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Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 
Tradicional Associado
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I. CONTEXTO

O PROJETO 
O acesso a recursos genéticos é de grande importância para a pesquisa não comercial e 
comercial, apoiando a conservação da biodiversidade, a gestão ambiental, a excelência 
científica, o desenvolvimento e entrega de produtos. Devido à alta biodiversidade do 
Brasil, há um interesse considerável por estudos sobre biodiversidade e atividades 
comerciais, e muitas partes interessadas, tanto no Brasil quanto na União Europeia 
(UE), há muito se beneficiam mutuamente de projetos de pesquisa e colaborações em 
atividade no contexto das complexas e desafiadoras legislações em ABS.

Esse projeto específico ocorre no âmbito do Diálogo Setorial, buscando desenvolver 
mecanismos e ferramentas para facilitar o intercâmbio científico e tecnológico, e a 
cooperação na área de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios, de 
acordo com os requisitos do Protocolo de Nagoia (PN), que foi ratificado pela União 
Europeia, mas ainda não pelo Brasil. No entanto, a colaboração entre as Partes está em 
andamento, apesar dessa assimetria. A compreensão de ambas as legislações e dos 
desafios decorrentes de suas implementações tem crescido, ainda que suas implicações 
nas colaborações entre UE-Brasil ainda não estão totalmente exploradas.

Este Diálogo visa continuar o trabalho coordenado pela Direção Geral de Meio Ambiente 
da Comissão Europeia e pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, conduzido em 
2012, 2013, 2014 e 2016. Desde o Diálogo anterior1, a legislação no Brasil e na UE 
tem sido implementada mais completamente e considerável experiência foi adquirida 
em questões práticas. Embora muitas questões e incertezas existentes tenham sido 
resolvidas durante as últimas fases do projeto, muitas partes interessadas industriais 
e acadêmicas continuaram cheias de incertezas acerca das especificidades dos 
procedimentos a serem seguidos sob as Regras Brasileiras de ABS2. Além disso, a noção 
de patrimônio genético (PG) se estende a “informação de origem genética de espécies 
vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias 
oriundas do metabolismo destes seres vivos” (Lei 13.123/2015), não obstante da fonte 

1. Os resultados do projeto anterior, incluindo o livreto produzido a partir da última fase do projeto (Kate DAVIS, Paulo HOLANDA, Chris LYAL, Manuela 
DA SILVA and Eliana M.G. FONTES, Implementation of the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing: Dialogue between Brazil and the European 
Union, Sector Dialogues), juntamente com outros resultados do projeto, estão disponíveis on-line em https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-bio-
tecnologia/dialogo-protocolo-de-nagoya, em http://nagoyaprotocol.myspecies.info/node/23, e em https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/
documentos/mmaa0019_ingles_web.pdf.

2.  Neste livreto, entende-se por “Regras Brasileiras de ABS” o que compreende a Lei 13.123, de 20 de maio de 2015; o Decreto 8.772 de 11 de maio de 
2016; juntamente com todas as Resoluções e Orientações Técnicas juridicamente vinculativas emitidas pelo CGen, fornecendo interpretações sobre o 
conteúdo da referida Lei e Decreto.

https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia/dialogo-protocolo-de-nagoya
https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia/dialogo-protocolo-de-nagoya
http://nagoyaprotocol.myspecies.info/node/23
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/mmaa0019_ingles_web.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/mmaa0019_ingles_web.pdf
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de tais informações, que podem ser in situ, ex situ ou in silico (art. 22 do Decreto 
8.772/2016). A regulamentação da pesquisa e desenvolvimento tecnológico realizada 
com PG in silico na legislação brasileira, ou seja, o PG mantido em computador, fornece 
questionamentos e desafios adicionais para reguladores, academia e indústria.

Por esse motivo, esta fase do projeto focou em fornecer informações sobre procedimentos 
para o acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro, mais especificamente sobre as fontes 
ditas in silico (terminologia usada na legislação nacional brasileira ao lado de fontes 
ex situ e in situ de informação genética e material). Com base nas fases anteriores 
dos Diálogos Setoriais Brasil-UE, este projeto em particular teve a chance de refletir 
em quase quatro anos de experiência na implementação das Regras Brasileiras de 
ABS, que compreendem a Lei 13.123, datada de 20 de maio de 2015, e seu Decreto 
8.772, datado de 11 de maio de 20163. Ele foi particularmente delineado para investigar 
as implicações práticas da regulamentação sobre informações de patrimônio genético 
mantidas em computadores, ou seja, de fontes in silico de acordo com o Decreto, para 
maximizar a confiança e a segurança jurídica nas parcerias entre Brasil e UE.

ATIVIDADES DO PROJETO E DOCUMENTOS 
PRODUZIDOS
Para fornecer informações contextuais sobre a lei aplicável e aspectos práticos do 
acesso ao patrimônio genético in silico, um documento de base foi desenvolvido antes 
do workshop realizado em Brasília, de 10 a 12 de dezembro de 2019, nas instalações do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O documento de base identificou 
uma série de perguntas abertas sobre o escopo, o conteúdo e a implementação das 
Regras Brasileiras de ABS, que foram discutidas pelos participantes do workshop, como 
autoridades públicas europeias e brasileiras, e partes interessadas, quer pesquisadores, 
usuários ou consultores jurídicos. Por meio de diferentes apresentações e trabalhos em 
grupo, os participantes conferiram as regras brasileiras e europeias de ABS aplicáveis, 
com ênfase na regulamentação sobre o acesso ao patrimônio genético brasileiro obtido 
de fontes in silico. Uma visão geral das apresentações feitas durante o workshop, 
bem como as discussões sobre as questões abertas e os cenários desenvolvidos no 

3.  A Lei 13.123/2015 pode ser acessada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm.
O Decreto 8.772/2016 pode ser acessado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm
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documento de base, podem ser encontradas no relatório do workshop.

Com base nesses dois documentos e nas discussões realizadas durante e após o 
workshop, este livreto tem como objetivo informar aos potenciais usuários do sistema 
brasileiro de ABS sobre o escopo das Regras Brasileiras de ABS. Enriquecidas com a 
prática institucional estabelecida nestas regras, ele espera de trazer maior clareza aos 
usuários sobre as obrigações processuais existentes. Usando análises e exemplos do 
documento de base e do relatório do workshop, assim como casos ilustrativos adicionais, 
este livreto apresenta os esclarecimentos trazidos durante as discussões do workshop, 
sinaliza áreas de incerteza e possíveis mudanças, além de listar possíveis caminhos que 
poderiam ser mais explorados.
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II. PRINCIPAIS ELEMENTOS DAS REGRAS 
BRASILEIRAS DE ABS

Ao confrontar as Regras Brasileiras de ABS às realidades práticas de usuários e 
geradores de informações do patrimônio genético, especialmente aquelas mantidas in 
silico, ou seja, mantidas em computadores, o projeto colocou com êxito as regras de 
implementação em perspectivas concretas e identificou alguns ativos claros do sistema, 
bem como questões pendentes e desafios iminentes. Enquanto a nova governança 
institucional estabelecida pelas Regras Brasileiras de ABS em 2015 trouxe considerável 
segurança jurídica aos usuários, algumas ambiguidades permanecem em relação ao 
escopo exato das regras, à definição de acesso e aos diferentes gatilhos processuais.

CONSIDERAÇÕES INSTITUCIONAIS
As Regras Brasileiras de ABS têm uma estrutura de governança única, centralizada em 
torno da Secretaria Executiva do CGen, estabelecida sob os auspícios do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA). O CGen possui competências muito amplas, desenvolvendo 
continuamente ou esclarecendo as Regras Brasileiras de ABS por meio de suas 
Resoluções4 e Orientações Técnicas5, que são juridicamente vinculativas e fornecem 
interpretações da Lei 13.123. e do Decreto 8.772. A natureza adaptável e participativa 
das regras é assegurada por diferentes Câmaras Temáticas, que são temporárias, e 
Câmaras Setoriais, que são permanentes:

•	 Câmara Setorial das Populações Indígenas, Comunidades Tradicionais e 
Agricultoras(es) Tradicionais detentores de Conhecimento Tradicional Associado 
ao Patrimônio Genético;

•	 Câmara Setorial da Academia;

•	 Câmara Temática sobre Dosimetria das Multas dos Autos de Infração;

4.  As Resoluções do CGen estão disponíveis em: https://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/nrmas-do-
-cgen.html#resolu%C3%A7%C3%B5es.

5.  As Orientações Técnicas do CGen estão disponíveis em: https://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/
nrmas-do-cgen.html#orienta%C3%A7%C3%B5es-t%C3%A9cnicas
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•	 Câmara Temática sobre Proposta de Definição sobre Características Distintivas 
Próprias;

•	 Câmara Temática sobre os Conceitos de Excipientes para o Setor de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos, que não está mais ativo (suas atividades resultaram na 
adoção Orientação Técnica nº 2/2017);

•	 Câmara Temática sobre os Conceitos dos Principais Elementos de Valor Agregado 
ao Produto para o Setor de Fragrâncias, que também não está mais ativo (suas 
atividades resultaram na adoção da Orientação Técnica n° 6/2018).

