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CONTEXTO DO PROJETO

Este documento de referência foi desenvolvido como um documento para ajudar os 
participantes nos preparativos de um Workshop Internacional que ocorrerá em Brasília, 
de 10 a 12 de dezembro de 2019, no contexto do Diálogo entre Brasil e União Europeia 
(UE) sobre Acesso e Repartição de Benefícios (“ABS”, do inglês: Access and Benefit 
Sharing). Este projeto específico acontece no âmbito dos Diálogos Setoriais, procurando 
desenvolver mais mecanismos e ferramentas que facilitem o intercâmbio científico e 
tecnológico, e a cooperação na área de acesso aos recursos genéticos e repartição 
de benefícios, de acordo com as disposições da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB) e do Protocolo de Nagoia (PN); um Protocolo que foi ratificado pela União Europeia, 
mas, até o momento da escrita, não ainda pelo Brasil. A colaboração entre as Partes 
está em andamento, apesar dessa assimetria. A compreensão de ambas legislações e 
desafios decorrentes de sua implementação tem crescido, embora suas implicações para 
as colaborações Brasil-UE ainda não tenham sido totalmente exploradas. Este Diálogo 
tem como objetivo dar continuidade ao trabalho coordenado pela Direção Geral de Meio 
Ambiente da Comissão Europeia e pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, realizado 
em 2012, 2013, 2014 e 2016.

Este documento de referência, portanto, baseia-se no trabalho realizado durante as 
rodadas anteriores do projeto, considerando, particularmente, as recomendações 
formuladas durante os workshops realizados em Londres1 e Brasília2 em 2016, e articuladas 
no livreto3 do projeto de 2016. Este documento foi redigido e desenvolvido por consultores 
externos, tendo sido revisado por uma equipe de especialistas da União Europeia e do 
Brasil, a quem os principais autores agradecem de coração pelo envolvimento, tempo e 
preciosas contribuições.

1.  Christopher HC LYAL. “Workshop report: Utilisation of Brazilian Genetic Resources in the EU – understanding ABS expectations 
and legal requirements”, 27-28 Jun 2016 Natural History Museum, Londres.

2.  Kate DAVIS & Paulo HOLANDA. “Brasília workshop report: International exchange of genetic resources between Brazil and the 
European Union: building bridges to facilitate the path of research and development”, 7-10 Jun 2016, Embrapa, Brasília.

3.  Kate DAVIS, Paulo HOLANDA, Chris LYAL, Manuela DA SILVA, Eliana M.G. FONTES. Implementation of the Nagoya Protocol on 
Access and Benefit-Sharing: Dialogue between Brazil and the European Union, Sector Dialogues Project Report, 2016.
Os documentos do projeto estão disponíveis online em: http://nagoyaprotocol.myspecies.info/node/23 (acessado em setembro 
de 2019). 

http://nagoyaprotocol.myspecies.info/node/23


8 9

práticas da inclusão do patrimônio genético in sílico nas Regras Brasileiras de ABS; e 
preparar discussões mais aprofundadas para o workshop, (3) identificando questões 
abertas, especialmente com relação ao acesso ao patrimônio genético encontrado in 
sílico, e (4) delineando quatro cenários que os participantes serão solicitados para resolver 
em grupos.

Com base nos resultados do workshop, um livreto eletrônico será desenvolvido para 
explorar potenciais soluções e desenvolver ferramentas para melhorar a compreensão 
das Regras Brasileiras de ABS e do sistema de conformidade com ABS da UE, a fim de 
assegurar uma rápida implementação das bases legais e identificar áreas onde mais 
trabalho é necessário. Este livreto oferecerá, entre outras coisas, um levantamento das 
principais questões relacionadas à implementação prática do acesso ao Patrimônio 
Genético Brasileiro mantido in sílico e ao monitoramento da conformidade com as Regras 
Brasileiras de ABS.  

PROPÓSITO E CONTEXTO DO DOCUMENTO 
DE REFERÊNCIA

Este documento de referência tem como objetivo fornecer aos participantes do 
workshop de Brasília (2019) uma orientação contextual sobre as questões práticas 
levantadas pela implementação e articulação das “Regras Brasileiras de ABS”4 e das 
“Regras de Conformidade em ABS da EU”5, com um foco claro na noção do Brasil de 
patrimônio genético, definido como informação, e, portanto, abrangendo diretamente 
uma dimensão imaterial. O documento busca fornecer informações contextuais para 
assegurar que os participantes possam conjuntamente desenhar soluções práticas e 
explorar as pontes entre o Brasil e a UE, abordando incertezas existentes. As Regras 
Brasileiras de ABS definem “acesso” como pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e 
regulamenta “patrimônio genético”, definido como “informação genética”, ao invés de 
“recursos genéticos” (terminologia usada na Convenção sobre Diversidade Biológica e 
no Protocolo de Nagoia), e abrangendo informações e materiais adquiridos através de 
“fontes in situ, ex situ e in sílico”. É por isso que este documento irá focar nas implicações 
práticas do acesso ao patrimônio genético, mais especificamente naquelas relativas 
ao acesso à informação genética mantida em computadores, incluindo informações 
obtidas de bases de dados.

A fim de orientar as discussões do workshop, este documento de referência irá: (1) 
fornecer um resumo das exigências processuais para a realização de pesquisas com 
o patrimônio genético brasileiro; (2) abordar o enquadramento legal e as implicações 

4.  Para os fins deste documento, as “Regras Brasileiras de ABS” são entendidas como abrangendo todas as leis, decretos e de-
cisões de implementação aplicáveis. Isso inclui, entre outras coisas, a Lei № 13.123, de 20 de maio de 2015. (http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/l13123.htm), e o Decreto № 8.772, de 11 de maio de 2016 (http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8772.htm).

