
Hugo Ricardo S. Santos, SR2/UERJ; em 05/11/2018

Prezados pesquisadores da biodiversidade da UERJ, veiculo este documento relatando o último
“estado da arte” relativo à regularização/cadastro do CGEN:

- Considerando que:

 De 2000 até  2015,  na vigência  da “antiga” Medida Provisória, era necessária  a  autorização
prévia para poder realizar atividades de acesso ao PG (entretanto ver exceções no anexo-item *1);

 A partir de 2015, com a “nova” Lei da Biodiversidade, é necessário apenas fazer um cadastro.
Mas não necessariamente para desenvolver a pesquisa, e sim antes da sua divulgação e/ou das
atividades relacionadas no Anexo (item *2).

- Então temos 3 possibilidades:

POSSIBILIDADE 1: Quem não  obteve  autorização de  acesso  ao  Patrimônio  Genético (PG)  ou ao

Conhecimento  Tradicional  Associado  (CTA)  pelos  conceitos  &  protocolos  da  “antiga”  Medida

Provisória, entre o período de 30/06/2000 até 16/11/2015, precisa  REGULARIZAR suas atividades de

pesquisa desenvolvidas naquela época, através do atual sistema de cadastro (SisGen).

Entretanto, quem desenvolveu, até 2015, linhas de pesquisa incluídas no anexo (item *1) não precisa

se REGULARIZAR no atual SisGen. 

Para atividades de pesquisa desenvolvidas antes de 2015, e  não listadas no anexo (  item *  1  )  , a data

limite para REGULARIZAÇÃO será 06/11/2018. Para essa regularização, é necessária a assinatura do

Termo de Compromisso (TC), a escolher:

A) Termo de Compromisso (TC) do tipo “guarda-chuva”, através da assinatura do Representante

Legal da Instituição, e posterior envio ao MMA (pelos correios) até 06/11/2018. 

B) Alternativamente, o TC foi liberado para ser assinado pelo próprio pesquisador. O CGEN acaba

de publicar em sua página na internet as orientações para que os pesquisadores das instituições

assinem  os  seus  próprios  TC´s,  em  lugar  do  Representante  Legal.  Ver  o  link:

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-beneficios-e-regularizacao/termo-

de-compromisso).

Obs. A escolha de um desses procedimentos de assinatura do TC fica a critério de cada instituição.

- Há sete alternativas de termos de compromisso:
(estão localizados no final da referida web Page, nos formatos PDF ou DOC, a escolher):
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-beneficios-e-regularizacao/termo-de-
compromisso.html

POSSIBILIDADE  2: atividades  de  acesso  ao  PG/CTA  que  foram  desenvolvidas  no  intervalo  de

17/11/2015 até 05/11/2017 (depois da publicação da Lei nº 13.123/2015!), mas cujo prazo de cadastro

(note que não se fala mais em regularização) foi ADIADO - ver lista no anexo (item *3), 

POSSIBILIDADE 3: a necessidade da realização dos cadastros previamente às atividades relacionadas

em (*2),  após 05/11/2017.  Estas  não são caracterizadas  como regularização,  mas  sim cumprimento

imediato da Lei de acesso ao PG/CTA. Veja abaixo reprodução da última linha da Tabela do CGEN:
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- Para ver toda a tabela acima, clique no Link:   Prazos aplicáveis para cadastro de acesso ao PG ou
CTA realizado entre 17/11/2015 e 05/11/2017 ou após 05/11/2017

 

É importante consultar também as tabelas a seguir (links):

 Prazos aplicáveis para regularização de acesso ao PG ou CTA realizado entre 30/06/2000 e   
16/11/2015

 Prazos / Condições - Termos de Compromisso (TC)  

POR FIM, NÃO É CONSIDERADO ACESSO ao PG/CTA NA “NOVA” LEI DA
BIODIVERSIDADE (nº 13.123/2015):

1-Estudos sobre patrimônio genético humano;

2-Estudos  sobre  espécies  estritamente  exóticas  (ou  seja,  que,  simultaneamente não  formem
populações espontâneas -&- que não tenham adquirido características distintivas próprias no País);

3- Microrganismos isolados de substratos que não sejam nacionais;

4-Os seguintes testes, exames e atividades que, quando não forem parte integrante de pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico, não configuram acesso ao patrimônio genético:

