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Quando realizar o cadastro e a notificação? 

NOTIFICAÇÃO ANTES 
DO INÍCIO EXPLORAÇÃO ECONÔMICA 

CADASTRO PRÉVIO 
PARA 

REMESSA PARA O EXTERIOR 

DIVULGAÇÃO 

REQUERIMENTO DE DPI 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO 
INTERMEDIÁRIO 

• Havendo modificações de fato ou de direito nas informações prestadas no cadastro, o usuário deverá 
fazer sua atualização, pelo menos uma vez por ano. 

• A atualização deverá ainda ser realizada para incluir as informações referentes ao requerimento de 
qualquer direito de propriedade intelectual ou licenciamento de patente. 

• Quando houver mudança do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado acessado 
ou do objetivo do acesso, o usuário deverá realizar novo cadastro. 



Remessa de amostra do patrimônio genético 

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 

 Para a realização do cadastro de remessa deverá ser preenchido o formulário eletrônico do 
SisGen que exigirá: 
 
a)Identificação do PG, tipo de amostra, quantidade, volume, peso e forma de 
acondicionamento e  procedência das amostras a serem remetidas; 
b) a instituição destinatária no exterior, incluindo indicação de representante legal e 
informações de contato; e 
c) as atividades de acesso no exterior, incluindo objetivos, usos pretendidos e setor de 
aplicação do projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico; 
d) Termo de Transferência de Material - TTM, firmado entre a pessoa natural ou jurídica 
nacional e a pessoa jurídica sediada no exterior; e 
e) consentimento prévio informado que autorize expressamente a remessa no caso de 
patrimônio genético de variedade tradicional local ou crioula ou raça localmente adaptada ou 
crioula para acesso em atividades não agrícolas, quando couber. 



Notificação de produto acabado ou o material 
reprodutivo oriundo de acesso ao PG ou CTA 

A notificação deverá ser realizada antes do início da exploração econômica. 
 
Considera-se iniciada a exploração econômica quando ocorrer a emissão da 
primeira nota fiscal de venda do produto acabado ou material reprodutivo. 
 
Para a realização da notificação, o usuário deverá preencher formulário eletrônico 
do SisGen. 
 
O acordo de repartição de benefícios deverá ser apresentado: 
 
I - no ato da notificação, no caso de acesso ao conhecimento tradicional associado 
de origem identificável; ou 
 
II - em até trezentos e sessenta e cinco dias a contar da notificação do produto 
acabado ou do material reprodutivo. 



Concessão de Direito de Propriedade Intelectual 

A concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente 
sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de 
acesso a PG ou CTA fica condicionada ao cadastramento ou autorização. 
 
 
Para fins de regularização no INPI dos pedidos de patentes depositados 
durante a vigência da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, o 
requerente deverá apresentar o comprovante de cadastro ou de 
autorização. 
 
 
O pedido de regularização autoriza a continuidade da análise de 
requerimento de direito de propriedade industrial em andamento no 
órgão competente. 



Procedimentos para cadastros no SISGEN 

CADASTRO NOTIFICAÇÃO REMESSA 

Preenchimento do 
SISGEN 

Preenchimento do 
SISGEN + TTM 

Preenchimento do 
SISGEN + ARB* 

Comprovante de 
Cadastro 

Comprovante de 
Remessa 

Comprovante de 
Notificação 

Procedimento de Verificação 

O usuário não necessita aguardar o procedimento de verificação para realizar as atividades 
cadastradas. O comprovante já é suficiente. 



Procedimento de Verificação 

VERIFICAÇÃO 

Ciência ao CGEN Encaminhamento às 
Câmaras Setoriais 

Ciência dos órgãos federais de 
proteção  (CTA) 15 dias 

Identificação de irregularidades  60 dias 

Notificação do usuário 
Arquivamento do 

requerimento 
15 dias 

CGEN acata o 
mérito 

CGEN não acata o 
mérito  

Retificação pelo usuário 
(irregularidades sanáveis) 

Cancelamento do cadastro 
(irregularidades insanáveis) 

Notificação ao órgão fiscalizador 
e ao usuário para que faça novo 

cadastro 

+ 

Emissão de 
certificado 

Emissão de 
certificado 



Atividades realizadas entre a entrada em vigor 
da Lei 13.123 e a disponibilização do SISGEN 

Art. 118.  O usuário que requereu qualquer direito de propriedade intelectual, 
explorou economicamente produto acabado ou material reprodutivo, ou divulgou 
resultados, finais ou parciais, em meios científicos ou de comunicação, entre 17 de 
novembro de 2015 e a data de disponibilização do cadastro, deverá cadastrar as 
atividades de que trata o art. 12 da Lei nº 13.123, de 2015 e notificar o produto 
acabado ou o material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. 
 