5.  Para os fins deste documento, as “Regras de Conformidade com ABS da UE” são entendidas como compreendendo o EU 
Regulation 511/2014 de 16 de abril de 2014 sobre medidas de conformidade para usuários do Protocolo de Nagoya, JOL 150, 
20.5.2014, p. 59–71 e o European Commission Implementing Regulation 2015/1866 de 13 de outubro de 2015, que estabelece 
regras detalhadas para a implementação do Regulamento UE 511/2014, JOL 275, 20.10.2015, p. 4–19.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-%202018/2015/lei/l13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-%202018/2015/lei/l13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8772.htm
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SEÇÃO 1. ESCLARECIMENTOS PROCESSUAIS 
E LEGAIS: PESQUISA SOBRE O PATRIMÔNIO 
GENÉTICO BRASILEIRO COM O 
ENVOLVIMENTO DA UE

Sem nos aprofundarmos na justificativa geral e nos detalhes da legislação brasileira 
aplicável, que foram exaustivamente abordados nas fases anteriores deste projeto6, e 
que convidamos os participantes a ler, buscaremos identificar as incertezas existentes, 
e possíveis más interpretações, por meio de uma breve análise da prática institucional.

1. ASPECTOS DE GOVERNANÇA 

1.1 Lei aplicável e considerações institucionais

As Regras Brasileiras de ABS são entendidas como abrangendo a Lei 13.123 de 20 de 
maio de 2015 e seu Decreto 8772 de 11 de maio de 20167. Neste documento de referência, 
também são entendidas como incluídas as normas de implementação atualmente aplicáveis, 
principalmente, Instruções Normativas, Resoluções e Orientações Técnicas do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético – CGen, que definem os aspectos práticos do sistema 
nacional de ABS. Vale ressaltar também que o Brasil é signatário da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, mas, até o momento da escrita, ainda não ratificou o Protocolo de 
Nagoia. A falta de ratificação tem implicações no alcance das medidas de conformidade 
estabelecidas em outros países na implementação do Protocolo. Nesse contexto, a Estrutura 
de Conformidade com ABS da UE será apenas de assistência parcial na implementação 
das Regras Brasileiras de ABS nos Estados Membros da UE. Por exemplo, as obrigações 
gerais de “diligência” (do termo em inglês, due dilligence) estabelecidas na Estrutura de 
Conformidade com ABS da UE se aplicam apenas a recursos genéticos provenientes de 

6.  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 project report, 2016, dis-
ponível em: http://nagoyaprotocol.myspecies.info/node/23 (accessed September 2019).

7.  Lei 13.123/2015, disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm. e Decreto 
8.772/2016, disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8772.htm. 

http://nagoyaprotocol.myspecies.info/node/23
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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(ANEXO 3), obrigatórios para a remessa de patrimônio genético e para os quais podem 
ser previstas disposições adicionais.

1.2 Considerações Processuais

a. Cadastro de acesso

Nas Regras Brasileiras de ABS, o consentimento prévio informado para acesso ao patrimônio 
genético, ou seja, pesquisa e desenvolvimento tecnológico com tal patrimônio, está 
previsto na Lei 13.123/201511, mas não há necessidade de realizar qualquer procedimento 
administrativo prévio às atividades de acesso12, o que ocorre em diferentes pontos de 
acionamento. A aquisição in situ de amostras do património genético exige, no entanto, 
a obtenção prévia de licença ou autorização em determinados casos13. As instituições 
envolvidas incluem o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio14, 
o Conselho de Defesa Nacional ou a Marinha do Brasil. Quando a coleta ou amostragem 
for realizada por entidades estrangeiras em território nacional soberano (incluindo seu 
mar territorial e plataforma continental) para fins de pesquisa, deverá ser feita solicitação 
específica ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 
Esses procedimentos administrativos não estão conectados ao SisGen, que não funciona 
como um posto de controle para o cumprimento destas exigências, mas o usuário deve 
cumpri-los antes da aquisição.

Via de regra, nenhuma entidade estrangeira pode cadastrar acesso ou remessa no SisGen. 
Para estes casos, uma pessoa jurídica localizada no exterior precisa se associar a uma 
instituição brasileira, pública ou privada, sendo esta última responsável pelo cadastro de 
acesso (e atualizações) no SisGen. Como essa exigência tem causado algumas dificuldades, 
um novo sistema institucional está sendo elaborado, no qual o Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (IBICT) 

11.  Artigo 9, Lei 13.123/2015.

12.  Artigo 12, Decreto 8.772/2016.

13.  Tais autorizações são exigidas para “I - coleta de material biológico; II - captura ou marcação de animais silvestres in situ; 
III - manutenção temporária de espécimes silvestres em cativeiro; IV - transporte de material biológico; e V - realização de 
pesquisas em unidade de conservação federal ou em cavidade natural subterrânea”, para informações mais detalhadas, ver 
Kate DAVIS et al, op.cit., p.22. 

14.  Ver Instrução Normativa ICMBio № 03/14, disponível em: www.icmbio.gov.br/sisbio/destaques/46-instrucao-normati-
va-03-14-e-retificada.html 

países que ratificaram o Protocolo de Nagoia e adotaram medidas de acesso. Apenas 
uma parte das medidas estabelecidas pelo Regulamento UE 511/2014 será aplicável, e em 
extensão limitada, como o reconhecimento de melhores práticas e coleções reconhecidas. 
As violações das Regras Brasileiras de ABS por usuários na UE seriam tratadas por meio 
de medidas específicas que podem existir nas leis nacionais de cada país que não tratam 
especificamente de ABS8, mas sim regulam violações de leis estrangeiras no âmbito do 
direito internacional privado, contratos, atos ilícitos ou Lei Administrativa9.

