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O que é? 

u  Lei n° 13.123/2015, de 20 de maio de 2015: Dispõe sobre o acesso ao 
patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso 
sustentável da biodiversidade. 

u  Decreto n° 8.772/2016, de 11 de maio de 2016: Regulamenta a Lei n° 
13.123/2015, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado 
e sobre a repartição de benefícios para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade. 



Quando deve ser aplicada? 

u  A nova lei alcança pesquisas experimentais, teóricas realizadas com a 
biodiversidade brasileira. O escopo da Lei 13.123/2015 abrange agora 
pesquisas básicas como: Epidemiologia; Taxonomia; Filogenia; Ecologia, 
etc. Vale ressaltar que esta Lei não se aplica ao material genético humano.  

u  Outra mudança, resultante da nova definição de patrimônio genético, é a 
inclusão de informações de sequências genéticas obtidas de amostras da 
biodiversidade brasileira e depositadas em bancos de dados públicos, como 
por exemplo o GenBank, no escopo da Lei n° 13.123/2015. 



Definições 

u  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; 

u  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; 

u  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; 



Envio X Remessa 

u  Envio: “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”. Ou seja, a responsabilidade no caso de “envio de amostra” 
continua sendo do remetente. 

 

u  Remessa: remessa é definida por “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”. 
Todas as remessas devem ser cadastradas. 

 
 



Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (CGen) 

u  O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) é um órgão colegiado 
de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por 
coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do 
acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da 
repartição de benefícios. 



SisGen 

u  O Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 
Tradicional Associado (SisGen) é um sistema eletrônico para auxiliar o 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) na gestão do patrimônio 
genético e do conhecimento tradicional associado. 

u  Sisgen 2? 

u  CNPq? 



Quem deve realizar o cadastro 

u  Apenas os docentes e funcionários da USP podem realizar o cadastro no 
SisGen; alunos e ex-alunos deverão ser cadastrados na equipe do orientador. É 
responsabilidade do orientador manter o cadastro atualizado quanto à 
composição da equipe. 



•  Momento atual 

•  Termo de compromisso 2018 
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Referências e links externos 

u  https://prpi.usp.br/pg-principal/ 

u  https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-
genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1 

u  https://portal.fiocruz.br/acesso-ao-patrimonio-genetico-e-ao-conhecimento-
tradicional-associado  
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Gráfico da FMVZ 
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Repartição de benefícios 

u  Art. 43. A repartição de benefícios de que trata a Lei nº 13.123, de 2015 , será 
devida enquanto houver exploração econômica de: 

u  I – produto acabado oriundo de acesso ao patrimônio genético ou de 
conhecimento tradicional associado realizado após a vigência da 
Lei nº 13.123, de 2015 , ou 

u  II – material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou 
conhecimento tradicional associado para fins de atividades agrícolas realizado 
após a vigência da Lei nº 13.123, de 2015 . 





Acesso, Pesquisa e DT 

u  Acesso ao patrimônio genético: Pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre 
amostra de patrimônio genético; 

u  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; 

u  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; 

u  Desenvolvimento tecnológico (DT): 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; 

  



Contexto 

u  Eco-92 (CBD) 

u  MP 2.816-16, 23/08/2001 

u  Lei 13.123/2015 

u  Decreto. 8772/2016 


