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Projeto de Lei nº 7735, de 2014

 Aguardando sanção pela Presidente Dilma Rousseff

 Possibilidade de veto presidencial

 Vigência: 180 após a publicação no DOU

 28 Arts. dependem de regulamentação – Decreto da

Presidência da República ou resoluções expedidas pelo

CGEN



Composição do CGEN

 Máxima de 60%: órgãos e entidades da administração federal

 Mínima de 40%, assegurada a paridade:

 Setor empresarial

 Setor acadêmico

 Populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores

tradicionais



Escopo do PL 7735, de 2014

 Acesso para fins de pesquisa e desenvolvimento

Tecnológico ao:

Patrimônio genético animal, vegetal e microbiano:

 coletado em condições in situ ou obtido em coleções ex situ (+

domesticadas e populações espontâneas)

 variedade tradicional, local ou crioula

 raça localmente adaptada ou crioula

Conhecimento tradicional associado: de origem identificável ou não,

incluindo CTA obtido em fonte secundária, p.e. feiras, publicações,

inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e outras formas de

sistematização e registro desse conhecimento.

 Exploração econômica de produto acabado e material

reprodutivo

 Remessa de amostras para o exterior



Principais conceitos contidos no 

PL 7735, de 2014

 Acesso ao patrimônio genético: pesquisa

ou desenvolvimento tecnológico realizado

sobre amostra de patrimônio genético.

 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.



Patrimônio Genético: informação de origem genética de

espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra

natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes

seres vivos.

Principais conceitos contidos no 

PL 7735, de 2014



Principais conceitos contidos no 

PL 7735, de 2014

 Espécie domesticada ou cultivada: espécie em

cujo processo de evolução influiu o ser humano

para atender suas necessidades.

 População espontânea: população de espécies

introduzidas no território nacional, ainda que

domesticadas, capazes de se autoperpetuarem

naturalmente nos ecossistemas e habitats

brasileiros

 Condições in situ: condições em que o patrimônio genético existe

em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies

domesticadas ou cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham

desenvolvido características distintivas próprias, incluindo

populações espontâneas.



Escopo do PL 7735, de 2014

 O PL cria duas presunções legais:

 Todo CTA é compartilhado:

 Provedor direto: população indígena,

comunidade local ou agricultor tradicional

contatada diretamente pelo usuário.

 Provedores indiretos: demais população

indígena, comunidade local ou agricultor

tradicional existentes no País.

Toda variedade tradicional, local ou

crioula ou raça localmente adaptada ou

crioula tem CTA intrínseco e considerado

de origem não identificável.



Principais conceitos contidos no 

PL 7735, de 2014

 Conhecimento Tradicional Associado: informação ou prática

de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor

tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos

associada ao patrimônio genético.

 Conhecimento Tradicional Associado de origem não

identificável: conhecimento tradicional associado em que não há

a possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma

população indígena, comunidade tradicional ou agricultor

tradicional.



Principais conceitos contidos no 

PL 7735, de 2014

 Comunidade Tradicional: grupo

culturalmente diferenciado, que se

reconhece como tal, possui forma própria

de organização social, e ocupa e usa

territórios e recursos naturais como

condição para a sua reprodução cultural,

social, religiosa, ancestral e econômica,

utilizando conhecimentos, inovações e

práticas geradas e transmitidas pela

tradição.

 Agricultor Tradicional: pessoa natural

que utiliza variedades tradicionais, locais

ou crioulas ou raças localmente adaptadas

ou crioulas e mantém e conserva a

diversidade genética, incluindo o

agricultor familiar.



 Acesso, exclusivamente ao PG ou ao CTA de origem não

identificável:

 Cadastro da atividade, nas hipóteses previstas no Art. 12 do 

PL 7735.

 Prévia autorização do CGEN, nas hipóteses previstas no Art. 

13  do PL 7735.

 Acesso ao CTA de origem identificável, além do cadastro ou

autorização do CGEN, conforme o caso, obtenção de

consentimento prévio informado da população indígena,

comunidade local ou agricultor tradicional provedor do CTA.