As Normas Brasileiras de ABS são elaboradas em torno de um sistema de cadastro e 
notificação que regulamenta o acesso ao patrimônio genético, com diferentes gatilhos 
em diferentes etapas de valorização do Patrimônio Genético Brasileiro. Na Lei Brasileira, 
acesso não significa aquisição de patrimônio genético, mas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico realizadas com o patrimônio genético. O cadastro eletrônico 
de ABS no SisGen (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 
Tradicional Associado), é o pilar centralizado do sistema, que é supervisionado e 
gerido pela Secretaria Executiva do CGen, instituído sob os auspícios do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). Junto às atribuições de coordenação e gestão como entidade 
de monitoramento do acesso ao patrimônio genético, seja por meio de cadastros ou 
notificações do SisGen, o CGen também adota normas e orientações técnicas para todas 
as partes interessadas. Essas normas e orientações têm como alvo os potenciais usuários 
do sistema (como detentores ou provedores de patrimônio genético, ou como usuários 
que desejam realizar pesquisa ou desenvolver um produto com base no patrimônio 
genético), e também reguladores, seja no Brasil ou em outros países. Seu amplo mandato 
o torna o principal arquiteto do Sistema Brasileiro de ABS, e as Resoluções do CGen 
moldam consideravelmente a implementação prática das Regras Brasileiras de ABS, 
conforme resumido pela Resolução nº 12, adotada em 18 de setembro de 2018, ratificando 
os padrões mínimos a serem incluídos no Termos de Transferência de Material – TTM10 

8.  Mesmo na Dinamarca, onde a lei de ABS dinamarquesa considera que qualquer violação das leis de ABS estrangeiras será 
considerada como uma violação de seu próprio corpus nacional, essa forte postura só é aplicável se o país que promulgou as 
leis de ABS for Parte do Protocolo de Nagoia. Veit KOESTER, “The ABS Framework in Denmark”, in Brendan COOLSAET, Fulya BA-
TUR, Arianna BROGGIATO, John PITSEYS and Tom DEDEURWAERDERE (eds.), Implementing the Nagoya Protocol: Comparing Access 
and Benefit-sharing Regimes in Europe, Brill, 2015, pp.54-76, e observações à lei dinamarquesa de ABS.

9.  Veja, por exemplo, CHIAROLLA, Claudio, “The Role of Private International Law under the Nagoya Protocol”, in Elisa MORGERA; 
Matthias BUCK & Elsa TSIOUMANI (eds.), The 2010 Nagoya Protocol on Access and Benefit- sharing in Perspective: Implications 
for International Law and Implementation Challenges, Martinus Nijhoff, 2012, pp. 423-450.

10.  Os requisites mínimos do TTM estão dispostos na Resolução do Cgen № 12/2018, disponível em:: https://www.mma.gov.br/
images/arquivo/80043/resolucoes/Resolution_12_TTM_english_version_nova.pdf, e também replicado no Anexo 3 deste docu-
mento. 

file:///Users/flavia/Desktop/MMAA0129/www.icmbio.gov.br/sisbio/destaques/46-instrucao-normativa-03-14-e-retificada.html%20
file:///Users/flavia/Desktop/MMAA0129/www.icmbio.gov.br/sisbio/destaques/46-instrucao-normativa-03-14-e-retificada.html%20
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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seria o parceiro brasileiro padrão para entidades estrangeiras que desejam acessar o 
patrimônio genético, ou seja, realizar pesquisa e desenvolvimento sobre a biodiversidade 
brasileira. O cadastro no SisGen neste novo procedimento seria preenchido pela entidade 
estrangeira, mas o IBICT validaria as informações e o formulário15.

A pessoa jurídica que realiza o cadastro no SisGen precisa indicar se o acesso diz respeito 
ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, 
o tipo exato de patrimônio genético junto com seu gênero científico, nome (o sistema 
pode acomodar espécies ainda não identificadas), indicar se trata-se de uma variedade 
local, crioula ou raça, e também a origem do patrimônio, quer tenha sido obtido in situ, 
ex situ, in sílico ou por meio de produto intermediário16. Os procedimentos que envolvem o 
acesso ao conhecimento tradicional associado são diferentes, independentemente de tal 
conhecimento ter uma origem identificável ou não, ou seja, se é possível ligar a fonte do 
conhecimento a pelo menos uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor 
tradicional. Nos primeiros casos, um consentimento prévio informado das comunidades 
em questão é necessário e os arranjos de repartição de benefícios serão direcionados a 
eles, enquanto no último caso, nenhum consentimento específico é necessário.

Nas Regras Brasileiras de ABS, diferentes gatilhos acionam a necessidade de cadastro no 
SisGen17, sendo eles:

· envio18 de patrimônio genético para a prestação de serviços no exterior no âmbito 
de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (por exemplo, para sequenciamento ou 
identificação), onde a responsabilidade pelo cumprimento com as regras de ABS não 
é transferida para o destinatário, e onde a assinatura de um TTM não é necessário, 
mas um instrumento legal que trata do uso específico do patrimônio genético e da 
proibição de transferência para terceiros deve ser enviado junto com a(s) amostra(s);

· remessa19 de amostras de patrimônio genético com a intenção de realizar pesquisa 

15.  Manuela DA SILVA, “The Brazilian Legislation on Access and Benefit-Sharing”, palestra, Maio 2018. 

16.  Produto intermediário é definido como “produto utilizado na cadeia produtiva como insumo, excipiente ou matéria-prima 
para o desenvolvimento de outro intermediário ou produto acabado”, artigo 2º XVII, Lei 13.123/2015.

17.  Artigo 12, Lei 13.123/2015.

18.  “envio” é o envio de amostra(s) que contenha(m) patrimônio genético para serviços prestados no exterior, no âmbito de 
pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, em que a responsabilidade pela amostra é de quem realiza o acesso no Brasil (Artigo 
2 XXX, Lei 13.123/2015).

