nome Comum

Appis melífera (inclui A. melífera scutellata)

ABELHA, ABELHA AFRICANA

Capra hircus

CABRA

Bos taurus (inclui B. taurus taurus e B. taurus indicus)

BOVINO

Equus caballlus

EQUINO

Gallus gallus domesticus

GALINHA

Ovis aries

OVINO

*Não foram identificadas variedades que tenham adquirido propriedades características distintivas no país.

Situação das espécies exóticas introduzidas
 Espécies animais aquáticas: Instrução Normativa MAPA nº 50/2018

Anexo I: não são consideradas patrimônio genético (exemplos):
Nome Científico

Nome Comum

Clarias gariepinus

Bagre-africano

Cyprinus carpio

Carpa-comum

Gracilaria spp. e Kappaphycus alvarezii

Macroalgas

Litopenaeus vannamei

Camarão-branco-do-pacífico

Oncorhynchus mykiss

Truta-arco-íris

Tilapia spp.

Tilápia

*Não foram identificadas variedades que tenham adquirido propriedades características distintivas no país.

Situação das espécies exóticas introduzidas

 Consultas públicas do MAPA em andamento:

-

Lista de espécies vegetais domesticadas ou cultivadas introduzidas
no território nacional (prazo para sugestões até 17/10/18 – Portaria
MAPA nº 221 de 12/09/18);

-

Lista de espécies animais pragas de vegetais introduzidas no
território nacional (prazo para sugestões até 13/10/18 – Portaria MAPA
nº 223 de 13/09/18).
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Conceitos da Lei nº 13.123/2015
Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado
“Pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre o
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”

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”

Conceitos da Lei nº 13.123/2015
Comunidade Tradicional
Grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui
forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos
naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas
geradas e transmitidas pela tradição

Agricultor Tradicional
Pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas ou
raças localmente adaptadas ou crioulas e mantém e conserva a
diversidade genética, incluído o agricultor familiar

Conceitos da Lei nº 13.123/2015
Conhecimento Tradicional Associado

Origem identificável

• há a possibilidade de vincular a
origem do CTA a, pelo menos, uma
população
indígena,
comunidade
tradicional ou agricultor tradicional

Origem não identificável

• não há a possibilidade de vincular a
origem do CTA a, pelo menos, uma
população
indígena,
comunidade
tradicional ou agricultor tradicional

***Acesso à variedade tradicional local ou crioula ou à raça localmente
adaptada ou crioula para atividades agrícolas compreende o acesso ao
conhecimento tradicional associado não identificável

Acesso ao CTA de Origem Identificável
 Necessário obter Consentimento Prévio Informado (CPI)
junto à população indígena, da comunidade tradicional ou
do agricultor tradicional, por meio de:

Termo de Consentimento Prévio
Registro audiovisual
Parecer de órgão oficial competente
Adesão em protocolo comunitário

*CPI deve ser formalizado pelos representantes legais das Partes
envolvidas e em linguagem acessível à população indígena, à comunidade
tradicional e ao agricultor tradicional.

Acesso ao CTA de Origem Identificável
 Diretrizes para obtenção do Consentimento Prévio Informado (CPI),
conforme Art. 16 do Decreto n. 8.772/2016:
I – esclarecimentos à população indígena, comunidade tradicional ou agricultor
tradicional sobre:
a) os impactos sociais, culturais e ambientais decorrentes da execução da
atividade;
b) os direitos e as responsabilidades de cada uma das partes na execução da
atividade e em seus resultados; e
c) o direito da população indígena, comunidade tradicional e agricultor tradicional de
recusar o acesso ao conhecimento tradicional associado;

II - estabelecimento, em conjunto com a população indígena, comunidade tradicional
ou agricultor tradicional, das modalidades de repartição de benefícios,
monetária ou não monetária, derivadas da exploração econômica;

Acesso ao CTA de Origem Identificável
 Informações obrigatórias a serem incluídas no Consentimento Prévio
Informado (CPI) conforme Art. 17 do Decreto n. 8.772/2016:
I - a descrição do histórico do processo para a obtenção do consentimento
prévio informado;
II - a descrição das formas tradicionais de organização e representação da
população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional;
III - o objetivo da pesquisa, metodologia, duração, orçamento, possíveis
benefícios e fontes de financiamento;
IV - o uso que se pretende dar ao conhecimento tradicional associado a ser
acessado; e