As Regras Brasileiras de ABS também estabeleceram um cadastro eletrônico de ABS, 
chamado SisGen, em que as entidades brasileiras devem cadastrar suas atividades 
de acesso (ou seja, pesquisa e desenvolvimento tecnológico) quando um dos gatilhos 
legalmente estabelecidos (identificados mais abaixo) forem atingidos. 

PATRIMÔNIO GENÉTICO COMO INFORMAÇÃO

Lei 13.123/2015, Art.2, I.

Patrimônio Genético: informação de origem genética de espécies vegetais, 
animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias 
oriundas do metabolismo destes seres vivos.

Amplo Escopo Material

A noção de patrimônio genético nas Regras Brasileiras de ABS é ampla o suficiente 
para incluir todos os tipos de informações, suas contrapartidas físicas e digitais, desde 
que essas informações estejam relacionadas a plantas, animais, espécies microbianas 
e quaisquer outras espécies, incluindo substâncias originárias do metabolismo destes 
seres vivos. As Regras Brasileiras de ABS, portanto, se referem ao acesso à informação 
genética, e não aos recursos genéticos.   
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Características distintivas de espécies domesticadas e cultivadas

Lei 13.123/2015, Art.2, XXV

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 suas características distintivas próprias, 
incluindo as que formem populações espontâneas.

Semelhante ao texto usado na Convenção sobre Diversidade Biológica, as Regras 
Brasileiras de ABS estabelecem que as espécies domesticadas e cultivadas precisam 
ter “desenvolvido naturalmente suas características distintivas” no Brasil como um 
limiar que determina se elas devem ser consideradas como patrimônio genético:

•	 Dois instrumentos específicos estão previstos nas Regras Brasileiras de ABS 
para orientar esse processo, liderado pelo Ministério da Agricultura: a lista 
de espécies de plantas e de animais, domesticadas ou cultivadas, usados   em 
atividades agrícolas, que foram introduzidos no território brasileiro, indicando se 
eles desenvolveram naturalmente características distintivas no Brasil ou não, o que 
levou a uma listagem de espécies e variedades que não devem ser consideradas 
como patrimônio genético brasileiro (Art. 113 do Decreto 8.772/2016 e duas 
Instruções Normativas)6; e a compilação de variedades tradicionais e crioulas que 
são consideradas patrimônio genético brasileiro (Art. 114 do Decreto 8.772/2016);

6.  A lista de espécies vegetais introduzidas no Brasil e não consideradas patrimônio genético foi publicada pela primeira vez pela Instrução Normativa 
23, de 14 de junho de 2017, atualizada  expandida pela Instrução Normativa 3, de 20 de março de 2019, disponível em: https://www.gov.br/agricultura/
pt-br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-agropecuaria/recursos-geneticos-1/arquivos/INn3de20demarode2019.pdf/view. A lista de espécies animais 
domésticas publicada pela Instrução Normativa 19, de 16 de abril de 2018, atualizada e expandida com a inclusão de espécies animais aquáticas e 
pragas quarentenárias pela Instrução Normativa 16 de 4 de junho de 2019, disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-16-
de-4-de-junho-de-2019-153682271

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-agropecuaria/recursos-geneticos-1/arquivos/INn3de20demarode2019.pdf/view
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-agropecuaria/recursos-geneticos-1/arquivos/INn3de20demarode2019.pdf/view
http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-16-de-4-de-junho-de-2019-153682271
http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-16-de-4-de-junho-de-2019-153682271
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EXEMPLO

O acesso ao Kappaphycus alvarezii, uma espécie de alga vermelha, ainda que 
obtida no mar territorial brasileiro, não estaria sujeito a um registro SisGen, pois é 
listado como uma espécie introduzida no Brasil sem ter desenvolvido características 
distintivas no país.

•	 Casos complexos ou contenciosos exigiriam ainda uma pesquisa comparativa 
minuciosa, seja em publicações ou em outros tipos de informações que listem a 
biodiversidade existente no Brasil;

•	 A existência de uma Câmara Temática no CGen sobre a definição proposta de 
características distintivas pode ser uma solução mediadora útil, pois pode discutir 
casos contenciosos ou, alternativamente, propor esclarecimentos adicionais a 
serem incluídos em uma futura Resolução ou Orientação Técnica do CGen.

EXEMPLO

Pés de erva-mate que tenham sido cultivados fora do território nacional brasileiro 
por um período considerável de tempo, inicialmente obtidos no Brasil (não para 
acesso no sentido das Regras Brasileiras de ABS, mas para mero cultivo), seriam 
considerados como patrimônio genético brasileiro mantido ex situ de acordo com a 
prática institucional brasileira e, portanto, se enquadram nas Regras Brasileiras de 
ABS. No entanto, se as plantas tivessem naturalmente desenvolvido características 
distintivas no país onde foram cultivadas, elas potencialmente cairiam sob os 
direitos soberanos deste país.
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Microrganismos

Lei 13.123/2015, Art. 2, parágrafo único e Decreto 8.772/2016, Art. 1 §2

“Considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para 
os efeitos desta Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de substratos 
do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da 
plataforma continental.”

O microrganismo não será considerado patrimônio genético nacional quando o 
usuário, instado pela autoridade competente, comprovar (I) que foi isolado a partir 
de substratos que não sejam do território nacional, [...] e (II) a regularidade de sua 
importação. 

As Regras Brasileiras de ABS incluem considerações específicas em relação aos 
microrganismos, afirmando que eles entrariam em seu escopo se isolados de 
substratos originários de territórios abrangidos pela soberania nacional (ou seja, 
território nacional, mar territorial, zona econômica exclusiva ou plataforma continental). 
As regras prescrevem um princípio geral de qualificação de microrganismos como PG 
brasileiro, assumindo que eles se originam do território soberano brasileiro, transferindo 
o ônus da prova para os usuários.

EXEMPLO

Um microrganismo isolado na Dinamarca a partir de um pote de repolho em 
conserva, comprado em um mercado local no Brasil, seria considerado como 
patrimônio genético brasileiro pelas autoridades brasileiras, mas o usuário seria 
capaz de provar que o microrganismo se originou na Dinamarca, onde foi isolado.

•	 Nas Regras Brasileiras de ABS, a ênfase é colocada na origem dos substratos de 
onde o microrganismo provém, e não no local de isolamento do microrganismo.
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•	 As atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico realizadas em 
microrganismos que foram isolados no Brasil, mas de substratos que não são 
originários do território soberano brasileiro, em teoria, não se enquadrariam no 
escopo das Regras Brasileiras de ABS. No entanto, caberia aos usuários provar a 
origem estrangeira dos microrganismos, por exemplo, através de documentações 
que comprovem sua importação legal para o território. 

•	 Organismos que foram encontrados e isolados dentro do território brasileiro 
soberano seriam considerados patrimônio genético brasileiro e, portanto, qualquer 
organismo isolado no Brasil desencadearia uma presunção quanto à sua origem 
em substratos brasileiros, de acordo com a cartilha publicada pela Câmara Setorial 
da Academia do CGen7.

•	 Além disso, organismos isolados de substratos brasileiros, mas por um usuário fora 
do Brasil, ainda seriam considerados como patrimônio genético brasileiro sob as 
Regras Brasileiras de ABS. 

•	 No entanto, como as incertezas tendem a existir sobre a origem exata desses 
microrganismos, e os países estrangeiros onde o isolamento ocorreu podem 
considerar o microrganismo como abrangido por seus próprios direitos soberanos, 
o delineamento da qualificação do PG brasileiro nem sempre é fácil.

Amplo Escopo Temporal e Geográfico

Nas Regras Brasileiras de ABS, a data de aquisição do PG, qualquer que seja sua 
fonte, não tem relevância para a implementação das regras. Em outras palavras, não 
importaria quando o PG foi realmente coletado, adquirido ou chegou às mãos de um 
usuário, se o acesso (ou seja, pesquisa e desenvolvimento tecnológico no sentido das 
Regras Brasileiras de ABS, conforme detalhado abaixo) for realizado no PG brasileiro 
após 30 de junho de 2000, ele se enquadra no escopo temporal das regras e garante 
um cadastro no SisGen (Artigo 37 da Lei 13.123/2015)8. 

Sob a legislação brasileira, as amostras e informações encontradas em coleções 

7.  CARTILHA PARA A ACADEMIA LEGISLAÇÃO DE ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO E REPARTIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS, adotada em maio de 2018, disponível em: https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/cartilha_para_a_
academia_lei_13123_maio_2018.pdf 

8.  Esta data é a data de entrada em vigor da Medida Provisória 2.186/2001, que foi revogada pelas atuais regras brasileiras de ABS. 

