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Acesso ao patrimônio genético: novos 
procedimentos institucionais



• PRODUTO ACABADO OU

• MATERIAL REPRODUTIVO

ORIUNDOS DO ACESSO AO 

PATRIMÔNIO GENÉTICO 

e/ou CONHECIMENTO 

TRADICIONAL ASSOCIADO

A NOVA LEI 

ABRANGE AS 

ATIVIDADES DE

• PESQUISA

• DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

• EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

Escopo da Lei 13.123/15

As atividades realizadas entre 30/06/2000 (entrada em vigor da MP 2186-16/01) e 
17/11/2015 (entrada em vigor da lei 13.123/15) deverão observar os procedimentos 
para adequação e regularização.
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Quando realizar o cadastro e a notificação?

NOTIFICAÇÃO ANTES 
DO INÍCIO EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

CADASTRO PARA

PESQUISA

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

• 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 PG ou CTA acessado ou do objetivo do acesso, o usuário deverá
realizar novo cadastro.

O cadastro deve ser realizado previamente à:
Remessa de amostra para o exterior
Requerimento de direito de propriedade intelectual
Notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido
Comercialização produto intermediário
Divulgação de resultados, finais ou parciais, em meios científico ou de comunicação =
Publicação



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



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

ReformulaçãoEm 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

*Art. 111 Decreto 8772/16: O CGen, com a colaboração das instituições credenciadas nos 

termos do inciso V do art. 15 da MP2.186-16/2001, cadastrará no sistema as

autorizações já emitidas.

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 ate 90% do pagamento de multas;
• o saldo remanescente poderá ser revertido, por exemplo, em projetos de

conservação, capacitação de recursos humanos, distribuição gratuita de
produtos em programas de interesse social;

• 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;

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

• 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



Atividades realizadas entre 17/11/15 e a disponibilização 
do SisGen

Cadastrar

requereu qualquer 
direito de PI

explorou 
economicamente 

divulgou resultados, 
finais ou parciais

O usuário que , 

entre 17/11/15 e 

a data de 

disponibilização 

do SisGen,

Notificar

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

deverá

No prazo de 1 ano, 
contado da data da 
disponibilização do 

SisGen.

Realizado o cadastramento ou 
notificação tempestivamente, o 

usuário não estará sujeito a sanção 
administrativa

A remessa, no entanto, não foi contemplada nesse artigo



• Criação de um cadastro institucional contendo todas as atividades previstas no
art. 12 §2º da Lei 13.123/15 realizadas desde a entrada em vigor da lei
(17/11/2015) até a disponibilização do cadastro pelo MMA, para garantir o acesso
à informação e o controle das atividades realizadas durante o vácuo legal pelos
órgãos fiscalizadores.

• Elaboração e encaminhamento de memorando circular para os Diretores, Vice-
Diretores de Pesquisa das Unidades e NITs definindo os procedimentos para o
preenchimento do cadastro prévio por todos os coordenadores de projetos.

• Disponibilização de um modelo de TTM/MTA para o caso de remessa de material
biológico para o exterior.

• Estabelecimento de um Grupo de Trabalho (GT Biodiversidade) que irá, entre
outras funções, analisar e autorizar os pedidos de remessa

Ações da Fiocruz para o período de vácuo legal



Sistema Fiocruz da Biodiversidade

www.biodiversidade.fiocruz.br

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


Sistema Fiocruz da Biodiversidade
Cadastro de Usuário



Sistema Fiocruz da Biodiversidade
Cadastro do projeto

Qual atividade será realizada?

1. Remessa para o exterior

2. Divulgação

3. Requerimento de PI

4. Exploração Econômica



Sistema Fiocruz da Biodiversidade
Cadastro de divulgação

Meio científico ou de 

comunicação no qual 

pretende divulgar a produção 

científica

Título da produção científica a 

ser divulgada

Autores da produção científica



Sistema Fiocruz da Biodiversidade 
Cadastro de Requerimento de direito de PI

A Notificação de Invenção já 

foi encaminhada para o NIT 

da Unidade?



Sistema Fiocruz da Biodiversidade 
Exploração comercial

Tipo de produto, setor de 

aplicação, formação do 

apelo mercadológico, 

características funcionais e 

abrangência da 

comercialização



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



O TTM deve ser firmado entre a pessoa natural ou jurídica nacional e a pessoa

jurídica sediada no exterior.

O termo deverá prever que:

• Deve ser interpretado de acordo com as leis brasileiras, e, no caso de litígio, o

foro competente seja o do Brasil

• a instituição destinatária não será considerada provedora do PG.

O TTM deverá conter cláusulas que:

• Disponha sobre acesso ao CTA, quando for o caso

• Autorize ou vede o repasse da amostra a terceiros

No caso de autorização, a transferência do PG para terceiros dependerá da 

celebração de TTM que contenha as mesmas obrigações do TTM original. 