Exigências legais para o acesso 



Consentimento Prévio Informado (CPI)

 Comprovação do CPI pode ser realizada, a critério da população

indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional

provedor, por meio de:

 Assinatura de termo de consentimento prévio;

 Registro audiovisual do consentimento;

 Parecer do órgão oficial competente; ou

 Adesão na forma prevista em protocolo comunitário.

 CPI: exigido apenas para o acesso ao CTA de origem

identificável



 A execução das seguintes depende de cadastro:

 Acesso ao PG ou CTA , dentro do país ou no exterior, por:

 Pessoa física ou jurídica nacional, pública ou privada; e

 Pessoa jurídica sediada no exterior associada à instituição

nacional de pesquisa cientifica tecnológica, pública ou privada.

 Remessa para o exterior para fins de acesso por

 Pessoa física ou jurídica nacional, pública ou privada; e

 Pessoa jurídica sediada no exterior associada à instituição

nacional de pesquisa cientifica tecnológica, pública ou privada

 Envio de amostra para o exterior para fins de prestação de

serviços como parte de pesquisa ou desenvolvimento

tecnológico.

Atividades sujeitas ao cadastro



Remessa de amostras para terceiros.

Requerimento  direito de propriedade intelectual.

Notificação do produto acabado ou do material 

reprodutivo desenvolvido.

Comercialização de produto intermediário.

Divulgação de resultados, finais ou parciais, em meios científicos 

ou de comunicação.

Data para efetivação do cadastro
 O cadastro deve preceder à realização  pelo usuário de qualquer 

uma das seguintes ações, a que ocorrer primeiro:



A não observância do prazo legal para o cadastro da

atividade caracterizará o descumprimento da legislação e

sujeitará o infrator às penalidades nela previstas

Consequências da não observância 

do prazo legal para o cadastro 



 Depende de prévia autorização, após a anuência do CDN ou da

autoridade marítima, conforme o caso:

 Acesso ao PG ou CTA, realizado em:

 área indispensável à segurança nacional (150 km da fronteira).

 águas jurisdicionais brasileira, plataforma continental e na zona

econômica exclusiva.

 As autorizações serão concedidas pelo:

 MCTi, no caso de acesso para fins de PC.

 CGEN, no caso de acesso para fins de DT.

Atividades sujeitas à autorização



Exigências legais para exploração 

econômica 
 Notificação do:

 Produto acabado: produto cuja natureza não

requer nenhum tipo de processo produtivo

adicional, no qual o PG ou CTA seja um dos

elementos principais de agregação de valor ao

produto, estando apto à utilização pelo

consumidor final, seja este pessoa natural ou

jurídica.

 Material reprodutivo: material de propagação

vegetal ou de reprodução animal de qualquer

gênero, espécies ou cultivo proveniente de

reprodução sexuada ou assexuada.



 Indicação da modalidade de repartição de benefícios.

 Apresentação do Acordo de Repartição de Benefícios no

prazo de um ano, exceto no caso de acesso ao CTA de origem

identificável, cuja apresentação deve ser imediata.

Exigências legais para exploração 

econômica 



 Na exploração econômica de produto acabado ou material

reprodutivo desenvolvido a partir de:

 Espécies, inclusive as domesticadas, encontradas em condições in

situ ou mantidas em condições ex situ, desde que coletadas no

território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na

zona econômica exclusiva

 Variedades tradicionais, locais ou crioulas.

 Raças localmente adaptadas ou crioulas.

 Espécies introduzidas no território nacional pela ação humana, que

formem populações espontâneas e que tenham adquirido

características distintivas próprias no País.

Atividade sujeita à obrigação de repartir  

benefícios



 Na exploração econômica de produto acabado é necessário

cumprir, cumulativamente, as seguintes exigências:

 Ter o componente do patrimônio genético ou o conhecimento

tradicional associado como um dos elementos principais de

agregação de valor.

 elemento cuja presença no produto acabado é determinante para a 

existência das características funcionais ou para a formação do apelo 

mercadológico

 Constar da Lista de Classificação de Repartição de Benefícios, a 

ser editada pela União com base na Nomenclatura Comum do 

Mercosul – NCM.

Repartição de benefícios – produto 

acabado



 No caso de material reprodutivo, a repartição de benefícios

só incidirá sobre a comercialização realizada pelo produtor

responsável pelo último elo da cadeia.

