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 O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGen, estabelecido pela Lei 

13.123/2015 e cuja a composição está explicitada no Decreto 8772/2016, teve suas atividades 

retomadas, após a posse do último governo, apenas em agosto de 2019. Em parte isso se 

deveu a extinção de vários dos ministérios que faziam parte do CGen e a demora na nomeação 

dos novos representantes dos ministérios que ainda subsistem. 

 A primeira reunião aconteceu no dia 7 de agosto e foi precedida como de costume 

pelas reuniões da Câmara Setorial dos Detentores de Conhecimento Tradicional  e da Câmara 

Setorial da Academia, das quais a ABA faz parte. A primeira congrega os detentores de 

conhecimento tradicional, representados pelos segmentos de povos indígenas (APIB), povos e 

comunidades tradicionais (CNPCT) e agricultores familiares (Condraf), e membros de outras 

organizações que apoiam os detentores, como a Funai, o Iphan e o Instituto Socioambiental. A 

Câmara da Academia, por sua vez, reúne dois representantes de cada uma das entidades 

ligadas à academia representadas no CGen - SBPC, ABC e ABA -, além de alguns ministérios, 

como o MAPA, o MJ, o MS e o MCTIC. Vale lembrar que as reuniões das câmaras acontecem na 

véspera das reuniões plenárias do CGen. 

 O detalhamento de cada reunião oficial pode ser encontrado nas atas disponíveis no 

site do Ministério do Meio Ambiente. Durante o ano de 2020, diante da pandemia do 

coronavírus, só houve duas reuniões, uma anterior à pandemia e uma apenas de informes, em 

dezembro de 2020. 

 

Reuniões do CGen e suas câmaras  

19ª Reunião do CGen (7/8/2019): 

Reunião preliminar da Câmara Setorial de Detentores de Conhecimento Tradicional: 

 Os temas debatidos foram: 

 Preparação para uma reunião agendada com mediação da CONAQ para conversar 

sobre projeto desenvolvido pelo Instituto Atá (vinculado ao chef de cozinha Alex Atala) 

em parceira com a Associação Quilombo Kalunga  (AQK) e a comunidade kalunga e o 

registro da marca “Baunilha do Cerrado”, por parte do Instituto Atá. 

 Registro de marcas ligadas ao conhecimento tradicional junto ao Instituto Nacional 

Propriedade Industrial (INPI). 

 Orientação Técnica sobre obtenção de consentimento prévio informado para acesso à 

Conhecimento Tradicional Associado de fonte secundária. 



 Solicitação de um estudante de nível médio de consentimento prévio informado para 

o uso do pequi em sua pesquisa. 

 

Reunião preliminar da câmara setorial da academia: 

Os temas debatidos foram: 

 IBICT como parceiro brasileiro para estrangeiros que estudam a biodiversidade 

brasileira no caso de pesquisa científica. 

 Integração do Sistema de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 

Tradicional (SisGen) com outras plataformas e sistemas. 

 Inclusão do padrão Darwin Core na nova versão do SisGen. 

 Autorização e anuência do Conselho de Defesa Nacional e do Comando da Marinha, 

conforme o art. 13  da Lei 13.123/15 e o art. 27 do Decreto 8.772/16.  

 Pesquisa com patógenos e amostras clínicas. 

 Revisão de Orientações Técnicas (OT) e resoluções da Câmara. 

 

Reunião do plenário do CGen: 

 Análise e deliberação sobre proposta de Resolução que estabelece procedimentos 

para que a Secretaria-Executiva do CGen cancele os cadastros de acesso, remessa ou 

notificação, nos casos em que especifica: foi aprovada essa resolução modificada de 

forma que o Sistema permita que usuário exclua seu cadastro voluntariamente. Fica 

garantido o registro desse cancelamento no SisGen. 

 

 Análise e deliberação sobre proposta de Resolução que estabelece forma de 

cumprimento da exigência de apresentação de Relatório de Atividades: foi aprovada 

essa resolução com modificações.  

 

 Revisão da Resolução nº 9/2018, a pedido da Câmara setorial da academia. A alteração 

foi permitir que os dispositivos da resolução se apliquem também aos casos de 

atividades de acesso iniciadas após a entrada em vigor da Lei n°13.123, de 2015. 