19.  “remessa” é a transferência de amostra de patrimônio genético para uma instituição localizada fora do Brasil com a finali-

e desenvolvimento em tais amostras, onde a responsabilidade pelo cumprimento 
com as regras de ABS é transferida para o destinatário, incluindo a obrigação de 
continuar a cadeia de informações e responsabilidade para terceiros;

· divulgação ou publicação de resultados de pesquisas, parciais ou finais, nos 
meios científicos ou de comunicação, incluindo a publicação de quaisquer dados de 
pesquisa (seja envio ou remessa);

· reivindicação de qualquer tipo de direitos de propriedade intelectual (em todas 
as jurisdições);

· comercialização de um produto intermediário, ou seja, um produto utilizado na 
cadeia produtiva como insumo, excipiente ou matéria-prima para o desenvolvimento 
de outro intermediário ou produto acabado.

· notificação de um produto acabado ou material reprodutivo, ou seja, um 
produto que não necessita de processamento adicional, estando pronto para ser 
utilizado pelo consumidor final, seja ele pessoa física ou jurídica.

b. Notificação de Exploração Econômica & Repartição de Benefício

Enquanto a comercialização de produtos intermediários só precisa ser cadastrada, 
a exploração econômica de produtos acabados ou de material reprodutivo deve ser 
notificada no SisGen, e é o gatilho para repartição de benefícios, segundo as Regras 
Brasileiras de ABS. Embora as modalidades de repartição de benefícios devam ser indicadas 
no momento da notificação do SisGen, quem notifica tem 365 dias para apresentar o 
acordo de repartição de benefícios que irá detalhar e regulamentar sua implementação. 
Diferentes tipos de repartição de benefícios não monetária são reconhecidos pela Lei, 
como a implantação de projetos de conservação e uso sustentável da biodiversidade, 
transferência de tecnologia, oportunidades de capacitação ou distribuição gratuita 
de produtos em programas de interesse social20. Essas ações, entretanto, devem ser 
equivalentes a 75% do previsto para a modalidade monetária21. Paralelamente, as 

dade de acesso, na qual a responsabilidade pela amostra é transferida para o destinatário (Artigo 2 XIII, Lei 13.123/2015).

20.  Artigo 19, Lei 13.123/2015.

21.  Artigo 22, Lei 13.123/2015.
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dos benefícios. Quando os benefícios monetários são escolhidos pelo usuário, todos os 
pagamentos feitos em decorrência da exploração econômica de um produto acabado 
ou material reprodutivo são depositados no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios 
(FNRB), que é instituído para a valorização e promoção do uso sustentável de patrimônio 
genético e conhecimentos tradicionais associados. O FNRB também recebe quaisquer 
multas impostas aos usuários pelo não cumprimento das Regras Brasileiras de ABS.

O SisGen emite automaticamente um comprovante do envio das informações solicitadas, 
que permite à entidade realizar a atividade para a qual foi solicitado o cadastro ou a 
notificação (ou seja, publicação de pesquisa, envio, concessão de patente, comercialização 
de produto intermediário ou exploração econômica do produto acabado). Mediante 
solicitação do usuário, o CGen pode ainda emitir um Certificado de Regularidade de 
Acesso, por meio do qual o CGen declara conformidade com as Regras Brasileiras de ABS 
para os fins da atividade cadastrada ou notificada. Este certificado poderia ser usado 
por autoridades regulatórias de Estados que operam controles de conformidade com ABS 
sobre entidades que acessaram o Patrimônio Genético Brasileiro.

2 ESCOPO DAS REGRAS BRASILEIRAS DE ABS

2.1 Escopo material, geográfico e temporal 

a. Patrimônio genético como informação genética

As Regras Brasileiras de ABS regulam o acesso ao patrimônio genético, que é definido 
na Lei 13.123/2015 como “informação de origem genética de espécies vegetais, animais, 
microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo 
destes seres vivos”24. O foco das Regras Brasileiras de ABS está, portanto, na informação, 
e não apenas nos recursos genéticos físicos que são os vetores dessas informações, e 
que podem ser ou terem sido adquiridos dentro dos limites da soberania territorial do 
país. Paralelamente, o conhecimento tradicional é definido como informação ou práticas 
de comunidades indígenas/tradicionais ou agricultores sobre propriedades do patrimônio 
genético, ou seus usos diretos ou indiretos. Ao atribuir informações de origem genética 

24.  Artigo 2 I, Lei 13.123/2015.

Regras Brasileiras de ABS estabelecem limites claros para a repartição de benefícios 
monetária, exigindo o pagamento de parcela fixada na Lei em 1% da receita líquida 
anual obtida com a exploração econômica do referido produto, ou a taxa fixada por 
acordo setorial reconhecido pela União, que pode chegar a uma redução para até 0,1% 
da referida receita22. A identidade da pessoa jurídica responsável pelas obrigações 
de repartição de benefícios também é bastante clara, uma vez que os fabricantes de 
produtos intermediários e os desenvolvedores de processos originados no acesso estão 
expressamente isentos de tais obrigações23. Qualquer que seja a cadeia de valor que 
a preceda, somente o fabricante do produto acabado é responsável pela repartição 

22.  Artigo 21, Lei 13.123/2015.

23.  Artigo 17, Lei 13.123/2015.
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de plantas, animais ou microrganismos, incluindo substâncias metabólicas, as Regras 
Brasileiras de ABS abrangem tanto elementos materiais (moléculas ou substâncias) quanto 
intangíveis (informações retiradas de amostras) vinculados aos recursos genéticos.

A única limitação que se impõe ao tipo de informação abrangida pela noção de patrimônio 
genético é o seu “atributo genético”. Este atributo significaria que a informação genética é 
entendida como limitada apenas a informações sobre genes, ou seja, unidades nas células 
de um organismo vivo que controlam suas características físicas, excluindo, por exemplo, 
informações fenotípicas em plantas, animais e espécies microbianas? Ou a natureza 
“genética” da informação significa que qualquer informação que seja simplesmente 
conectada aos genes, incluindo sua manifestação física, descrição, localização ou sua 
relação com outros organismos, estaria incluída nesta noção?