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/cartilha_para_a_academia_lei_13123_maio_2018.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/cartilha_para_a_academia_lei_13123_maio_2018.pdf
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estrangeiras devem ser consideradas PG brasileiros, mesmo que sejam originárias  
de organismos coletados no passado (distante), desde que as atividades de acesso 
(pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico) sejam realizadas após o dia 30 de junho 
de 2000. Portanto, todas as informações do PG e suas contrapartes físicas, incluindo 
qualquer microrganismo isolado de substratos originários do Brasil, sejam mantidos no 
Brasil ou em coleções (privadas ou públicas) fora do território nacional brasileiro, seriam 
considerados dentro escopo das Regras Brasileiras de ABS.

EXEMPLO

Espécimes de besouros coletados em uma floresta primária no Brasil em 1952 e 
conservados em um Museu de História Natural no exterior seriam considerados 
patrimônio genético brasileiro. 

ACESSO COMO PESQUISA
O consentimento prévio informado é necessário para o acesso ao conhecimento 
tradicional associado (Artigo 9 da Lei 13.123/2015), mas não há necessidade de nenhum 
procedimento administrativo antes de outras atividades de acesso realizadas no PG 
brasileiro (Artigo 12, § 2 da Lei 13.123/2015).

A aquisição de amostras de PG in situ pode exigir a obtenção prévia de uma 
autorização em certos casos (consulte a Instrução Normativa ICMBio 03/14 para mais 
informações). Quando a coleta ou amostragem é realizada por entidades estrangeiras 
em território brasileiro (incluindo o mar territorial e a plataforma continental) para fins 
de pesquisa, uma solicitação específica deve ser feita no CNPq. Esses procedimentos 
administrativos não estão vinculados ao SisGen, que não funciona como um ponto de 
verificação para conformidade com esses requisitos, mas o usuário deve cumpri-los 
antes da obtenção do PG.

http://www.icmbio.gov.br/sisbio/images/stories/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_ICMBio_N%C2%BA_3_DE_2014__com_retifica%C3%A7%C3%A3o_do_DOU28_08_15.pdf
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Lei 13.123/2015, Art. 2

VIII – acesso ao patrimônio genético – pesquisa ou desenvolvimento tecnológico 
realizado sobre amostra de patrimônio genético. 

IX – 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. 

X – 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.

As Regras Brasileiras de ABS dizem respeito a todos os tipos de pesquisa, sejam 
experimentais ou teóricas, realizadas com PG brasileiro, sem exceção (Artigo 2, 
X e XI da Lei 13.123/2015). Mesmo que atividades de pesquisa básica que dependem 
de informações de PG (encontradas em formatos físicos ou digitais) se enquadrem na 
definição de acesso segundo as Regras Brasileiras de ABS, várias atividades de pesquisa 
foram isentas das obrigações de cadastro do SisGen, enquanto um procedimento 
simplificado foi estabelecido para outras atividades de pesquisa básica. As regras 
de acesso aplicam-se à filogenia, taxonomia, sistemática, ecologia, biogeografia e 
epidemiologia, com um procedimento simplificado de cadastro detalhado na Resolução 
CGen no 10, datada de 03 de agosto de 2018.

Além disso, algumas atividades e testes são considerados fora do escopo das regras 
ou isentos do cadastro de acesso e de outras obrigações: 
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•	 Análise de DNA e outras análises moleculares destinadas a identificar uma espécie 
ou amostra; testes de diagnóstico e exames clínicos para a identificação direta 
ou indireta de agentes etiológicos ou patologias hereditárias em um indivíduo; 
caracterização física, química e físico-química para a determinação da informação 
nutricional de alimentos (Artigo 107 do Decreto 8.772/2016).

•	 Quando não fazem parte integrante da pesquisa e desenvolvimento tecnológico: 
(1) relatórios técnicos que incluem inventário, levantamento ou monitoramento do 
PG, para fins de licenciamento ambiental, avaliação do potencial de exploração de 
recursos naturais ou ações para restauração ambiental e restauração de áreas 
degradadas; (2) identificação ou confirmação da identificação taxonômica do PG 
a ser incorporado no acervo de uma coleção ex situ; (3) caracterização física, 
química, físico-química ou bioquímica de extratos, ceras, manteigas e óleos; (4) 
testes de controle da qualidade de produtos derivados do acesso ao PG ou CTA, 
bem como testes de proficiência realizados em laboratórios; e (5) testes que usam 
o PG exclusivamente como organismos-alvo não seriam considerados como acesso 
ao PG sob as Regras Brasileiras de ABS (Orientação Técnica do CGen no 9, de 18 
de setembro de 2018).

EXEMPLO

O “DNA barcoding” realizado em 2016, referente a espécimes de besouros 
coletados em uma floresta primária no Brasil em 1952 e conservados em um 
Museu de História Natural no exterior, não exigiria um cadastro de acesso ao 
SisGen. No entanto, se os esforços do “barcoding” fizerem parte de um projeto de 
pesquisa maior que vá além da identificação de uma espécie ou amostra (ou as 
outras exceções listadas nos correspondentes artigos 107 do Decreto 8.772/2016 
e Orientação Técnica CGen no 9), seria necessário um cadastro no SisGen em 
qualquer um dos gatilhos mencionados abaixo.
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GATILHOS PROCESSUAIS 
Embora as Regras Brasileiras de ABS tenham uma visão bastante compreensiva do 
acesso ao patrimônio genético, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são 
vistos como uma continuidade em que o cadastro de acesso no SisGen é necessário 
apenas em gatilhos específicos, em oposição ao início da pesquisa e/ou atividades 
desenvolvimento tecnológico por si só. Algumas atividades não podem ocorrer antes do 
cadastro no SisGen. Esses gatilhos, que serão detalhados abaixo, são a remessa do PG, 
a comercialização de um produto intermediário, a solicitação de direitos de propriedade 
intelectual, a publicação dos resultados das atividades de acesso e a notificação de um 
produto acabado ou material reprodutivo. Somente o envio de amostras, ao contrário 
da remessa, pode ser cadastrado após sua ocorrência na prática.

A pessoa física ou jurídica brasileira que submete o cadastro ao SisGen precisa indicar 
se o acesso diz respeito ao PG e/ou CTA, o tipo exato de PG juntamente com seu gênero 
científico e nome (embora o sistema possa acomodar espécies não identificadas), 
indicando se trata-se de uma variedade ou raça local ou crioula, e também a fonte do 
PG, se obtida in situ, ex situ, in silico ou através de um produto intermediário.

O SisGen emitirá automaticamente um comprovante que demonstra a apresentação 
das informações solicitadas, o que permite à entidade realizar a atividade para a 
qual um cadastro ou uma notificação foi solicitada (ou seja, publicação dos resultados 
da pesquisa, envio, remessa, qualquer pedido de direito de propriedade intelectual 
ou concessão de patente, comercialização de produto intermediário ou exploração 
econômica de produto acabado ou material reprodutivo).

Mediante solicitação do usuário, o CGen pode emitir um Certificado de Regularidade 
de Acesso, segundo o qual o CGen declara conformidade com as Regras Brasileiras 
de ABS para fins da atividade de acesso cadastrada (mas não para a notificação 
do produto acabado – Art. 2, XXII, Lei 13.123/2015 e Art. 42, Decreto 8.772/2016). 
Este certificado pode ser potencialmente utilizado pelas autoridades reguladoras dos 
Estados que operam controles de conformidade de ABS sobre entidades que acessaram 
o PG brasileiro.     



22

Gatilhos

ENVIO
(cadastro pode ser feito 

após o envio de amostras)

REQUEST OF
INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS

COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTO INTERMEDIÁRIO

REMESSA
(o cadastro tem que ser feito antes da 

remessa do patrimônio genético

NOTIFICAÇÃO DE PRODUTO 
ACABADO OU MATERIAL 

REPRODUTIVO

CADASTRO
SisGen

PUBLICAÇÃO DE 
RESULTADOS DE 

PESQUISA

Gatilhos para o cadastro de acesso no SisGen

Envio ou Remessa de Amostras

Envio de PG é o movimento de amostras para a prestação de serviços no exterior como 
parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, por exemplo, para sequenciamento 
ou identificação, onde a responsabilidade pela conformidade com o ABS não é 
transferida para o destinatário, mas permanece com a entidade que realiza o acesso 
no Brasil (Artigo 2, XXX, da Lei 13.123/2015). Nesses casos, a assinatura de um Termo de 
Transferência de Material (TTM) não é necessária, mas um documento legal abordando 
o uso específico de PG e a proibição de transferências a terceiros é enviado juntamente 
com as amostras. O envio de PG pode ser visto como um gatilho mais suave para 
o cadastro no SisGen, pois o envio pode ocorrer antes do cadastro, o que não é o 
caso dos outros gatilhos. Deve-se observar que o envio de amostras sempre faz parte 
de uma atividade de acesso, portanto, seu cadastro pode ocorrer após o envio das 
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amostras propriamente dito, mas não após qualquer outro gatilho de cadastro de 
atividades de acesso.