Repartição de benefícios – material 

reprodutivo



Atividades não alcançadas pela 

obrigação de repartir benefícios 
 A repartição de benefícios não será exigida nos seguintes

casos:

 Licenciamento, transferência ou permissão de utilização

de direito de propriedade intelectual.

 Exploração econômica de produto acabado ou material

reprodutivo:

 desenvolvido de espécie introduzida que não forme população

espontânea e que não tenha adquirido característica distintiva própria

 realizada a partir da nova Lei, resultado de acesso realizado antes de 29

de junho de 2000

 produto intermediário e de processos.

 material reprodutivo dentro dos elos da cadeia produtiva.

.



 Independentemente de quem tenha realizado o acesso, a

repartição de benefícios é devida pelo:

 Fabricante do produto acabado.

 Produtor do material reprodutivo (último elo da cadeia reprodutiva).

Sujeito ativo da obrigação de repartir 

benefícios



Está isenta(o) da obrigação de repartir benefícios a (o):

 Microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempreendedor

individual.

 Agricultor tradicional e suas cooperativas, com receita bruta anual

igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º

da Lei Complementar nº 123, de 2006.

 Fabricante do produto intermediário ou o desenvolvedor do processo.

 Produtor de material reprodutivo que faça comercialização com

demais sujeitos do ele do cadeia para fins de multiplicação do

material reprodutivo.

Sujeitos isentos de obrigação de repartir 

benefícios



 Monetária: 1% da receita líquida anual ou no mínimo 0,1% no caso de

acordo setorial firmado com a União.

 Não monetária, incluindo, entre outras:

a) projetos para conservação da biodiversidade ou para proteção de 

CTA.

b) transferência de tecnologias.

c) disponibilização em domínio público de produto, sem proteção por 

direito de propriedade intelectual ou restrição tecnológica.

d) licenciamento, de produtos, livre de ônus.

e) capacitação de recursos humanos em temas relacionados com a 

conservação e uso sustentável do PG ou CTA.

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: Livre escolha do usuário

Acesso ao CTA de origem não identificável: Obrigatória a

modalidade monetária, depósito no FNRB

Acesso a CTA de origem identificável:

Provedor real: Livre negociação entre o usuário e a população

indígena, comunidade local ou agricultor tradicional provedora do CTA.

Provedores em potencial: Obrigatória a modalidade monetária,

depósito no FNRB.

Critérios legais para aplicação das 

modalidades de repartição de benefícios



 Acesso ao PG: União

 Acesso ao CTA de origem não identificável: Obrigatória a

modalidade monetária, depósito no FNRB

 Acesso a CTA de origem identificável:

Provedor real : Livre negociação entre o usuário e o detentor do CTA.

Provedores em potencial: Obrigatória a modalidade monetária,

depósito no FNRB.

Beneficiários da repartição de benefícios



Acesso ao PG ou CTA de origem não identificável: Usuário e

União.

Acesso ao CTA de origem identificável: Usuário e a população

indígena, comunidade local ou agricultor provedor do CTA

Partes do Acordo de Repartição de Benefícios 



Direitos assegurados aos provedores do CTA

 Perceber benefícios pelo acesso ao CTA e às variedades

tradicionais, locais ou crioulas e raças tradicionais ou localmente

adaptadas.

 Ter reconhecida sua contribuição em qualquer forma de publicação

utilização, exploração e divulgação.

 Ter indicada a origem do CTA em todas as publicações.

 Participar do processo de tomada de decisão sobre assuntos

relacionados ao CTA.

 Usar ou vender livremente produtos que contenham PG ou CTA,

observados as sementes e de proteção de cultivares.

 Conservar, manejar, guardar, produzir, trocar, desenvolver, melhorar

material reprodutivo que contenha PG ou CTA.



Infrações e penalidades
 Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, as infrações

administrativas serão punidas com as seguintes sanções:

 Advertência.

 Multa.

 Apreensão das amostras, dos instrumentos utilizados na

coleta/processamento ou dos produtos desenvolvidos.

 Suspensão temporária, até a data de regularização, da fabricação e da

venda do produto acabado ou material reprodutivo.