QUESTÃO ABERTA: O conceito de patrimônio genético inclui todos os tipos de 
informações sobre “plantas, animais e espécies microbianas, ou qualquer outra 
espécie, incluindo substâncias originadas do metabolismo desses organismos vivos”, 
direta e indireta, e também se estende aos recursos genéticos físicos que são os 
vetores dessas informações?

A dupla definição de patrimônio genético, englobando aspectos materiais e imateriais, 
surge com interrogações práticas específicas, sobretudo no que diz respeito às fronteiras 
deste conceito, especificamente no que diz respeito aos derivados, e também ao acesso 
a componentes puramente informativos do patrimônio genético no reino digital, que 
será tratado na Seção 2 deste documento. O termo “derivado” não é encontrado nas 
Regras Brasileiras de ABS, mas parece claro que todas as substâncias derivadas do 
metabolismo de amostras vivas do patrimônio genético estão incluídas na noção de 
patrimônio genético, especialmente quando lidas em conjunto com as noções de produtos 
intermediário e acabado. A Lei 13.123/2015 também trata da questão dos microrganismos 
e especifica que o patrimônio genético brasileiro inclui todo e qualquer microrganismo 
isolado de substratos oriundos de territórios sob soberania nacional (território nacional, 
mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental)25. Em termos de 
abrangência geográfica, parece então que o patrimônio genético precisa ser originário 

25.  Artigo 2, parágrafo final, Lei 13.123/2015, e Artigo 1, §2,  Decreto 8772/2016: “o microrganismo não será considerado 
patrimônio genético nacional quando o usuário, instado pela autoridade competente, comprovar (1) que foi isolado a partir de 
substratos que não sejam do território nacional [...], e (2) a regularidade de sua importação”.

do território nacional brasileiro, indiferente ao local onde a amostra (seja uma planta, 
animal ou microrganismo) ou a informação está armazenada no momento do acesso.

QUESTÃO ABERTA: Todas as informações do patrimônio genético e sua contraparte 
física, incluindo qualquer microrganismo isolado de substratos originários do Brasil, 
mas mantido em coleções fora do território nacional brasileiro, seriam consideradas 
dentro do escopo das Regras Brasileiras de ABS?

b. Patrimônio genético e espécies nativas

Para ser considerada Patrimônio Genético Brasileiro, a informação genética precisa 
estar relacionada às espécies nativas, embora as espécies não nativas também sejam 
regulamentadas se tiverem desenvolvido suas propriedades distintivas no Brasil. A fim de 
esclarecer o escopo material das Regras Brasileiras de ABS, os Ministérios competentes, 
periodicamente, elaboram, publicam e revisam listas de referência de espécies animais 
e vegetais, domesticadas ou cultivadas, que foram introduzidas no território nacional e 
utilizadas em atividades agrícolas, indicando também as espécies que formam populações 
espontâneas e as variedades que adquiriram propriedades características distintivas no 
país26. Outro ato prevê a divulgação de uma lista de variedades tradicionais locais ou 
crioulas e raças localmente adaptadas ou crioulas27. Como resultado, “os cadastros de 
acesso e remessa ou a notificação de produto devem ser cancelados sempre que [...] o 
patrimônio genético descrito como objeto de acesso ou remessa se referir exclusivamente 
a espécies listadas [...], que não formem populações espontâneas ou que não tenham 
adquirido características distintivas próprias no País”28.

QUESTÃO ABERTA: Quando seria considerado que uma planta ou outro material 
vivo originário de outro país teria desenvolvido propriedades características 
distintivas no Brasil?

c. Considerações temporais

Quando se trata do escopo temporal das Regras Brasileiras de ABS, a questão não é 

26.  Artigo 113, Decreto 8772/2016.

27.  Artigo 114, Decreto 8772/2016. As obrigações do usuário com relação às raças e variedades locais ou crioulas começam a 
partir da data de publicação de tal ato, veja Resolução № 16 do CGen.

28.  Resolução № 20 do CGen de 07/08/2019.
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tratada diretamente na Lei 13.123/2015. No entanto, ela prevê regras sobre a regularização 
do acesso ao património genético operado após 30 de junho de 200029. Isso significaria 
que nenhuma exigência de ABS é exigida para atividades de pesquisa e desenvolvimento 
realizadas com o Patrimônio Genético Brasileiro e conhecimento tradicional associado 
antes de 30 de junho de 2000, que é a data de entrada em vigor da Medida Provisória 
aplicável antes da adoção da Lei 13.123/2015. Além disso, como o gatilho para as Regras 
Brasileiras de ABS é o acesso, definido como pesquisa e desenvolvimento, e não a aquisição 
do patrimônio genético, esta última data não tem incidência na implementação das Regras. 
Em outras palavras, não importa quando o patrimônio genético foi efetivamente coletado, 
adquirido ou chegou às mãos de um usuário; se a pesquisa e o desenvolvimento, no 
conceito das Regras Brasileiras de ABS, ocorreu em tal patrimônio após 30 de junho de 
2000, estas atividades de acesso estariam dentro do escopo temporal das Regras.

QUESTÕES ABERTAS: Qual é o gatilho temporal das Regras Brasileiras de ABS? Uma 
data de acesso recente supera o fato de um recurso do Patrimônio Genético Brasileiro 
ter sido adquirido antes de 30 de junho de 2000?

