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Rosa Miriam de Vasconcelos 



Conselho de Gestão do Patrimônio Genético  

Sociedade Civil 
(mínimo de 40% 
dos membros) 

Administração 
Pública Federal 
(máximo de 60% 
dos membros) 

CGen 



Definições da Lei nº 13.123/2015  

“Informação de origem genética de espécies vegetais, animais, 
microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo 
substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos” 

Patrimônio Genético 

Acesso ao Patrimônio Genético 

“Pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre 
amostra de patrimônio genético” 



Definições da Lei nº 13.123/2015  

 
 

“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” 
 
 Identificável Não identificável 

 quando não for possível 
vincular sua origem a pelo menos 
uma população indígena, 
comunidade tradicional ou 
agricultor tradicional 

Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado 



in situ, inclusive 
domesticada/população 
espontânea 
ex situ  
Variedade tradicional 

local ou crioula 
Raça localmente 

adaptada ou crioula 

PG 
 
 
Origem identificável  
Origem não 

identificável 

CTA 

Variedade tradicional local ou crioula e raça localmente adaptada 
ou crioula tem CTA de origem não identificável 

Inseto 
introduzido/coletado 
no território nacional 

(?) 

 
Microrganismo coletado no território nacional faz parte do PG 

 

Acesso 

Escopo da Lei nº 13.123/2015  



Acesso ao PG ou CTA, 
dentro do país ou no 

exterior 

Remessa para o 
exterior para fins de 

acesso  

Envio de amostra para 
o exterior para fins de 
prestação de serviços 

Atividades 
sujeitas ao 
Cadastro 

Acesso ao PG ou CTA 
em área indispensável 
à segurança nacional 
(150 km da fronteira) 

Acesso ao PG ou CTA 
em águas 

jurisdicionais 
brasileiras, plataforma 
continental e na zona 
econômica exclusiva 

Atividades 
sujeitas à 

Autorização 

Exigências legais para o acesso  



Cadastro 

Prévia Autorização 

Acesso ao PG 
e CTA não 

identificável 
Cadastro 

Prévia Autorização 

Consentimento 
Prévio Informado 

Acesso ao CTA 
identificável 

Exigências legais para o acesso  

ou ou 

+ 



Previamente 
a: 

Remessa para o 
exterior  

Divulgação de 
resultados 
parciais ou 

finais 

Notificação de 
produto 

acabado ou 
material 

reprodutivo 

Comercialização 
de produto 

intermediário 

Requerimento 
de proteção 
intelectual 

Data para efetivação do Cadastro 



Notificação 

Exigências para Exploração Econômica 

Atividades Agrícolas  
(atividades de produção, 

processamento e comercialização 
de alimentos, bebidas, fibras, 
energia e florestas plantadas) 

Outras Atividades 

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

Produto acabado 
Não requer nenhum tipo 
processo produtivo adicional  
O PG ou CTA deve ser um dos 
elementos principais de 
agregação de valor e a sua 
presença deve ser determinante 
para as características 
funcionais ou para a formação 
do apelo mercadológico 

Notificação: 
Indicação da modalidade de repartição de benefícios  
Apresentação do Acordo de Repartição de Benefícios 



Fabricante do produto 
acabado 

Produto acabado 

Produtor do material 
reprodutivo (último elo da 

cadeia produtiva) 

Material reprodutivo 

Exigências para Exploração Econômica 

Sujeitos à 
RB 



Monetária Não monetária 

  Modalidades de Repartição de Benefícios 

a) Projeto de conservação 
biodiversidade ou proteção de 
CTA 

b) Transferência de tecnologias 
c) Disponibilização em domínio 

público de produto 
d) Licenciamento livre de ônus 
e) Capacitação de recursos 

humanos 
f)  Distribuição gratuita de produtos 

em programas de interesse social 

Itens “a”, “e” e “f”: equivalente a 75% do 
previsto para a modalidade monetária 



  Modalidades de Repartição de Benefícios 

Acesso ao 
PG 

Monetária (1% 
ou 0,1% no 

FNRB) 

Não Monetária 

Acesso ao 
CTA não 

identificável 

Monetária (1% 
ou 0,1% no 

FNRB) 

Acesso ao 
CTA 

identificável 

Livre 
negociação 

entre as Partes 

Monetária 
(0,5% ou 0,05% 

no FNRB)  

ou + 

Produto Acabado ou Material Reprodutivo 
oriundo de: 

Modalidade Monetária para acesso ao PG e 
CTA não identificável: depósito direto no 
FNRB sem necessidade de Acordo de RB 



  Beneficiários da Repartição de Benefícios 

Acesso ao 
PG 

Acesso ao 
CTA não 

identificável 

Acesso ao 
CTA 

identificável 

Produto Acabado ou Material Reprodutivo 
oriundo de: 

Provedores: 
direto e 
indireto 
(FNRB) 

Provedor 
(FNRB) 

União 
(FNRB) 



  Isentos da Repartição de Benefícios 

Microempresa, empresa de pequeno porte e 
microempreendedor individual 

 
Agricultor tradicional e suas cooperativas, com 
receita bruta anual igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (Lei Complementar nº 123/2006) 

 
Fabricantes de produtos intermediários e 
desenvolvedores de processos oriundos de 
acesso ao PG ou ao CTA ao longo da cadeia 
produtiva 
 



  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 



Pedido de autorização 
ou regularização em 

tramitação 
(Medida Provisória nº 

2186-16/2001) 

Cadastro ou Autorização  

  Disposições Transitórias - Adequação 

CGEN deve 
realizar 
(1 ano) 

Autorizações de 
acesso concedidas 

(Medida Provisória nº 
2186-16/2001) 

Usuário deve 
reformular  

(1 ano) 

Usuário deve 
providenciar 

(1 ano) 

Cadastro  

Notificação  

Repartição de Benefícios (Lei 
nº 13.123/2015), exceto se 
tiver feito no âmbito da MP 

Exploração 
Econômica de 

produto acabado ou 
material reprodutivo 



Regularização 

Acesso ao PG 
e ao CTA 

Exploração 
econômica de 

produto ou 
processo 

Divulgação, 
transmissão 

ou 
retransmissão 

de CTA 

Remessa para 
o exterior 

Disposições Transitórias - Regularização 



  Procedimentos para Regularização 
 

Termo de Compromisso firmado entre usuário 
e União, que deve prever: 

Cadastro ou Autorização 

Notificação do produto ou do processo  

Repartição de Benefícios (5 anos anteriores à 
celebração do Termo) 

Acesso ao PG ou CTA para fins de Pesquisa Científica: dispensado o 
Termo de Compromisso (regularização por meio de cadastro ou autorização)  



  Regularização junto ao INPI 
 
 

O requerente deverá apresentar o 
comprovante de cadastro ou de 
autorização para regularização dos 
pedidos de patentes depositados 
durante a vigência da MP. 



 Consequências legais da regularização 
 

Cumprimento das obrigações do Termo de 
Compromisso: 

Suspensão  das sanções administrativas 

PG – não aplicação das multas 
CTA - Redução das multas em até 90%  

Conversão do saldo remanescente da multa 
na obrigação de repartir benefícios - não 

monetária 



OBRIGADA! 
 

Rosa Miriam de Vasconcelos 
rosa.miriam@embrapa.br 

(61) 3448-4825 

mailto:rosa.miriam@embrapa.br
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