V - a área geográfica abrangida pelo projeto e as populações indígenas,
comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais envolvidos.
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Intercâmbio de amostras para o exterior
Conceitos da Lei nº 13.123, de 2015:
Remessa
“transferência de amostra de patrimônio genético para instituição
localizada fora do País com a finalidade de acesso, na qual a
responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária”

Envio de Amostra
“envio de amostra que contenha patrimônio genético para a prestação
de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento
tecnológico na qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem
realiza o acesso no Brasil”

Intercâmbio de amostras para o exterior
Exigências para remessa:

1) Formalização de Termo de Transferência de Material (TTM)
com a pessoa jurídica sediada no exterior, conforme modelo
do Anexo I da Resolução nº 05/2018 do CGEN.
2) Elaboração de Guia de Remessa, numerada em ordem
sequencial, com a descrição das amostras a serem
remetidas, conforme o modelo do Anexo II da Resolução nº
05/2018 do CGEN
3) Prévio Cadastro da remessa, incluindo a Guia de remessa
correspondente.

Intercâmbio de amostras para o exterior
Exigências para envio de
sequenciamento genético:

amostra

para

fins

de

1) Comunicação formal à instituição parceira ou contratada sobre:
i. obrigação de devolver ou destruir as amostras enviadas;
ii. Proibição de:
a) repassar a amostra ou a informação de origem genética para terceiros;
b) utilizar a amostra do patrimônio genético ou a informação de origem genética
para quaisquer outras finalidades além das previstas;
c) explorar economicamente produto ou material reprodutivo decorrente do
acesso; e
d) requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual.

2) Cadastro do envio no SisGen (mesmos prazos definidos para o cadastro de
acesso).

Intercâmbio de amostras para o exterior

Exigências para envio de amostra para outras finalidades:
1) Formalização de Instrumento Jurídico entre a instituição nacional
responsável pelo acesso e a instituição parceira ou contratada
contendo todas as informações e condições previstas no § 6º do art. 24
do Decreto nº 8.772, de 2016.
2) Cadastro do envio no SisGen (mesmos prazos definidos para o cadastro de
acesso).
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Exploração econômica

Exigências:
Notificação junto ao SisGen antes do início da exploração
econômica;
Repartição de Benefícios.

***No momento da Notificação atividades de acesso/remessa já deverão estar
cadastradas no SisGen observando-se os prazos legais definidos pela Lei.

Exploração econômica

Exploração econômica
Atividades Agrícolas

Exigências são aplicáveis somente para o produtor responsável pelo
último elo da cadeia produtiva do material reprodutivo oriundo do
acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado.

Atividades agrícolas: atividades de produção, processamento e
comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas
plantadas.

Exploração econômica
Outras atividades

Exigências são aplicáveis somente para fabricante do produto
acabado oriundo do acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento
tradicional associado.
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.”

Repartição de Benefícios
Modalidades:
Monetária
 Depósito no Fundo Nacional de
Repartição de Benefícios (FNRB)

Não monetária
a) Projeto
de
conservação
biodiversidade ou proteção de
CTA;
b) Transferência de tecnologias;

c) Disponibilização em
público de produto;

domínio

d) Licenciamento livre de ônus;
e) Capacitação
humanos;

de

recursos

f) Distribuição
gratuita
produtos em programas
interesse social.

de
de

Repartição de Benefícios
Material Reprodutivo ou Produto Acabado oriundo de:

Acesso ao PG

Monetária
(depósito anual de
1% da receita no
FNRB)

Acesso ao
CTA não
identificável
Monetária
(depósito anual de
1% da receita no
FNRB)

Acesso ao
CTA
identificável
Livre
negociação
entre as Partes
(Acordo de RB)

ou

+

Não Monetária
(Acordo de RB)

Monetária
(depósito anual
de 0,5% da
receita no FNRB)

Destinação dos recursos depositados
do FNRB
Material Reprodutivo ou Produto Acabado oriundo de:

Acesso ao
PG

Programa
Nacional de
Repartição de
Benefícios
(PNRB)

No caso de uso de amostras de
coleções ex situ, os recursos
serão destinados parcialmente a
coleções

Acesso ao
CTA não
identificável

exclusivamente
a detentores de
CTA

Acesso ao
CTA
identificável

exclusivamente
a detentores de
CTA

Isentos da obrigação de Notificação e Repartição de Benefícios

 Agricultores tradicionais e suas cooperativas, com receita bruta
anual igual ou inferior a R$ 3.600.000,00.
 Microempresas,
empresas
de
microempreendedores individuais.

pequeno

porte

e

 Produtores de material reprodutivo ao longo da cadeia
produtiva, exceto o último elo.