Remessa de PG é a transferência de amostras (apenas do Brasil para o exterior) 
com a intenção de acesso, onde a responsabilidade pela amostra (incluindo adicional 
conformidade com o ABS) é transferida para a instituição receptora com a obrigação de 
continuar a cadeia de informações e responsabilidade perante terceiros (Art. 2, XIII da 
Lei 13.123/2015). Ao contrário do envio, a remessa de PG requer um cadastro no SisGen 
antes da remessa propriamente dita e é feita através de um formulário específico no 
sistema. A remessa requer a assinatura de um TTM: 

•	 O contrato deve, no mínimo, tratar da propriedade, responsabilidade, uso de 
terceiros e a lei aplicável na resolução de disputas (Art. 6 da Lei 13.123/2015 e 
Art. 25 do Decreto 8.772/2016). O modelo de TTM aprovado pelo CGen, que é 
entendido pelo CGen como um “conteúdo mínimo necessário”, pode ser encontrado 
na Resolução CGen no 12, de 18 de setembro de 2018, com uma versão em inglês 
do modelo TTM9.

 � De acordo com o Artigo 2, parágrafo único da Resolução CGen no 12, 2018, 
“Cláusulas adicionais de interesse específico do remetente ou do destinatário” 
podem ser incluídas como anexos ao TTM, desde que não conflitem com as 
disposições da Resolução ou de qualquer outra lei aplicável.

•	 A Resolução CGen no 12, 2018, reconhece explicitamente a possibilidade de 
assinar um único TTM entre duas instituições, referente a várias amostras de PG, 
por um período máximo de dez anos, que pode ser renovado, caracterizando a 
cooperação institucional regular em ciências da biodiversidade. 

 � Um cadastro no SisGen teria que ser feito para cada amostra antes de 
sua remessa, incluindo uma “Guia de Remessa” com uma identificação da 
amostra, informações sobre sua origem, o uso pretendido das amostras, 
permitindo ou não uma mudança adicional de intenção, que pode exigir uma 
autorização do remetente.   

9.  Uma versão em inglês do modelo de TTM pode ser encontrada em: https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/resolucoes/Resolution_12_
TTM_english_version_nova.pdf

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/resolucoes/Resolution_12_TTM_english_version_nova.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/resolucoes/Resolution_12_TTM_english_version_nova.pdf
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 � A transferência de amostras sob uma Guia de Remessa para terceiros pode 
ser permitida, mas, nesse caso, o TTM inicial assinado entre as instituições 
se torna viral, pois todos os destinatários subsequentes da cadeia devem 
assinar um novo TTM contendo todos os termos do TTM inicial, incluindo a 
Guia de Remessa que identifica as amostras, de acordo com o documento 
padrão ratificado pelo CGen, e o CGen deve notificado por e-mail do novo 
TTM acompanhado da Guia de Remessa.

 � Todas as amostras enviadas por meio de cadastros de remessa relacionados 
a um único TTM de longo prazo permanecem válidas mesmo no final do 
período de validade do TTM, independentemente de o TTM ser reconduzido 
ou encerrado. Os usuários envolvidos em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico com PG brasileiro cobertos por esses cadastros ou guias de 
remessa precisariam cadastrar o acesso de suas atividades de pesquisa 
ou desenvolvimento tecnológico, ocorrendo dentro ou fora do período de 
validade do TTM.

Publicação de Resultados de Pesquisa

Outro gatilho importante é a publicação de resultados de pesquisa, entendido como 
divulgação dos resultados, parciais ou finais, em círculos científicos ou de comunicação, 
incluindo a publicação escrita de quaisquer dados da pesquisa ou a sua apresentação 
em simpósios ou conferências.

Solicitação de Direitos de Propriedade Intelectual

O cadastro de acesso no SisGen deve ser feito antes da solicitação de qualquer tipo de 
direito de propriedade intelectual resultante do acesso ao PG ou CTA, no Brasil ou no 
exterior (Artigo 12, Lei 13.123/2015; e Artigo 20, §1, II, Decreto 8.772/2016). A autoridade 
brasileira de patentes (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI) exige uma 
prova do cadastro de acesso na solicitação do processo de propriedade intelectual 
envolvendo PG e/ou CTA.   
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Produto Intermediário

Um produto intermediário é definido como um produto utilizado na cadeia produtiva 
como insumo, excipiente ou matéria-prima para o desenvolvimento de outro produto 
intermediário ou de produto acabado (Artigo 2, XVII da Lei 13.123/2015).

O cadastro no SisGen precisa ser feito antes da comercialização de produtos 
intermediários com base em PG. Ao contrário dos produtos acabados, não existe um 
limite legal em relação à contribuição do PG brasileiro para tal produto. 

EXEMPLO

Uma enzima descoberta em material genético brasileiro, cuja utilidade no 
desenvolvimento do sabão em pó foi identificada (e patenteada) seria considerada 
um produto intermediário, cuja comercialização dispararia o cadastro de acesso 
(mas não obrigações de repartição de benefícios). Nesse caso, o sabão em pó 
desenvolvido com a enzima seria considerado um produto acabado, desde que os 
limiares formais das Regras Brasileiras de ABS sejam atendidos.

Produto Acabado

A exploração econômica de um produto acabado ou material reprodutivo não só 
precisa ser notificada no SisGen, mas também é o (único) gatilho das obrigações de 
repartição de benefícios sob as Regras Brasileiras de ABS. Para disparar a obrigação 
sob as Regras Brasileiras de ABS, um produto acabado não deve requerer nenhum 
processamento adicional, estando pronto para ser usado pelo consumidor final e ter 
sido desenvolvido com o PG ou CTA brasileiro, que deve ser um dos elementos principais 
de agregação de valor ao produto (Artigo 17, Lei 13.123/2015). A notificação no SisGen 
precisa ser feita antes da emissão da primeira nota fiscal de venda.

•	 Dois limiares determinam se o PG brasileiro é o elemento de agregação de valor 
ao produto acabado: o PG ou o CTA precisa contribuir para as características 
funcionais do produto ou ser crucial para seu apelo mercadológico (Artigo 2, XVIII 
da Lei 13.123/2015): 
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 � Características funcionais são aquelas que determinam as principais 
finalidades, melhoram a ação do produto ou ampliam seu rol de finalidades. 
O uso de PG, exclusivamente como excipientes, veículos ou outras substâncias 
inertes, que não determinam a funcionalidade, não deve ser considerado 
determinante para a existência de características funcionais, assim como a 
substância originária do metabolismo de um microrganismo não deve ser 
considerada [no escopo] quando for idêntico à substância de origem fóssil 
existente e utilizada em substituição a esta. (Artigo 43, §§ 3 e 5 do Decreto 
8.772 / 2016);

 � A contribuição de PG ou CTA para o apelo mercadológico do produto significa 
que há referência a PG ou a CTA, a sua procedência ou a diferenciais deles 
decorrentes, relacionada a um produto, linha de produtos ou marca, em 
quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva, inclusive campanhas 
de marketing ou destaque no rótulo do produto (Artigo 43, § 3, Decreto 
8.772/2016).

•	 Reconhecendo que a distinção e interpretação desses limiares pode ser desafiadora 
quando confrontada com produtos baseados em múltiplos componentes, ou em 
certos setores, o CGen já adotou uma série de Orientações Técnicas que fornecem 
uma interpretação setorial específica desses critérios cruciais, que desencadeiam 
obrigações de repartição de benefícios de acordo com as Regras Brasileiras de ABS: 

 � Para o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos: o uso de PG 
quando utilizado exclusivamente para a estruturação da fórmula não será 
considerado determinante para a existência de características funcionais, 
sendo responsável pela estabilidade, consistência ou aparência física, que 
não determinam funcionalidade (Orientação Técnica CGen no 2)

 � No setor de fragrâncias, os principais elementos de valor agregado ao produto 
são considerados ingredientes derivados do acesso ao PG que determinam 
a família olfativa predominante da fragrância utilizada no produto acabado, 
quando a finalidade do PG na fórmula é apenas para a formação do seu 
cheiro (Orientação Técnica CGen no 6).   
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As modalidades de repartição de benefícios devem ser indicadas no momento da 
notificação da exploração econômica de um produto acabado no SisGen, dentro dos 
critérios das Regras Brasileiras de ABS: 

•	 As iniciativas de repartição de benefício não monetária, em alguns casos, precisam 
ser equivalentes a 75% dos valores da repartição de benefícios monetária, 
podendo incluir o estabelecimento de projetos de conservação e uso sustentável 
da biodiversidade, transferência de tecnologia e oportunidades de treinamento ou 
distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social (Artigo 22 da 
Lei 13.123/2015).

•	 A repartição de benefícios monetária opera por meio de limites claros e fixos: o 
pagamento de 1% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica do 
produto (Artigo 20 da Lei 13.123/2015) ou reduzir o valor para até 0,1% da receita 
líquida anual obtida com a exploração econômica, por meio de acordo setorial com 
a União (Artigo 21 da Lei 13.123/2015). Todos os pagamentos feitos como resultado 
da exploração econômica de um produto acabado ou material reprodutivo são 
depositados no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB), estabelecido 
para a valorização e promoção do uso sustentável de PG e CTA.