 

 Revisão da Resolução nº 14/2018, a pedido da CNI. Essa resolução trata de como 

preencher o SisGen no caso de não haver o número  de cadastro de acesso que deu 

origem ao produto intermediário, obtido de terceiros. As alterações sugeridas geraram 

dúvidas entre os conselheiros e optou-se por aprovar uma nova resolução remetendo 

a questão para a nova versão do SisGen e consultar a consultora jurídica do MMA para 

saber se a resolução 14 original deve ser mantida.  

 

 

 

 



20ª Reunião do CGen (2/10/2019) 

Reunião preliminar da Câmara Setorial de Detentores de Conhecimento Tradicional: 

 

 Os temas debatidos foram: 

 Revisar programação simpósio interfaces RJ 

 Revisão da memória da reunião da CSD de agosto. 

 Informes sobre o seminário internacional ABS em Brasília 

 Distribuição e leitura do artigo do “Sabonete da discórdia”  

 Discussão sobre o processo Tawaya em pauta na próxima reunião do CGen 

 

Reunião preliminar da câmara setorial da academia: 

Os temas debatidos foram 

 IBICT como parceiro brasileiro de pesquisadores estrangeiros 

 Integração do SisGen com outras plataformas 

 Credenciamento das coleções biológicas que estão aguardando homologação 

 Revisão da composição da CSA 

 Revisão da Orientação Técnica Nº 8 de 18 de setembro de 2018 

 

Reunião do plenário do CGen: 

 

 Apresentação do parecer da conselheira representante do Conselho Nacional dos 

Povos e Comunidades Tradicionais sobre o caso de acesso indevido ao conhecimento 

tradicional Ashaninka pela antiga Tawaya Sabonetes  e encaminhamentos. A votação 

foi unânime e deu ganho aos Ashaninka. 

 

 Análise e deliberação sobre revisão da Resolução CGen nº 23, de 2019,que esclarece 

sobre “data de disponibilização do cadastro pelo CGen”, nos casos em que a 

procedência do patrimônio genético seja produto intermediário oriundo de acesso 

obtido de terceiro. 

 

 



 Análise e deliberação sobre revisão da Resolução CGen nº 20, de 2019,que estabelece 

procedimentos para que a Secretaria-Executiva do CGen cancele os cadastros de 

acesso, remessa ou notificação, nos casos em que especifica. 

 

 Análise e deliberação sobre proposta de Resolução que estabelece data para o 

descredenciamento das instituições credenciadas como fiéis depositárias durante a 

vigência da Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. 

 

 Análise e deliberação sobre proposta de revisão da Deliberação CGen nº 5, de 2017, 

que cria a Câmara Setorial da Academia. 

 

21ª Reunião do CGen (4/12/2019) 

 

Reunião preliminar da Câmara Setorial de Detentores de Conhecimento Tradicional: 

 Os temas debatidos foram: 

 Impressões e avaliação do “I Simpósio Brasileiro de Acesso ao Patrimônio genético e 

Conhecimento Tradicional Associado: interfaces entre comunidades, academia, 

empresas e governo” 

 CESAM - Centro de Saúde Alternativa de Muribeca  

 Informe sobre o Inception Workshop, reunião de abertura do projeto Gef 

Fitoterápicos.   

 Discussão sobre as interfaces entre o TIRFAA e o Protocolo de Nagoya 

 Discussão das pautas do CGen: Processos a serem distribuídos e orientação técnica 

sobre ‘fabricante do produto acabado’ 

 Breve avaliação das reuniões da CSD 2019 

 Planejamento CSD 2020 em diretrizes (esse planejamento ficou prejudicado por conta 

da pandemia) 

o Mapeamento de pendências 

o Elaboração de OTs: rastreabilidade, sigilo e origem não identificável  

o Mapeamento qualitativo dos cadastros do SISGen de CTA e PG 

o Levantamento dos povos e comunidades tradicionais no SISGen 

o Publicações pendentes: 

o Guia para os usuários de como se relacionar com os PIPCTAFs  

o Elaboração das metodologias para a formações com a base sobre a Lei 

13.23/15 

o Realizar as formações com a base sobre a Lei 13.23/15 

o Viabilizar com os parceiros a presença dos representantes de PIPCTAFs das 

bases a depender dos temas que serão discutidos. 

o Acompanhamento das discussões internacionais 



Reunião preliminar da câmara setorial da academia: 

Os temas debatidos foram 

1.       Revogação da Orientação Técnica CGen nº 8, de 2018, que esclarece o significado 
dos termos “envio” e “remessa”. 