2.2 Acessando o patrimônio genético

a. Acesso como pesquisa e desenvolvimento 

As Regras Brasileiras de ABS dizem respeito a todos os tipos de pesquisas, sejam 
experimentais ou teóricas, realizadas sobre e com o patrimônio genético, sem exceção30. 
As regras de acesso, portanto, se aplicam à pesquisa básica, como filogenia, taxonomia, 
sistemática, ecologia, biogeografia e epidemiologia31, desde que produzam os eventos 
apropriados que desencadeiam o cadastro de acesso. Algumas atividades e testes, 
entretanto, estão isentos das obrigações previstas nas Regras Brasileiras de ABS quando 
não são realizados para pesquisa e desenvolvimento. Essas atividades incluem, entre 
outras, análise de DNA e outras análises moleculares destinadas a identificar uma espécie 
ou espécime, testes diagnósticos e exames clínicos para a identificação direta ou indireta 
de agentes etiológicos ou patologias hereditárias em um indivíduo; caracterização física, 

29.  Artigo 37, Lei 13.123/2015.

30.  Artigo 2 X e XI, Lei 13.123/2015.

31.  Resolução № 10 do CGen de 03/08/2018.

química e físico-química para a determinação da informação nutricional de alimentos32. 
Interpretação adicional às Regras foi dada pelo próprio CGen, e os (1) relatórios técnicos 
que incluam inventário, levantamento ou monitoramento de patrimônio genético, para 
fins de licenciamento ambiental, avaliação de potencial para exploração de recursos 
naturais ou ações de recuperação e recomposição ambiental de áreas degradadas; (2) 
identificação ou confirmação da identificação taxonômica do patrimônio genético a ser 
incorporado ao acervo de uma coleção ex situ; (3) caracterização física, química, físico-
química ou bioquímica de extratos, ceras, manteigas e óleos; (4) testes de controle de 
qualidade de produtos oriundos de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado, bem como ensaios de proficiência realizados em laboratórios; e (5) 
a realização de testes que usam o patrimônio genético exclusivamente na condição de 
organismos alvo são igualmente considerados fora do escopo das Regras33.

Nas Regras Brasileiras de ABS, embora a condução de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico seja o critério geral sobre o qual surgem as obrigações de ABS, o critério 
efetivo para a implementação de procedimentos de cadastro de acesso não é o início 
dessas atividades. Ao invés disso, depende de uma série de momentos que pressupõem 
que a pesquisa e o desenvolvimento ocorrerão a jusante, ou seja, a remessa de amostras 
de material genético, e, adicionalmente, em diferentes momentos que pressupõem que 
o acesso tenha ocorrido a montante, ou seja, a aplicação de direitos de propriedade 
intelectual, a comercialização de produtos intermediários ou subprodutos, a publicação 
de resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação, ou a exploração 
de produtos acabados.

b. Termos de acesso

O envio de amostras do patrimônio genético tem que ser cadastrado no SisGen, mas 
não requer a assinatura de TTM ad hoc, especialmente se este envio tiver o propósito 
de sequenciamento genético. A assinatura de um instrumento legal é, porém, requisito 
obrigatório do SisGen no preenchimento do formulário de cadastro de envio34. Contudo, 
quando o envio é para sequenciamento genético, não há nem a necessidade desse 
instrumento legal, e uma comunicação formal da instituição sobre as obrigações e 

32.  A lista completa de testes, exames e atividades encontra-se no Artigo 107, Decreto 8.772/2016.

33.  Orientação Técnica № 9 do CGen, de 18/09/2018.

34.  Decreto 8772, Art 24 §6º e §10º.
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proibições é considerado suficiente, neste caso específico35. Mesmo não havendo 
obrigação de formalização do contrato, a prática tende a assegurar rastros documentais 
mais sólidos.

Para a remessa de patrimônio genético é exigido o TTM36. As Regras Brasileiras de ABS 
estabelecem os elementos mínimos que devem ser mencionados no TTM, abordando 
obrigatoriamente a propriedade, responsabilidade, uso por terceiros e a legislação 
aplicável na resolução de disputas, entre outros elementos37. Cumprindo com seu mandato, 
o CGen adotou diversas cláusulas obrigatórias no que diz respeito aos TTMs a serem 
firmados para a remessa de patrimônio genético em conformidade com ABS, que devem 
ser acompanhados do comprovante de cadastro do SisGen e da Guia de Remessa. 
O CGen adotou a Resolução nº5 em 20 de março de 2018, ratificando o TTM padrão 
para todas as remessas de patrimônio genético, o qual foi revogado e substituído pela 
Resolução nº12, de 18 de setembro de 2018 (ANEXO 3). Os TTMs emitidos e assinados, 
seguindo o modelo da Resolução nº5 permanecem válidos, mas os novos termos que 
estão sendo assinados devem agora seguir o novo modelo previsto pela Resolução nº12.

As cláusulas obrigatórias lembram o destinatário do patrimônio genético das obrigações 
legais aplicáveis, como a obrigatoriedade de parceria com instituição nacional de 
pesquisa científica e tecnológica ou de notificação do SisGen no caso de exploração 
econômica de produto acabado. O TTM também estabelece regras específicas para a 
remessa de variedades tradicionais locais ou crioulas e raças localmente adaptadas ou 
crioulas, casos em que uma cópia deste TTM e sua respectiva guia de remessa deve ser 
enviada pelo remetente ao fornecedor, se este último estiver devidamente identificado, 
identificando formalmente as comunidades e agricultores locais como detentores de 
conhecimento tradicional na implementação das Regras Brasileiras de ABS. Lembrando os 
usuários das sanções aplicáveis   nos termos da Lei 13.123/2015, as cláusulas obrigatórias 
também definem a Lei Brasileira e os tribunais brasileiros como a lei aplicável e a jurisdição 
competente. Podem ser previstas disposições contratuais adicionais, o que é especialmente 
útil para adaptar os termos aos diferentes setores e contextos em que o patrimônio é 

35.  Decreto 8772, Art 24 §7º.

36.  O Artigo 2 XXIII da Lei 13.123 define termo de transferência de material como “instrumento firmado entre remetente e desti-
natário para remessa ao exterior de uma ou mais amostras contendo patrimônio genético acessado ou disponível para aces-
so, que indica, quando for o caso, se houve acesso a conhecimento tradicional associado e que estabelece o compromisso de 
repartição de benefícios de acordo com as regras previstas nesta Lei.”