 
§ 1º  O prazo para o cadastramento ou notificação de que trata o caput será de 1 
(um) ano, contado da data da disponibilização do cadastro pelo CGen. 
 
 
§ 2º  Realizado o cadastramento ou notificação tempestivamente, o usuário não 
estará sujeito a sanção administrativa. 

Fonte: Decreto 8772/16 



Da sanção administrativa de multa 

Infração Multa 

Exploração sem notificação prévia De R$ 3.000,00 a 10.000.000,00 

Remeter amostra sem cadastro prévio De R$ 20.000,00 a 10.000.000,00 

Requerer DPI sem cadastro prévio De 3.000,00 a 10.000.000,00 

Divulgar resultados sem cadastro prévio De 1.000,00 a 500.000,00 

Comercializar produto intermediário sem 
cadastro 

De 1.000,00 a 500.000,00 
 

Acessar CTA (OI) sem CPI De 20.000,00 a 10.000.000,00 

Deixar de indicar origem do CTA 
identificável em divulgações 

De 1.000,00 a 500.000,00 
 

Deixar de pagar parcela anual ao FNRB De 1.000,00 a 10.000.000,00 

Apresentar informação falsa De 10.000,00 a 5.000.000,00 

Deixar de atender às exigências legais, 
quando notificado 

De 1.000,00 a 5.000.000,00 

Fonte: Decreto 8772/16 



Sistema Fiocruz da Biodiversidade 

www.biodiversidade.fiocruz.br  

http://www.biodiversidade.fiocruz.br/


Sistema Fiocruz da Biodiversidade 
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Modelo Fiocruz de Material Transfer Agreement - MTA 



Sistema Fiocruz da Biodiversidade 



DIVULGAÇÃO  
REQUERIMENTO DE DPI 

NOTIFICAÇÃO REMESSA 

Preenchimento do 
Cadastro 

Preenchimento do 
Cadastro Preenchimento do 

Cadastro 

Autorização do GT 
Biodiversidade/VPPLR 

Para realização da remessa, é 
preciso aguardar a autorização da 
VPPLR. 
Deverá ser utilizado o Modelo de 
MTA da Fiocruz aprovado pela 
Procuradoria. 
As amostras devem estar 
acompanhadas do MTA assinado 
pelo Vice Pesquisa e Laboratórios 
de Referência. 

Assinatura do MTA 

Depósito da Amostra 
em Coleção 

Resumindo... 



Sistema GESTEC-NIT 



Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional – ESPIN (Decreto 8772/16) 

Art. 115.  O Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente, em Portaria 
conjunta, disciplinarão procedimento simplificado para a realização de remessa de 
patrimônio genético relacionado à situação de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional - ESPIN, de que trata o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro 
de 2011. 
 
§ 1º  A remessa prevista no caput será destinada exclusivamente a pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico declarados no Termo de Transferência de Material, 
necessariamente vinculados à situação epidemiológica, sendo vedada a utilização 
desse patrimônio genético acessado para outras finalidades. 
 
§ 2º  Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou 
material reprodutivo oriundo de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico de que 
trata este artigo serão repartidos nos termos da Lei nº 13.123, 2015, e deste 
Decreto. 



Atividades sujeitas a reformulação, adequação e 
regularização 

 
• cadastrar o acesso ao PG ou CTA; 
• notificar o produto acabado ou o material 

reprodutivo; e 
• repartir os benefícios 

Reformulação Em tramitação 

De acordo com a MP 

Em desacordo com a MP 

Acesso ao PG e CTA 

Exploração Econômica 

(autorização e 

regularização) 

Adequação 

Regularização 

Reformulação 

Adequação 

• Prazo para todas as atividades:  01 ano a partir da disponibilização do cadastro pelo CGEN 



Regularização 

Regras mais flexíveis para a regularização do passivo decorrente do descumprimento 
da MP 2.186/2001: 

• Isenção de 100% do pagamento de multas para a pesquisa e de até 90% para 
desenvolvimento tecnológico; 

• A regularização para fins de DT está condicionada a assinatura de Termo de 
Compromisso 

• No caso de acesso ao PG ou ao CTA para fins de pesquisa, o usuário estará 
dispensado de firmar o Termo de Compromisso, regularizando-se por meio de 
cadastro 

•  Descumprimento do Termo de Compromisso ou prática de nova infração 
durante sua vigência acarreta exigibilidade imediata das sanções 

Infração Multa 

Deixar de se adequar no prazo estabelecido De R$ 1.000,00 a 300.000,00 

Deixar de se regularizar no prazo estabelecido De 1.000,00 a 10.000.000,00 



 

 

OBRIGADA 

 

Aline Morais 

Transferência de Tecnologia 

Coordenação de Gestão Tecnológica 

Vice Presidência de Produção e Inovação em Saúde 

Fundação Oswaldo Cruz 

Tel: 21 3882 - 9135 

aline.morais@fiocruz.br 

 