 Embargo da atividade específica relacionada à infração.

 Interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou

empreendimento.

 Suspensão de atestado ou autorização.

 Cancelamento de atestado ou autorização.

Multa:

 pessoa natural – de R$ 1.000,00 a R$ 100.000,00

 pessoa jurídica – de R$ 10.000,00 a R$ 10.000.000,00



Fiscalização

 A fiscalização e a apuração das infrações serão realizadas, no

âmbito de suas respectivas competências, pelo: IBAMA, MAPA

e Comando da Marinha do Ministério da Defesa



Atividade sujeitas à adequação à nova 

Lei  
 Devem ser adequadas, no prazo de um ano, as seguintes

atividades:

 Pedido de autorização ainda em tramitação.

 Atividades de pesquisa, bioprospecção ou desenvolvimento

tecnológico cuja execução tinha sido objeto de autorização

pelo CGEN, ou instituição credenciada.

 Exploração econômica de processo ou produto desenvolvido,

no âmbito de projeto autorizado pelo CGEN, ou instituição

credenciada.



Procedimentos para a adequação das 

atividades 

Cadastrar a atividade de acesso ao PG ou

CTA.

Notificar o produto acabado ou o material

reprodutivo objeto da exploração econômica.

Repartir os benefícios decorrentes da

exploração econômica realizada a partir da

data de entrada em vigor da nova Lei, exceto

quando o tenha feito na forma da MP nº 2.186-

16, de 2001.



Atividades sujeitas à regularização  
 Regras especiais para a regularização de infração contra a MP

2.186-16, de 2001, realizada no prazo de um ano, contado da

data da disponibilização do Cadastro pelo CGEN

Acesso à amostra de PC ou CTA. 

Exploração econômica de produto ou 

processo oriundo do acesso ao  PG ou 

CTA.

Remessa ao exterior de amostra de PG. 

Divulgação, transmissão ou retransmissão 

de dados ou informações que integram ou 

constituem CTA.



Procedimentos para a regularização das atividades 

 Cadastrar a atividade ou obter autorização do

CGEN, ou conforme for o caso, de acordo com as

regras fixadas pelo PL 7735, de 2014.

 Notificar o produto ou processo desenvolvido a

partir do acesso ao PG ou ao CTA.

 Repartir os benefícios decorrentes da exploração

econômica, de acordo com as novas regras fixadas

pelo PL 7735, de 2014,respeitado o limite temporal

de limite de até 5 (cinco) anos anteriores à

celebração do Termo de Compromisso, subtraído o

tempo de sobrestamento do processo em

tramitação no CGEN.

 Celebração de Termo de Compromisso, que preverá

obrigação de:



Regularização junto ao INPI

 Para regularização junto ao

Instituto Nacional de Propriedade

Industrial- INPI dos pedidos de

patentes depositados durante a

vigência da MP, o requerente

deverá apresentar o comprovante

de cadastro ou de autorização.



Consequências legais decorrentes da 

regularização
 Suspenção das sanções administrativas previstas nos Arts.

16 a 18 e do Arts. 21 a 24 do Decreto 5.459/05.

 Extinção da exigibilidade das sanções administrativas

previstas nos Arts. 16 a 18 do Decreto nº 5.459/05.

 Redução em 90% do valor das multas aplicadas com base

nos Arts. 19 e dos Arts. 21 a 24 do Decreto nº 5.459/05.

 Conversão do saldo remanescente, a pedido do usuário, em

obrigação de executar uma das modalidades de repartição

de benefícios não monetária prevista na nova Lei.



Aplicação dos recursos do Fundo 

Nacional para a Repartição de Benefícios 

 Os recursos decorrentes da exploração econômica de produto acabado

ou material reprodutivo oriundo de acesso a:

CTA: exclusivamente destinados em benefício dos povos indígenas,

comunidades locais e agricultores tradicionais.

PG proveniente de coleções ex situ: parcialmente destinados em

benefício dessas coleções.

PG em condições in situ: finalidades relacionadas com a valorização do

PG e do CTA e promoção do uso de forma sustentável.



OBRIGADA!

Rosa Miriam de Vasconcelos

Coordenadora de Assuntos Regulatórios

Secretaria de Negócios
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