Essa obrigação é aplicável a todas as remessas subsequentes. 

Termo de Transferência de Material - TTM
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Modelo Fiocruz de Material Transfer Agreement - MTA



Sistema Fiocruz da Biodiversidade: remessa para o exterior



• O MTA não deve ser utilizado para amparar uma colaboração que esteja
ocorrendo de maneira informal;

• Quando há uma parceria, é importante que esta seja formalizada através
de um Acordo/Contrato. Ainda assim, o MTA será necessário ao remeter
o material;

• Entende-se como parceria a realização de projeto com objetivo
específico, prazo, cronograma de atividades e direitos e obrigações das
partes definidas;

• Entende-se como receptor, as instituições públicas de pesquisas e
universidades, nacionais ou estrangeiras;

• No caso de cooperação com empresas, o MTA só deverá ser utilizado
após a formalização de um acordo de cooperação;

• Deverá ser utilizado o modelo de MTA elaborado pela Gestec e aprovado
pela Procuradoria;

Quando utilizar o MTA?



• Não modificar o MTA. Caso sejam feitas alterações, o Termo
deverá ser submetido à análise da Gestec e PF;

• O receptor é sempre a pessoa jurídica. Sua vinculação ocorre por
intermédio da assinatura de seu representante legal. O
pesquisador somente assina tomando ciência no campo específico;

• Nos campos para inclusão dos dados do NIT e do pesquisador
devem ser inseridas as informações de contato (endereço, telefone
e e-mail).

Orientações básicas para o preenchimento do MTA

A remessa de material biológico para o exterior depende de autorização do GT da 
Biodiversidade.

Trata-se de um modelo institucional e, portanto, qualquer alteração deverá ser 
submetida à análise das instâncias institucionais competentes.



Como preencher o MTA?
Identificação das Partes

Identificação do Remetente

A instituição destinatária no 

exterior, incluindo indicação 

de representante legal e 

informações de contato



Identificação do PG no nível 

taxonômico mais estrito possível

A procedência do PG incluindo a 

coordenada georreferenciada (grau, 

minuto e segundo) do local de 

obtenção in situ, ainda que tenha sido 

obtido ex situ ou in silico*

Informação sobre acesso a 

conhecimento tradicional associado, 

quando for o caso.

Como preencher o MTA?
Identificação do Material

Informações sobre:
- o tipo de amostra e a forma de 

acondicionamento;
- a quantidade de recipientes, o 

volume ou o peso.



As atividades de acesso no 

exterior, incluindo objetivos, 

usos pretendidos e setor de 

aplicação do projeto de 

pesquisa ou 

desenvolvimento 

tecnológico.

Como preencher o MTA? 
Atividades de acesso no exterior



• As remessas para o exterior a serem realizadas até que seja disponibilizado
o SisGen deverão ser autorizadas pelo GT da Biodiversidade;

• Nesses casos, o vice presidente de pesquisa da Fiocruz irá assinar todos os
MTAs até que o SISGEN esteja funcionando;

• Após aprovação do GT, quando aplicável, o MTA deverá ser assinado,
primeiro pelo receptor em duas vias originais que serão enviadas para a
Fiocruz;

• A Fiocruz providenciará a assinatura das duas vias. Uma vai para o receptor,
junto com a amostra, e a outra deverá ser arquivada no NIT da Unidade;

• A área de competência do Sistema Gestec-NIT está relacionada às questões
de Propriedade Intelectual e Acesso ao PG. Demais exigências relacionadas à
outras legislações, tais como vigilância sanitária, ética em pesquisa e
transporte, dentre outras, deverão ser observadas, quando for o caso.

Orientações básicas para a remessa de material para o 
exterior

A remessa de material biológico para o exterior depende de autorização do GT da 
Biodiversidade.



DIVULGAÇÃO 
REQUERIMENTO DE DPI

NOTIFICAÇÃOREMESSA

Preenchimento do 
Cadastro

Preenchimento do 
Cadastro Preenchimento do 

Cadastro

Autorização do GT 
Biodiversidade/VPPLR

Assinatura do MTA

Depósito da Amostra 
em Coleção

Resumindo...

Este depósito é voluntário e 
está embasado no

Art. 14 da Lei 13.123:
A conservação ex situ de 
amostra do patrimônio
genético encontrado na 

condição in situ deverá ser
preferencialmente realizada no

território nacional. A VPPLR 
recomenda que seja realizado.



Sistema GESTEC-NIT



Próximos treinamentos Acesso ao PG: 
Sistema Gestec-NIT

• 02/08/16 – CPqGM

• 13/09/16 – Fiocruz Rondônia

• 15/09/16  – CPqLMD

• Fiocruz Mato Grosso do Sul – a agendar

• CPqAM – a agendar

• ICC – a agendar

• RJ – a agendar
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Aline Morais

Transferência de Tecnologia
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Tel: 21 3882 - 9135

aline.morais@fiocruz.br