2.       IBICT como parceiro brasileiro de pesquisadores estrangeiros 

3.        Integração do SisGen com outras plataformas 

4.        Declaração de que o usuário está ciente sobre a necessidade de cumprimento da 
legislação de acesso e repartição de benefícios e de cadastro no SisGen nas Plataforma 
Brasil e CIUCA. 

5.       Discussão sobre o Protocolo de Nagoia e o compartilhamento de patógenos no 
contexto da saúde pública 

6.       Revisão da composição da CSA 

 

Reunião do plenário do CGen: 

 Análise e deliberação sobre proposta de criação de Câmara Temática para discutir o 

uso do óleo de babaçu para produção de sabões e produtos de limpeza, no âmbito da 

legislação de acesso e repartição de benefícios. 

 

 Informe sobre assinatura do contrato entre a União e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES para implementação do Fundo Nacional 

para a Repartição de Benefícios –FNRB. 

 

 Informe sobre erros de configuração do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 

Genético e do Conhecimento Tradicional Associado –SisGen –e sobre o 

desenvolvimento da nova versão do Sistema. 

 

22ª Reunião do CGen (19/2/2020) 

 

Reunião preliminar da Câmara Setorial de Detentores de Conhecimento Tradicional: 

 Os temas debatidos foram: 

 COP 2020 China 

 Formação Projeto GEF ABS  

 Construção de uma Orientação Técnica para os usuários sobre como categorizar o 

conhecimento tradicional associado em de origem identificável e não-identificável, 

mesmo se obtido de fonte secundária  



 Rastreabilidade dos cadastros no SISGen 

 Acompanhamento mais efetivo sobre o artigo 8j da CDB 

 Preparação dos materiais de apoio 

 Estudos de caso:  stevia,  açaí como corante, cupuaçu, jambu, aguapé, baunilha do 

Cerrado, copaíba 

 Sigilo: quando, por que e para quem. 

 Apoio e discussão junto ao Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de 

Benefícios, para gerar uma ponte, discussões, informações etc. 

 Aproximação com a academia para propor resoluções e orientações técnicas conjuntas 

 Comunicação: como criar uma identidade de comunicação da câmara setorial 

 

Reunião preliminar da câmara setorial da academia: 

 Módulo para pesquisa que não tenha por finalidade exploração econômica 

CNPq/SisGen. 

 Associação de instituição estrangeira com instituição brasileira 

 Avaliação sobre a legalidade da Revogação da OT nº 84. 

 Indicações dos representantes da CSA por parte da ABC 

 

Reunião do plenário do CGen: 

 Análise e deliberação sobre proposta de atividades de acesso realizadas por pessoa 

jurídica estrangeira quando esta não estiver associada a pessoa jurídica nacional  

 

 Análise e deliberação sobre proposta de Resolução que “Dispensa a realização de 

depósito de subamostra do patrimônio genético em instituições fiéis depositárias”  

 

 Análise e deliberação sobre proposta de Orientação Técnica fixando que a conversão 

de polímeros renováveis em artigos não configura acesso a patrimônio genético.  

 

 Informe sobre a declaração da receita líquida anual nos Sistema Nacional de Gestão do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado SisGen. 

 

 Informe sobre a situação atual do funcionamento do Fundo Nacional para a Repartição 

de Benefícios - FNRB, e de seu comitê gestor.  

 

23ª Reunião do CGen (02/12/2020) 

Durante a pandemia não houve nenhuma reunião da Câmara Setorial de Detentores de 

Conhecimento Tradicional e apenas uma extraordinária da Câmara Setorial da Academia à qual 

não pude comparecer. 



 

Reunião do plenário do CGen: 

Essa reunião consistiu apenas em um conjunto de informes e na aprovação do calendário 

de reuniões do ano que vem. As reuniões acontecerão nas seguintes datas, sempre às 

quartas-feiras: 

 24 de fevereiro  

 14 de abril  

 25 de agosto 

 24 de novembro 

 

 

Outras reuniões  

Seminário Internacional sobre Acesso e Repartição de Benefícios – Intercâmbio de 

Experiências Regulatórias – 18 e 19/9/2019 

I Simpósio Brasileiro sobre Acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional 

Associado: interfaces entre detentores de conhecimento tradicional associado (CTA), 

academia, empresas e Governo” -  5 a 7/10/2019 

Oficina de construção participativa do projeto político-pedagógico de formação dos povos 

indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares em acesso e repartição de 

benefícios – 12/2/2020 