EXEMPLO

Um creme de banho desenvolvido com óleo de Castanha-do-Pará, bem como 
seu extrato derivado de castanhas adquiridas e acessadas no Brasil, rotuladas e 
vendidas como “Creme de Castanha-do-Pará”, seriam consideradas um produto 
acabado, cuja comercialização dispararia o cadastro de acesso e notificação no 
SisGen, e a assinatura de um acordo de repartição de benefícios com autoridades 
brasileiras e/ou os detentores do CTA, se aplicável.
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Diferença entre Produto Acabado e Intermediário

Mesmo na presença de limites definidos e orientações que ajudam a diferenciar um 
produto intermediário de um produto acabado, ainda persistem dificuldades práticas 
para determinar qual procedimento seguir quando um único produto for comercializado 
como produto final para uma cadeia de valor específica, sem saber se, como, e quando 
isso levaria, ou poderia levar, ao desenvolvimento de outro produto acabado.

EXEMPLO

Kits ATP patenteados, desenvolvidos com base no acesso ao patrimônio genético 
brasileiro e usados   no desenvolvimento de medicamentos no setor farmacêutico, 
podiam ser vistos como produtos intermediários na cadeia de valor que levaram 
ao desenvolvimento desses medicamentos (levando apenas a um cadastro de 
acesso para comercialização dos kits ATP). No entanto, como o consumidor final 
dos kits ATP, que poderia ser uma pessoa física ou jurídica, seria o pesquisador 
ou desenvolvedor de produtos que o utilizaria como ferramenta em seu processo 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, os kits ATP precisariam ser vistos 
como produto acabado, desde que o valor agregado do patrimônio genético 
brasileiro ao produto acabado seja crucial para a existência das características 
funcionais do produto ou seu apelo mercadológico. Nesse caso, seria necessária 
uma notificação de desenvolvimento do produto no SisGen pelo desenvolvedor 
do kit ATP junto com o cadastro de acesso. O desenvolvedor do medicamento 
precisaria fazer um cadastro de acesso e uma notificação do produto no SisGen 
se o valor agregado do patrimônio genético brasileiro ao produto acabado 
fosse crucial para a existência das características funcionais do produto ou seu 
apelo mercadológico, o que dificilmente acontecerá se os kits ATP forem a única 
ferramenta em que o patrimônio genético brasileiro seria encontrado.

Alguns elementos podem ser úteis na avaliação do status legal de um determinado 
produto de acordo com as Regras Brasileiras de ABS:

•	 Diante da combinação de duas cadeias de valor, uma cadeia de valor predominante 
“negócio-consumidor” e uma cadeia paralela “negócio-negócio” (por exemplo, a 
manteiga de cacau vendida em farmácia como produto cosmético a ser usado por 
indivíduos, mas também fornecida para empresas de processamento de alimentos 
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para uso na fabricação de outro produto na indústria de alimentos), aqueles que 
acessam o PG precisariam distinguir entre as duas cadeias de valor, garantindo 
a notificação de um produto acabado na cadeia de valor “negócio-consumidor” 
(desde que o PG brasileiro seja o elemento principal de agregação de valor ao 
produto ou seu apelo mercadológico) e a manutenção do cadastro de acesso à 
cadeia de valor “negócio-negócio”, se o produto for definido como um produto 
intermediário de acordo com as Regras Brasileiras de ABS.

•	 Como regra geral, um produto seria visto como intermediário se a cadeia comercial 
completa de desenvolvimento de produtos não estiver concluída e se não atingir o 
consumidor final, seja uma pessoa física ou jurídica.

Obrigação de pesquisadores estrangeiros firmarem parceria 
com uma entidade brasileira

•	 Somente brasileiros (pessoas físicas ou jurídicas) podem cadastrar atividades 
de acesso no SisGen. Portanto, as entidades estrangeiras precisam estabelecer 
uma parceria com uma instituição brasileira para cumprir suas obrigações 
processuais de cadastro de acesso e/ou notificação de produto acabado. 

•	 Um ponto adicional de incerteza remanescente refere-se ao momento exato em 
que uma entidade estrangeira precisa entrar em tal parceria, se no início das 
atividades de acesso ou antes de um gatilho do cadastro de acesso.

 � No momento da escrita, este assunto estava sendo debatido na Câmara 
Setorial da Academia do CGen, o que deve trazer clareza sobre a articulação 
das duas obrigações (por exemplo, a associação com um brasileiro no 
momento do acesso no sentido de pesquisa e cadastro dessa atividade de 
acesso em um gatilho específico) para não dificultar a geração e publicação 
de conhecimento sobre a biodiversidade brasileira.   
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III. CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS 
RELATIVAS AO ACESSO AO PATRIMÔNIO 
GENÉTICO in silico 

A inclusão de informações genéticas de fonte in silico nas Regras Brasileiras de ABS 
é incontestável na estrutura legal nacional, confirmada pelo fato de que das 51.162 
atividades de acesso cadastradas no SisGen, 530 declararam que o patrimônio 
genético foi obtido in silico10. No entanto, várias questões permanecem com relação 
aos limites dessa inclusão, especialmente fora do território brasileiro, principalmente 
considerando a prática dominante de geração e uso de dados no mundo inteiro. O 
projeto apresentou uma ampla oportunidade de diálogo sobre os tipos de informações 
que se enquadram na noção brasileira de patrimônio genético, incluindo o patrimônio 
genético in silico, como essas informações se movem pelo mundo e como são usadas 
em diferentes setores, bem como sobre aspectos das estruturas de governança que 
envolvem as Regras Brasileiras de ABS, trazendo esclarecimentos processuais e legais, 
e destacando as implicações práticas da inclusão do patrimônio genético in silico nas 
Regras Brasileiras de ABS.

NOÇÃO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO IN SILICO

Uma parte integrante da ampla noção de PG

A noção de PG in silico aparece nas Regras Brasileiras de ABS nas disposições 
relacionadas às diferentes fontes de PG, que devem ser indicadas no formulário de 
cadastro do SisGen.

10.  Esses números foram utilizados na apresentação do Ministério do Meio Ambiente durante o workshop em Brasília, como uma atualização daqueles 
citados na submissão do Brasil à Convenção sobre Diversidade Biológica (Brazil Position on Digital Sequence Information, Notification 2019-012) disponível 
em https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/Brazil-DSI.pdfhttps://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/Brazil-DSI.pdf.

https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/Brazil-DSI.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/Brazil-DSI.pdf
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Decreto 8.722/2016, Art. 22

“Para a realização do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado, a pessoa natural ou jurídica nacional deverá 
preencher o formulário eletrônico do SisGen que exigirá:[...]

f) [...] 1. da procedência do patrimônio genético, incluindo coordenada 
georreferenciada no formato de grau, minuto e segundo, do local de obtenção in 
situ, ainda que tenham sido obtidas em fontes ex situ ou in silico;” [...]

•	 A informação genética encontrada em formato digital ou acessada por meio de 
fontes “in silico” não é, portanto, nas Regras Brasileiras de ABS, apenas um mero 
produto de pesquisa e desenvolvimento, é parte integrante da noção de PG. “Os 
meios de transmissão da informação genética, seja na forma de matéria de uma 
amostra de DNA ou como informação armazenada in silico, são irrelevantes para 
o cumprimento das [obrigações de acesso e repartição de benefícios] 11. 

•	 Os limites do PG in silico são assim estabelecidos pelos limites da noção de PG em 
si, ou seja, todos os tipos de “informação de origem genética de espécies vegetais, 
animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas 
do metabolismo destes seres vivos” (Artigo 2, Lei 13.123/2015).

•	 O patrimônio genético encontrado in silico designa, portanto, qualquer informação 
genética de plantas, animais e espécies microbianas, ou qualquer outra espécie, 
incluindo substâncias originárias do metabolismo desses organismos vivos, 
originários do território nacional brasileiro (ou de substratos brasileiros no caso 
de microrganismos) obtidas através da biologia computacional e simulações e/ou 
armazenadas em um ambiente computacional.   

11.  Ministério das Relações Exteriores-Divisão de Meio Ambiente, envio à Secretaria da Convenção sobre Diversidade Biológica após a Notificação 2017-
37, em resposta à Decisão COP XIII/16 sobre a apresentação de pontos de vista e informações relevantes sobre possíveis implicações do uso de DSI 
sobre recursos genéticos para os três objetivos da Convenção, disponível em https://www.cbd.int/abs/DSI-views/Brazil-DSI.pdf. 

https://www.cbd.int/abs/DSI-views/Brazil-DSI.pdf
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O que isso poderia significar em termos práticos?