I - teste de filiação ou paternidade, técnica de sexagem e análise de cariótipo ou de ADN e
outras analises moleculares que visem a identificação de uma espécie ou espécime;
II - testes e exames clínicos de diagnóstico para a identificação direta ou indireta de agentes
etiológicos ou patologias hereditárias em um indivíduo;
III - extração, por método de moagem, prensagem ou sangria que resulte em óleos fixos;
IV - purificação de óleos fixos que resulte em produto cujas características sejam idênticas às
da matéria prima original;
V -  teste  que  visa  aferir  taxas  de  mortalidade,  crescimento  ou  multiplicação  de  parasitas,
agentes patogênicos, pragas e vetores de doenças;
VI -  comparação  e  extração de informações de origem genética disponíveis  em bancos de
dados nacionais e internacionais 
VI - processamento de extratos, separação física, pasteurização, fermentação, avaliação de pH,
acidez total, sólidos solúveis, contagem de bactérias e leveduras, bolores, coliformes fecais e
totais das amostras de patrimônio genético; e
VII  -  caracterização  físico,  química  e  físico-química  para  a  determinação  da  informação
nutricional de alimentos;
Parágrafo único.   Não configura acesso  ao patrimônio  genético a  leitura ou a consulta  de
informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais,
ainda que sejam parte integrante de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
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ANEXO:

(item *1) Na vigência da Medida Provisória nº 2.186-16/2001 não era necessário autorizações para:
I  -  as  pesquisas  que  visavam elucidar  a  história  evolutiva  de  uma  espécie  ou  de  grupo
taxonômico  a  partir  da  identificação  de  espécie  ou  espécimes,  da  avaliação  de  relações  de
parentesco, da avaliação da diversidade genética da população ou das relações dos seres vivos
entre si ou com o meio ambiente;
II - os testes de filiação, técnicas de sexagem e análises de cariótipo que visassem a identificação
de uma espécie ou espécime;
III - as pesquisas epidemiológicas ou aquelas que visassem a identificação de agentes etiológicos
de  doenças,  assim  como  a  medição  da  concentração  de  substâncias  conhecidas  cujas
quantidades, no organismo, indicassem doença ou estado fisiológico;
IV - as pesquisas que visavam a formação de coleções de ADN, tecidos, germoplasma, sangue
ou soro.

(item *2) Na atual Lei 13.123/2015, o cadastramento das atividades deve ser realizado previamente: 
I - à remessa de material ao exterior;
II - ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual; 
III - à comercialização do produto intermediário; 
IV - à divulgação dos resultados, finais ou parciais,  em meios científicos ou de comunicação
(incluindo monografias, teses, resumos em congresso, etc)
V - à notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do
acesso.

(item *3) EXCEÇÕES na Lei nº 13.123/2015: confira abaixo a relação das atividades de acesso ao
PG, mas  que NÃO precisam atender  a chamada de  cadastro imediato.  Nesses  casos,  o
prazo de cadastro foi postergado diante das alternativas “A” ou “B”:

(A) = Postergado para um ano após o lançamento da nova versão do SisGen (o SisGen-II). Não é
preciso assinar o TC.
 (B) =  Não  depende  do  lançamento  da  nova  versão  do  SisGen  (SisGen-II),  mas  sim  da
publicação de uma lista contendo as “raças localmente adaptadas ou crioulas”. Depois que esta
lista for publicada, será dado o prazo de 1 (um) ano para o cadastro.  Não é preciso assinar o
TC.

-Foram postergadas:
- Pesquisa com o objetivo de avaliar ou elucidar a diversidade genética ou a história evolutiva de
uma espécie ou grupo taxonômico (A)
- Pesquisa em que sejam necessários mais de cem registros de procedência por cadastro (A);
-  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Tecnológico  a  partir  de  amostras  de  substratos  contendo
microrganismos não isolados (A);
- As pesquisas em taxonomia, filogenia, sistemática, ecologia, biogeografia e epidemiologia (A);
- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico envolvendo amostras obtidas in silico (A);
- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na qual foi utilizada amostra oriunda de coleção ex
situ que não dispuser da informação do “estado” ou do “município” de coleta (A);
- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico quando não possui número de cadastro de acesso que
deu origem ao produto intermediário obtido de terceiros: ex situ/comércio (A);
-  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Tecnológico quando  o cadastro  de  acesso  de  DT de  produto
acabado ou material reprodutivo que necessite do número de cadastro da autorização de acesso
anterior e que tenha sido emitida pelo CNPq ou IBAMA (A);
- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nos casos de acesso ao CTA de origem identificável
quando não tenha sido obtido o CPI (Conhecimento Prévio Informado) do provedor (A). 
- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico envolvendo variedades tradicionais ou crioulas ou
raças  localmente  adaptadas  ou  crioulas:  fica  na  dependência  da  publicação  da  lista  dessas
variedades/raças pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (B).

Fim
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