37.  Artigo 6, Lei 13.123/2015 e Artigo 25, Decreto 8772/2016.

utilizado, embora esses termos adicionais não possam contrariar as cláusulas obrigatórias 
padrão do TTM, como, por exemplo, alteração da legislação aplicável.

A principal diferença trazida pela Resolução CGen nº12 é que ela reconhece explicitamente 
a possibilidade de celebração de um único TTM, por um período máximo de dez anos 
entre duas instituições, para múltiplas amostras de patrimônio genético. Um cadastro no 
SisGen teria que ser feito para cada amostra antes de sua remessa, incluindo uma Guia 
de Remessa numerada em ordem sequencial, juntamente com a descrição das amostras 
a serem enviadas conforme modelo do Anexo 2 da Resolução. A Guia de Remessa 
requer então uma identificação com: a classificação taxonômica mais específica possível; 
informações sobre a origem das amostras (seja a coleta/aquisição in situ, ou a fonte 
ex situ do patrimônio genético, com as informações contidas no registro de depósito); 
e o uso pretendido das amostras, permitindo uma nova alteração de intenções com 
autorização do remetente. A transferência para terceiros pode ser permitida, mas, nesse 
caso, o TTM inicial assinado entre as instituições torna-se viral, uma vez que todos os 
destinatários subsequentes na cadeia são obrigados a assinar um novo TTM contendo 
todos os termos do TTM inicial, incluindo a Guia de Remessa identificando as amostras 
de acordo com o modelo aprovado pelo CGen, e o CGen é notificado por e-mail do novo 
TTM e da respectiva Guia de Remessa. De acordo com as Regras Brasileiras de ABS, 
as regras para transferências para terceiros são deixadas para os termos mutuamente 
acordados. Embora os termos do contrato em si não sejam virais em sua totalidade, a 
obrigação de entrar em um acordo contratual com autoridades brasileiras é viral por lei.

QUESTÕES ABERTAS: Como a questão da transferência de patrimônio genético para 
terceiros é abordada nas Regras Brasileiras de ABS, e em particular em seu modelo 
de TTM? Como a prática institucional está lidando com isso?

2.3 Repartindo benefícios do patrimônio genético acessado

a. Exploração econômica de produto acabado

Nas Regras Brasileiras de ABS, as exigências de repartição de benefícios incluem a 
obrigação de notificar o SisGen sobre a exploração econômica e a assinatura de um 
acordo de repartição de benefícios. Também trazem clareza jurídica quanto ao percentual 
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da receita que será repartida com o FNRB. A repartição de benefícios só é devida quando 
o acesso ao patrimônio genético leva à exploração econômica de produtos acabados 
ou materiais reprodutivos em determinadas condições: os produtos precisam estar 
aptos para serem utilizados pelo consumidor final (seja pessoa física ou jurídica), eles 
devem ser derivado do acesso, seja ele produzido no país ou no exterior, e, por fim, o 
Patrimônio Genético Brasileiro precisa ser um dos principais elementos de agregação de 
valor ao produto. Isso significa que a pesquisa não comercial, sobre e com o Patrimônio 
Genético Brasileiro, fica completamente fora do escopo das obrigações de notificação e 
da assinatura de acordos de repartição de benefícios, a menos que os resultados de tais 
pesquisas tenham levado ao desenvolvimento de um produto acabado que se pretende 
comercializar, seja pela mesma entidade ou por outra.

Nas Regras Brasileiras de ABS, exploração econômica de um produto acabado ou 
material reprodutivo é a pré-condição necessária para as obrigações de repartição de 
benefícios. Embora o termo “exploração econômica” não seja definido na Lei 13.123/2015, 
é estabelecido como o objetivo do “desenvolvimento tecnológico”, que é definido como 
“trabalho sistemático de patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado [...] 
para exploração econômica”38. Esclarecimento adicional é dado pelo Decreto 8.772, que 
estabelece que “a exploração econômica será considerada iniciada quando for emitida a 
primeira nota fiscal de venda do produto acabado ou material reprodutivo”39. De fato, as 
regras de repartição de benefícios apenas dizem respeito a produtos comerciais definidos 
como “produto acabado ou material reprodutivo”. Ao contrário do produto acabado, o 
produto intermediário é “utilizado na cadeia produtiva como insumo, excipiente ou matéria-
prima, para o desenvolvimento de outro produto intermediário ou produto acabado”40. 
Por outro lado, os produtos acabados estão prontos para o “consumidor final” e têm 
recebido significativa contribuição do Patrimônio Genético Brasileiro.

QUESTÃO ABERTA: Como a distinção entre produto intermediário e acabado operaria 
em cadeias de valor complexas e cumulativas?

b. Contribuição do patrimônio genético para o produto acabado

38.  Artigo 2, XI, Lei 13.123/2015.

39.  Artigo 33, Decreto 8772/2016. 

40.  Artigo 2 XVII, Lei 13.123/2015.

Um critério importante para a aplicação das obrigações de repartição de benefícios segundo 
as Regras Brasileiras de ABS é que os produtos acabados devem ser desenvolvidos com 
o patrimônio genético brasileiro, agregando valor significativo ao produto. O patrimônio 
genético deve ser um dos principais elementos de agregação de valor ao produto 41. Neste 
contexto, consideram-se como “principais elementos de agregação de valor os elementos 
cuja presença no produto acabado é determinante para a existência de características 
funcionais ou para a formação do apelo mercadológico”42. Esses conceitos são ainda 
definidos como as “características que determinem as principais finalidades, aprimorem a 
ação do produto ou ampliem o seu rol de finalidades”, e o apelo mercadológico significa 
que a “referência a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado, 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”43. Para acionar as obrigações 
de repartição de benefícios, o Patrimônio Genético Brasileiro precisa ser totalmente essencial 
para as características do produto ou seu potencial de marketing. O CGen publicou 
algumas Orientações Técnicas que fornecem uma interpretação setorial específica desse 
limite que aciona a repartição de benefícios nas Regras Brasileiras de ABS44. Desta forma, 
“não será considerada determinante para a existência das características funcionais a 
utilização de patrimônio genético, exclusivamente como excipientes, veículos ou outras 
substâncias inertes, que não determinem funcionalidade”, assim como “a substância 
oriunda do metabolismo de microrganismo não será considerada determinante para a 
existência das características funcionais quando for idêntica à substância de origem fóssil 
já existente e utilizada em substituição a esta”45.