 Fabricantes de Produtos Intermediários: produto cuja natureza é a
utilização em cadeia produtiva, que o agregará em seu processo produtivo, na
condição de insumo, excipiente e matéria-prima, para o desenvolvimento de
outro produto intermediário ou de produto acabado.

Isentos da obrigação de Notificação e Repartição de Benefícios

 Insumos utilizados nas atividades agrícolas são considerados
produtos intermediários e são isentos das exigências para
exploração econômica (por ex., produtos para controle biológico,
inoculantes, etc.)

 Em todos os casos de isenção, a exploração econômica depende
apenas de prévio cadastro das atividades de acesso/remessa junto ao
SisGen observando-se os prazos legais definidos pela Lei.

Procedimento administrativo de verificação
Início do procedimento administrativo de verificação

Cadastro de
Acesso

Cadastro de
Remessa

Notificação de
material
reprodutivo

SecretariaExecutiva do
CGen

Cientifica os
conselheiros do CGen
(60 dias para
identificar indícios de
irregularidade)

Cientifica órgãos
federais de proteção
dos direitos de
populações indígenas e
comunidades
tradicionais (casos
relacionados a CTA)

Identifica, de ofício,
eventuais
irregularidades (no
prazo de 60 dias)

Penalidades às infrações administrativas
Advertência
Multa
Suspensão temporária da fabricação
e da venda
Interdição do estabelecimento
Apreensão das amostras
Suspensão ou cancelamento do
atestado ou autorização
Interdição do estabelecimento

Embargo da atividade

Valores das multas
Infração

Multa (R$)

Remeter amostra sem cadastro prévio

De 100.000,00 a 10.000.000,00

Requerer direito de PI sem cadastro prévio

De 20.000,00 a 10.000.000,00

Divulgar resultados sem cadastro prévio

De 50.000,00 a 500.000,00

Acessar CTA de origem identificável sem CPI

De 100.000,00 a 10.000.000,00

Deixar de atender às exigências legais, quando De 15.000,00 a 5.000.000,00
notificado

Infração
Deixar de se regularizar no prazo estabelecido

Multa
De 10.000,00 a 10.000.000,00

Resoluções CGEN com ampliação de prazo
para cadastro no SisGen
 Nos casos das situações previstas nas Resoluções CGEN nº 6, 7, 8 e
10 será concedido o prazo de 1(um) ano para o cadastramento das
atividades no SisGen, a partir da data de disponibilização da nova
versão do sistema que contenha as funcionalidades necessárias.

Resoluções CGEN com ampliação de prazo
para cadastro no SisGen
 Resolução nº 6/2018: Estabelece o nível taxonômico mais estrito a ser
informado no SisGen em caso de Pesquisa com o objetivo de avaliar ou
elucidar a história evolutiva de uma espécie ou grupo taxonômico (Dominio,
Classe, Ordem ou Família, conforme o tipo de patrimônio genético).
(aplicável para o cadastro de atividades executadas a partir de 17/11/2015)

 Resolução nº 7/2018: Estabelece a forma de indicar a localização geográfica
mais específica possível de origem das amostras de patrimônio genético nos
casos em que o acesso seja exclusivamente para fins de Pesquisa, em que
sejam necessários mais de cem registros de procedência por cadastro
(nesse caso, poderá ser indicado apenas o Município sem a necessidade de
indicação de coordenada geográfica).
(aplicável para o cadastro de atividades executadas a partir de 17/11/2015 e para cadastro
de regularização)

Resoluções CGEN com ampliação de prazo
para cadastro no SisGen
 Resolução nº 8/2018: Estabelece a forma de indicar o patrimônio genético no
SisGen nos casos de acesso a partir de amostras de substratos contendo
microrganismos não isolados (nesse caso, deverá ser indicado pelo menos o
Dominio);
(aplicável para o cadastro de atividades executadas a partir de 17/11/2015 e para cadastro
de regularização)

 Resolução nº 10/2018: Estabelece a forma alternativa de registrar no SisGen a
identificação do patrimônio genético e sua procedência no casos de
Pesquisa em filogenia, taxonomia, sistemática, ecologia, biogeografia e
epidemiologia (nesses casos, poderão ser indicados os bancos de dados,
repositórios ou sistemas de informação onde as informações estejam
registradas, com acesso aberto ao público).
(aplicável para o cadastro de atividades executadas a partir de 17/11/2015)
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