Embora não exista uma definição oficialmente aceita do escopo exato da noção brasileira 
de informação sobre patrimônio genético, especialmente quando originada in silico, 
algumas orientações podem ser fornecidas com base nos cadastros de acesso e/ou 
notificações de produtos acabados existentes do SisGen. Entende-se que, de acordo com 
as Regras Brasileiras de ABS, tanto a apresentação quanto a descrição das moléculas 
de ácido nucleico, bem como todas as informações agregadas e dados associados 
encontrados nas formas in silico, poderiam ser considerados como PG in silico: 

•	 Dados de nucleotídeos, metabólitos, dados de proteínas, sequências de DNA e RNA 
em todas as suas formas, incluindo genomas montados e anotados e sequências 
parciais; sequências de formas alternativas, tais como cDNAs, sequências 
otimizadas por códon; sequências de aminoácidos, SNPs, contagens de STR e 
informações de caracterização molecular e epigenética (por exemplo, estruturas, 
metilação do DNA, etc.).

•	 Considerando a falta de referência direta às informações de sequências na própria 
noção de patrimônio genético, informações encontradas in silico que correspondem 
aos metadados associados à sequência (por exemplo, dados de passaporte, dados 
de fenoma-genoma, etc.) ou outros tipos de informações mantidas em computador 
podem ser potencialmente consideradas como patrimônio genético.

EXEMPLO

Uma ilustração real do PG in silico, que inclui uma intenção de exploração 
comercial, decorrente do próprio sistema SisGen é “a aplicação do peptídeo 
PnPP19 sintetizado racionalmente a partir da toxina PnTx2-6 do veneno da aranha 
armadeira brasileira (Phoneutria nigriventer) como um novo candidato para o 
tratamento da disfunção erétil”, que cita a fonte in silico do patrimônio genético 
como o banco de dados Uniprot.
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IMPLEMENTAÇÃO DAS REGRAS DE ACESSO AO 
PATRIMÔNIO GENÉTICO IN SILICO

Gatilho do cadastro de acesso para PG in silico

Dado o amplo escopo da noção de acesso como pesquisa sob as Regras Brasileiras 
de ABS, a ampla noção de patrimônio genético mantido em computadores, os recursos 
distintos e as amplas fontes de informações genéticas in silico, algumas orientações 
foram fornecidas no que diz respeito à implementação dos diferentes gatilhos do 
cadastro de acesso.

Leitura ou consulta de PG in silico

Decreto 8.722/2016, Art. 107

“Os seguintes testes, exames e atividades, quando não forem parte integrante de 
pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, não configuram acesso ao patrimônio 
genético nos termos da Lei nº 13.123, de 2015: [...]

VI - comparação e extração de informações de origem genética disponíveis em 
bancos de dados nacionais e internacionais [...] 

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.”

•	 Embora sejam parte integrante da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a 
leitura ou a consulta de informações genéticas disponíveis em bancos de dados 
nacionais ou internacionais não são consideradas acesso de acordo com as Regras 
Brasileiras de ABS e, portanto, não dispararia um cadastro no SisGen.   
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•	 A comparação ou extração de informações genéticas de bancos de dados 
nacionais ou internacionais não é considerada acesso nas Regras Brasileiras de ABS, 
se não fizer parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Mesmo que essas 
ações fizessem parte de um processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 
elas não exigiriam um cadastro de acesso no SisGen, a menos que incluíssem 
os gatilhos mencionados anteriormente (remessa, publicação de resultados de 
pesquisa, solicitação de direitos de propriedade intelectual, etc.).

•	 Portanto, pode-se dizer que a consulta ou o download de informações genéticas 
em formato digital não levaria a um cadastro de acesso de acordo com as Regras 
Brasileiras de ABS. 

EXEMPLO

A realização de uma pesquisa em um banco de dados, mesmo quando de 
natureza comparativa, através do uso de ferramentas BLAST por exemplo, não 
exigiria cadastro, a menos que leve a gatilhos formais de cadastro de acesso (ou 
seja, a publicação ou divulgação de resultados de pesquisa, o desenvolvimento 
de um produto intermediário ou acabado, ou a solicitação de qualquer direito de 
propriedade intelectual, etc.). 

Transferência de PG in silico

Orientação Técnica CGen nº8

“The transfer abroad, by digital means, of information relative to genetic heritage, 
regardless the purpose, does not fall within the concepts of shipment and sending 
of samples”. 
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•	 A transferência de informações de PG também não dispararia um cadastro de 
acesso, pois a ação não é listada como um evento desencadeante, e como foi mais 
detalhado na Orientação Técnica CGen no 08. Uma troca de e-mails contendo 
informações de PG não dispararia, portanto, um cadastro no SisGen. No entanto, 
uma revisão da Orientação Técnica estava sendo considerada no momento da 
redação deste documento.

Upload de PG in silico

•	 Diferentes cenários devem ser identificados com relação ao upload de informações 
do PG para um banco de dados ou outra plataforma in silico. O princípio subjacente 
é que esse upload não dispararia um cadastro de acesso no SisGen, a menos que 
constitua a publicação dos resultados da atividade de acesso:

 � O upload de informações de PG em um banco de dados, quando desencadeado 
por uma publicação científica escrita, exigiria inquestionavelmente um 
cadastro prévio no SisGen.

 � O upload de informações apenas em um banco de dados privado interno à 
instituição de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (sem publicação escrita 
dos resultados da pesquisa) não exigiria o cadastro no SisGen.

 � No entanto, incertezas permanecem quanto às obrigações que acompanhariam 
o upload de informações do PG em bancos de dados públicos que não 
teriam sido desencadeados por uma publicação mais formal dos resultados 
da pesquisa em um artigo científico, por exemplo.

Formalidades do cadastro de acesso para PG in silico

Quando o uso do PG se enquadra no escopo de acesso, no senso das regras 
brasileiras, e requer um cadastro no SisGen, o sistema contém campos específicos 
a serem preenchidos pelos usuários quanto à identificação do patrimônio genético 
in silico sujeito ao cadastro. Portanto, é obrigatório indicar (i) o banco de dados que 
foi consultado; (ii) o código de acesso ao patrimônio genético do banco de dados; e 
(iii) o endereço eletrônico das informações fornecidas sobre o patrimônio genético. 
Além disso, em uma camada adicional opcional, o usuário também pode adicionar 
informações como (iv) o Estado, município, coordenadas geográficas, bioma e data da 
coleta de dados, se disponíveis.   
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MONITORANDO O ACESSO AO PG IN SILICO
Principais considerações setoriais sobre a produção e 
publicação de DSI

Os dados que podem ser considerados dentro da definição de PG in silico são gerados 
por uma ampla gama de cientistas, podem ser encontrados em diversas fontes (que 
permanecem altamente interconectadas no caso de DSI) e são transferidos globalmente 
em velocidade e escala muito grandes. 

•	 Um amplo conjunto de disciplinas científicas gera dados que podem ser 
considerados dentro da noção de PG in silico. A publicação desses dados em 
periódicos ou monografias é uma condição obrigatória para o recebimento de 
bolsas de pesquisa e cargos acadêmicos, enquanto o upload de DSI em bancos de 
dados é exigido por periódicos, muitas vezes também por agências de fomento. 

•	 Um cenário diversificado, porém, interconectado, de bancos de dados contém 
potenciais informações sobre PG armazenados em computador:

 � Volume gigantesco estimado em 1.500 bancos de dados acessíveis ao 
público, de diferentes tamanhos, foco e políticas de uso de dados, mas 
que geralmente buscam a fácil disponibilidade de dados gratuitos sobre os 
elementos essenciais da vida.

 � As informações coletadas nesses bancos de dados públicos, abrangentes 
ou especializadas, variam de dados de sequência sobre ácidos nucléicos, 
organismos modelos, RNA tipos e proteínas conhecidas.

 � A Colaboração Internacional em Banco de Dados de Sequência de Nucleotídeos 
(INSDC) desempenha um papel central na infraestrutura de dados global: 95% 
(705 em 743) dos bancos de dados de dados de sequência de nucleotídeos 
se vinculam diretamente a, ou fazem download de, dados do INSDC e os 5% 
restantes dos bancos de dados permitem envios diretos, mas exigem o uso 
de números de acesso, gerados pelo INSDC (CBD Study on Traceability and 
Databases, 2019) 12; o INSDC é pautado no acesso livre e aberto aos dados, 
sem exigências de registro do usuário.   

12.  Este estudo pode ser acessado em: https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study-Traceability-databases.pdf

https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study-Traceability-databases.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study-Traceability-databases.pdf
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 � A maior parte da transferência de dados não é operada manualmente, mas 
de forma automática e programática, e em uma escala muito grande.

 � Não há vínculo com os requisitos ou informações do ABS na maioria dos bancos 
de dados de sequência digital e outras fontes potenciais de in silico GH.

A presença e a precisão das informações de ABS nas fontes de PG in silico precisariam 
ser maiores para garantir uma melhor implementação das Regras Brasileiras de ABS e 
níveis mais altos de conscientização do usuário em relação às suas obrigações sob este 
conjunto de regras nacionais:

•	 Avisos legais sobre ABS nos bancos de dados pode ser um possível caminho, o 
que envolveria a inclusão de requisitos de ABS nos sistemas de bancos de dados 
existentes, seja por meio de etiqueta obrigatória do país ou pelo fornecimento 
de links para artigos, publicações, ou um sistema que forneça informações sobre 
o ABS. No entanto, alguns consideram que os sistemas de banco de dados 
estão fora das cadeias de informações de ABS, necessitando o desenvolvimento 
de diferentes ferramentas para reunir informações relacionadas ao ABS sobre 
patrimônio genético encontrado in silico. 

•	 Questões práticas com relação à implementação de obrigações relacionadas 
ao ABS nos sistemas de banco de dados incluem o fato de que elas colocariam 
desafios em relação a:

• interoperabilidade dos dados (a informação vinculadas ao Certificado de 
Conformidade Reconhecido Internacionalmente (IRCC) não é, por exemplo, 
atualmente, totalmente transferível para as infraestruturas de Tecnologia da 
Informação devido ao formato escrito e à falta de codificação do conteúdo 
substancial dos certificados, enquanto muitos países, atualmente, não emitem 
tais IRCC, e não há exigência, sob o Protocolo de Nagoya, de incluir todos os 
elementos do PIC e TTM no IRCC);

• problemas de precisão dos dados, pois os bancos de dados não estariam 
em posição de verificar a precisão das informações de ABS enviadas;   
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• problemas de governança devido ao fato de que as informações de ABS 
seriam necessárias apenas para um conjunto limitado de dados enviados 
para os bancos de dados; e

• práticas de prevenção por parte dos usuários que poderiam, potencialmente, 
obter informações sobre o patrimônio genético sem ligação direta com suas 
origens brasileiras, por exemplo. 

•	 Qualquer sistema paralelo que seria hipoteticamente desenvolvido para o ABS 
no mundo digital precisaria, portanto, definitivamente levar em consideração 
questões de interoperabilidade técnica face a bancos de dados de sequência de 
nucleotídeos, como atualmente é feito com conjuntos de dados oceanográficos 
que estão vinculados a esses bancos de dados, mas opera fora do domínio da 
bioinformática. 

Os desafios práticos relacionados à regulação de acesso do PG in silico também 
vêm da prática comum de acessar várias sequências de diferentes origens, ou das 
possibilidades existentes de acessar a mesma sequência de várias origens, o que é 
especialmente comum no caso de sequências altamente conservadas relacionadas a 
funções biológicas universais, por exemplo.

•	 Regimes bilaterais de ABS mostram seus limites ao lidar com esses casos, e estas 
discussões em nível internacional sobre DSI seriam importantes para trazer soluções 
viáveis para usuários e autoridades públicas.

Existe uma necessidade fundamental de treinamentos direcionados, a fim de aumentar 
o nível de conscientização dos usuários que fazem upload e download de informações 
de PG in silico, considerando que esses atores geralmente são diferentes dos usuários 
habituais de recursos genéticos, que se acostumaram ao paradigma do ABS. Treinamentos 
sobre informações mínimas que devem ser carregadas, com o possível envolvimento de 
doadores de fundos e financiadores, pode ser altamente benéfico para garantir o fluxo 
de informações mais precisas e completas sobre o PG in silico.    
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Ferramentas de conformidade existentes nas Regras 
Brasileiras de ABS

Em caso de não conformidade, um auto de infração será elaborado pelas autoridades 
de acordo com o Decreto 6514/2008, enquanto poderes para supervisionar e verificar 
a existência de infrações administrativas são expressamente concedidos ao Ibama, ao 
Comando Naval e ao Ministério. da Agricultura e outras agências de supervisão pelo 
Decreto 8.772/2016 (Artigo 93). Os órgãos de fiscalização podem, a qualquer momento, 
promover uma inspeção completa nas empresas, avaliando todo o portfólio de produtos, 
além de avaliar publicações científicas, mídia em geral, entre outros. Portanto, em caso 
de inspeção, o usuário deve apresentar o comprovante de cadastro de acesso para 
demonstrar a conformidade com as Regras Brasileiras de ABS, ou outros documentos 
de apoio, atestando a regularidade do acesso ao patrimônio genético brasileiro. Se o 
usuário não tiver meios de atestar a conformidade com as exigências de cadastro no 
SisGen, isso poderá ser reportado. Uma lista bastante significativa de sanções está 
prevista na Lei 13.123/2015 e no Decreto 8.772/2016 em caso de não conformidade, a 
maioria delas relacionada à falta de cadastro adequado no SisGen.

Caminhos adicionais também são considerados para garantir maior conformidade do 
usuário com as Regras Brasileiras de ABS: estes incluem termos contratuais modelo e 
o envolvimento das autoridades de registro do produto. Nesse contexto, a autoridade 
brasileira de patentes (INPI) tem papel central na conformidade de ABS no Brasil, pois é 
estabelecida como um ponto de verificação formal para a declaração de origem. Além 
disso, o CGen possui um forte empoderamento estatutário que permite à instituição 
solicitar informações a qualquer autoridade envolvida nos procedimentos de registro 
de produtos no Brasil.   
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Implementação das Regras Brasileiras de ABS além das fronteiras 
territoriais nacionais

As possibilidades de monitoramento de conformidade das autoridades brasileiras 
permanecem limitadas, principalmente se o patenteamento e a comercialização 
ocorrerem fora do território brasileiro: 

•	 O lançamento de procedimentos de litígio civil no exterior, com base na aplicação 
dos princípios do direito internacional privado e do direito civil nacional; na adoção 
de medidas flexíveis, como melhores práticas; conscientização; atividades de 
educação e treinamento; verificação onerosa de publicações; conscientização as 
atividades realizadas pelas autoridades de ABS da UE (por conta própria e sem a 
obrigação legal de fazê-lo) poderiam ter efeitos colaterais benéficos para garantir 
um melhor conhecimento das Regras Brasileiras de ABS por usuários europeus.

•	 A totalidade das regras de conformidade com ABS adotadas em países estrangeiros 
(como a UE e seus Estados-Membros, Japão ou Suíça) não entraria em jogo, pois 
o Brasil não é parte do Protocolo de Nagoya. Deve-se observar cuidadosamente 
que, mesmo que tal ratificação ocorra no futuro, as regras de conformidade com 
ABS da UE só serão aplicadas quando o PG in silico for combinado com pesquisas 
sobre a mesma bioquímica (assunto do PG in silico) dos recursos genéticos físicos 
propriamente ditos, ou quando o PG in silico é gerado a partir de recursos 
genéticos físicos no projeto. O acesso ao e o uso de dados de nucleotídeos a 
partir de um banco de dados não desencadeariam obrigações de “due diligence” 
para usuários na UE, nem controle das autoridades de ABS da UE.    
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IV. CONCLUSÕES

SEGURANÇA JURÍDICA E FLEXIBILIDADE ATRAVÉS 
DA ESTRUTURA DO CGEN E DO SISTEMA SISGEN

Segurança jurídica: um sistema mais simples, construído com 
base em confiança, com pontos específicos de disparo

	y As novas Regras Brasileiras de ABS e sua estrutura de governança única, centralizada 
em torno da Secretaria Executiva do CGen, criada sob os auspícios do Ministério 
do Meio Ambiente, trouxeram maior segurança jurídica e obrigações mais simples 
para usuários de PG brasileiro, em comparação com o regime provisório aplicável 
antes de 2015. 

	y Por conta de um cadastro eletrônico de acesso fácil de usar, cunhado com a 
implementação do SisGen, a maioria dos gargalos processuais experimentados 
no regime de ABS anterior foram substituídos por um sistema exclusivo construído 
sobre a confiança, em que o cadastro no sistema é necessário em gatilhos precisos, 
centralizados no final do processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

 � O acesso ao PG é definido como pesquisa e desenvolvimento tecnológico com 
o PG, sem exceções, sejam experimentais, teóricas ou práticas. No entanto, 
pesquisas em filogenia, taxonomia, sistemática, ecologia, biogeografia e 
epidemiologia se beneficiam de um procedimento simplificado de cadastro 
do SisGen, enquanto um número limitado de atividades específicas dentro 
dessas disciplinas não exige um cadastro formal de acesso (listado no Artigo 
107 do Decreto e Orientação Técnica do CGen, nº 09).

 � No entanto, a aquisição in situ de amostras, em certos casos, pode exigir uma 
permissão específica fora do sistema SisGen (consulte a Instrução Normativa 
nº 03/14 do ICMBio para obter mais informações).     
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 � Os gatilhos para o cadastro de acesso no SisGen são definidos como: 
remessa de PG; publicação de resultados de pesquisa; solicitação de direitos 
de propriedade intelectual; comercialização de um produto intermediário, ou 
notificação de um produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido 
como resultado do acesso. O envio de amostras de PG é um gatilho mais 
suave para o cadastro de acesso, pois esse cadastro pode ser feito após o 
envio das amostras, ao contrário dos outros gatilhos, nos quais o cadastro 
do SisGen precisa ser feito antes do evento de disparo. Deve-se observar que 
o envio de amostras sempre faz parte de uma atividade de acesso, portanto, 
seu cadastro pode ocorrer após envio de amostras propriamente dito, mas 
não após qualquer outro gatilho de cadastro de atividades de acesso.

 � Um acordo de repartição de benefícios é necessário apenas quando uma 
entidade desenvolve um produto acabado ou material reprodutivo, o que precisa 
ser notificado ao SisGen antes da emissão da primeira nota fiscal de venda. O 
PG brasileiro precisa ser um elemento principal que agrega valor ao produto 
acabado para disparar as obrigações sob as Regras Brasileiras de ABS.

	y Somente brasileiros (pessoas físicas ou jurídicas) podem cadastrar atividades de 
acesso no SisGen, o que significa que entidades estrangeiras precisam estabelecer 
uma parceria com uma instituição brasileira (pública ou privada) para cumprir 
suas obrigações processuais. Está sendo prevista uma parceria automática com o 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), ou outra instituição 
brasileira, para aliviar a carga administrativa que essa obrigação representa, mas 
ainda não está implementada. Um ponto de incerteza remanescente adicional 
refere-se ao momento exato em que uma entidade estrangeira precisa entrar 
em uma parceria: no início da atividade de acesso, no senso da pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, ou no gatilho do cadastro.

Flexibilidade: uma faca de dois gumes

	y As Regras Brasileiras de ABS são cercadas por estruturas de governança flexíveis, 
com um arquiteto-mestre exclusivo, o CGen, que supervisiona todo o sistema, 
mas também possui poderes regulatórios consideráveis, adotando resoluções e 
orientações técnicas, que podem ser usadas para trazer esclarecimentos adicionais 
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às Regras Brasileiras de ABS, e também as interpreta em um contexto tecnológico 
que muda rapidamente.

	y Esta flexibilidade também significa que os usuários precisam passar por uma 
quantidade considerável de informações espalhadas em lugares diferentes. 
Uma centralização de todas as regras aplicáveis seria benéfica para garantir 
total segurança jurídica aos usuários.

	y Usuários estrangeiros também enfrentam dificuldades linguísticas, pois 
mesmo quando conseguem acessar os textos oficiais, eles são publicados apenas 
em português. A disponibilidade de informações e relatórios em inglês sobre o 
conteúdo exato e a prática de implementação das Regras Brasileiras de ABS 
é, portanto, primordial para alcançar níveis mais altos de conscientização e, 
consequentemente, mais conformidade.

ASPECTOS PRÁTICOS NA ABORDAGEM DO 
PATRIMÔNIO GENÉTICO IN SILICO
	y As Regras Brasileiras de ABS regem o acesso (no sentido de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, e não de aquisição) ao PG, definido como 
informação genética (e não recursos genéticos). Como resultado, a noção de PG 
brasileiro também se estende às informações armazenadas em computadores 
ou simplesmente encontradas no mundo digital, ou seja, acessadas a partir de 
fontes in silico, conforme mencionado no Decreto 8.772/2016 (Artigo 22).

	y A consulta e/ou download do PG in silico não é um gatilho para o cadastro 
de acesso no SisGen, mesmo que possa constituir as primeiras etapas da 
pesquisa no senso das Regras Brasileiras de ABS (Decreto 8.772/2016, Artigo 
107). Atualmente, a transferência do PG in silico para outro usuário também 
não é vista como um gatilho para o cadastro de acesso, embora a Orientação 
Técnica do CGen aplicável (no.8/2018) esteja em revisão. Quando um upload 
de PG in silico é desencadeado por uma publicação formal de resultados de 
pesquisa, esse upload seria o gatilho de um cadastro no SisGen, mas incertezas 
permanecem quando não é o caso.
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	y A regulamentação de acesso ao PG in silico enfrenta limites práticos perceptíveis, 
especialmente diante do importante volume de dados que são colocados online 
e usados   por uma ampla gama de atores em todo o mundo, da proeminência 
de sequências altamente conservadas, da falta de dados de informação de ABS 
e conhecimento das obrigações de ABS por usuários que operam em um mundo 
altamente conectado, da questão difícil de produtos desenvolvidos usando várias 
informações genéticas in silico (ou digitais), e da falta geral de conhecimento de 
ABS pelos usuários de dados (em oposição à usuários de recursos genéticos).

V. O CAMINHO A SEGUIR

GARGALOS REMANESCENTES
•	 Incertezas permanecem em relação às fronteiras práticas da noção de patrimônio 

genético brasileiro originado in silico na ausência de um documento oficial dedicado, 
seja uma resolução do CGen ou outra documentação competente, descrevendo 
a abrangência das informações genéticas cobertas pelas Regras Brasileiras de 
ABS. Abordar essa incerteza é particularmente importante no que diz respeito 
à ampla gama de informações e dados associados a organismos originários do 
Brasil mantidos em computadores.

•	 Orientações setoriais adicionais foram requeridas para a articulação de obrigações 
para pesquisadores estrangeiros envolvidos em atividades consideradas como 
acesso antes dos diferentes gatilhos oficiais de cadastro, bem como para a 
distinção entre produto intermediário e produto acabado em diferentes setores, 
com base no trabalho já realizada pelo CGen e pelas Câmaras Setoriais e Técnicas.

•	 As consequências de uma transferência de informações de PG in silico, que hoje 
não disparam o cadastro de acesso, mas permanecem incertas, uma vez que uma 
revisão da interpretação regulatória está sendo discutida no CGen no momento 
da escrita deste documento.   
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•	 A estrutura flexível de governança das Regras Brasileiras de ABS leva a uma 
dispersão considerável de informações úteis (e às vezes cruciais) sobre o escopo 
e implementação das Regras Brasileiras de ABS, dificultando a navegação para 
usuários, especialmente estrangeiros.

CAMINHO PARA TRABALHOS ADICIONAIS

Informações centralizadas sobre as Regras Brasileiras de ABS 

•	 Centralização de todas as orientações e recomendações publicadas sobre a Lei e 
o Decreto em um site de referência

•	 Envio de documentos úteis, como os Relatórios do Diálogo Setorial para ABS CH

•	 Tradução para o inglês do Decreto 8.772/2016, Resoluções e Orientações 
Técnicas da CGen 

Educação, treinamento e conscientização

•	 As Regras Brasileiras de ABS são projetadas para uma cadeia simples e precisa 
de fluxo de informações, onde todos os usuários conhecem suas obrigações e as 
cumprem voluntariamente, o que poderia ser facilmente desafiado por realidades 
setoriais práticas. Isso leva a concluir que, embora as Regras Brasileiras de ABS 
tenham sanções explícitas para não conformidades, o sistema vê as atividades de 
acesso como um continuum e conta com a confiança e a vontade dos usuários de 
participar, enfatizando a necessidade de conscientização e educação e formação.

•	 Para que as Regras Brasileiras de ABS sejam realmente operacionais, existe uma 
clara necessidade de explorar ferramentas viáveis   e práticas para melhorar a 
funcionalidade do ABS das diferentes fontes de informações de PG in silico, bem 
como uma clara necessidade de desenvolver treinamentos sobre o próprio conceito 
de ABS para usuários de dados, os quais são diferentes dos usuários de recursos 
físicos, que estão se acostumando aos princípios do ABS. Também ficou claro 
no workshop realizado que qualquer ferramenta desenvolvida nessas direções 
precisaria levar em conta as práticas costumeiras de cientistas que fazem upload 
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e usam os dados, e os desenvolvimentos científicos que são sintetizados pelo 
crescimento exponencial no número de sequências que pode fazer parte de uma 
única pergunta da pesquisa e pode ser baixada rapidamente. 

Caso para multilateralismo

•	 A necessidade de soluções globais ou multilaterais para uma regulamentação 
coerente do acesso ao PG in silico, quando confrontada com a escala da troca 
global de dados, bem como a alta proporção de dados altamente conservados, 
o que desencadearia a evasão de dados quando o vínculo com o as Regras 
Brasileiras de ABS, foram claramente reconhecidas nos diálogos, assim como 
os limites óbvios das medidas nacionais de conformidade em um mundo digital 
interconectado e interdependente (uma vez que os limites da implementação das 
Regras Brasileiras de ABS fora das fronteiras territoriais são mais significativos 
quando confrontados com o PG in silico).

• A ratificação do Protocolo de Nagoia pode permitir que as autoridades brasileiras 
confiem parcialmente nas medidas de conformidade do usuário adotadas 
em diferentes ordens legais, e principalmente nas medidas abrangentes de 
conformidade do ABS da UE, desde que os organismos sejam considerados como 
PG brasileiro pelas autoridades nacionais da EU, e desde que a pesquisa no PG in 
silico seja combinada com a pesquisa sobre o assunto dos dados in silico sobre os 
próprios recursos genéticos físicos.
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