QUESTÃO ABERTA: Quando o Patrimônio Genético Brasileiro é “um dos principais 
elementos de agregação de valor ao produto” e como essa expressão deve ser 
interpretada em diferentes contextos? 

41.  Artigo 17, Lei 13.123/2015. 

42.  Artigo 43, Decreto 8.772/2016.

43.  Ibidem.

44.  Por exemplo, “para o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, não será considerada determinante para a existên-
cia das características funcionais a utilização de patrimônio genético quando utilizado exclusivamente para a estruturação da 
fórmula, sendo responsável pela estabilidade, consistência ou aspecto físico, que não determinem funcionalidade”. No que se 
refere ao setor de fragrâncias, “ elementos principais de agregação de valor ao produto” os ingredientes oriundos de acesso ao 
patrimônio genético que determinem a família olfativa predominante da fragrância utilizada no produto acabado, quando a fina-
lidade do patrimônio genético na fórmula seja exclusivamente para formação de seu cheiro”, respetivamente Orientação Técnica 
CGen № 2, de 28/06/2017, e Orientação Técnica CGen № 6, de 20/06/2018.

45.  Artigo 43 §4 e 5, Decreto 8.772/2016.
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SEÇÃO 2. PATRIMÔNIO GENÉTICO IN 
SÍLICO NAS REGRAS BRASILEIRAS 
DE ABS: SITUAÇÃO E IMPLICAÇÕES 
PRÁTICAS
A Convenção sobre Diversidade Biológica refere-se aos direitos soberanos dos Estados 
sobre os recursos genéticos, direito que vem sendo implementado por meio da noção de 
patrimônio genético pelo Brasil, que, como já foi dito, se refere não apenas aos recursos 
genéticos físicos, mas também inclui diretamente os elementos informativos e imateriais. 
Esse entendimento de “patrimônio genético” como “informação genética” não diferencia 
onde, como, e em que formato essa informação é encontrada. As Regras Brasileiras de 
ABS, no entanto, citam três fontes onde tais informações podem ser encontradas (1) in 
situ, (2) ex situ e (3) in sílico46. Deve-se observar que o termo in sílico, embora usado   nas 
Regras Brasileiras de ABS, não é definido no quadro jurídico nacional. Alguns elementos 
para definir o escopo do Patrimônio Genético Brasileiro encontrado in sílico podem, no 
entanto, ser destacados por meio de publicações e prática institucional, o que será feito 
no Capítulo 1A abaixo. O dicionário Merriam-Webster define a expressão in sílico, como 
significando “dentro de, ou em, um computador; feito ou produzido usando software de 
computador ou simulação”47. O foco desta seção específica será, portanto, as informações 
do patrimônio genético conforme definido nas Regras Brasileiras de ABS, que podem ser 
encontradas em um computador ou que foram produzidas usando um computador.

A desmaterialização dos recursos genéticos é uma preocupação crescente para a 
implementação eficaz de sistemas de ABS em todo o mundo e apresenta muitos desafios, 
desde os limites das próprias regras de ABS até a implementação de direitos e obrigações 
concretas em um contexto digital mais rápido e mais amplo. As discussões sobre ambos 
aspectos da questão têm sido bastante intensas nos últimos anos, levando a processos 
diferentes desde 2016. A Décima Terceira Conferência das Partes da Convenção (COP 13) 
e a Segunda Reunião da Conferência das Partes, servindo como o Reunião das Partes 
do Protocolo de Nagoia (COP-MOP 2), adotou decisões específicas sobre informações de 

46.  Artigo 22, Decreto 8.772/2016.

47.  Ttradução livre do termo “in sílico” do Dicionário Merriam-Webster Online. https://www.merriam-webster.com/dictionary/
in%20silico. 

sequência digital (DSI, do inglês: Digital Sequence Information) sobre recursos genéticos48. 
Essas decisões pediram a submissão de opiniões e informações sobre o potencial de DSI 
para os três objetivos da Convenção: (1) a encomenda de um estudo de apuração de 
fatos49, (2) a realização de uma análise por um Grupo de Especialistas Técnicos ad hoc 
– AHTEG (do inglês, Ad Hoc Technical Expert Group), e (3) a adoção de recomendações 
para as reuniões das diferentes Partes da Convenção e do Protocolo. Durante a último 
Décima Quarta Conferência das Partes da Convenção e a Terceira Reunião das Partes 
do Protocolo de Nagoia, os signatários concordaram em criar outro AHTEG acerca de DSI 
sobre recursos genéticos para (1) considerar a compilação e síntese de pontos de vista e 
informações submetidas, e uma série de estudos revisados   por pares50; (2) desenvolver 
opções para termos operacionais e suas implicações para fornecer clareza conceitual 
acerca de DSI sobre recursos genéticos51; e (3) identificar áreas-chave para capacitação52. 
Os resultados do AHTEG serão considerados pelo grupo de trabalho aberto entre sessões 
estabelecido para apoiar a preparação da estrutura de biodiversidade global pós-202053 
e, em seguida, pela Conferência das Partes em sua Décima Quinta Conferência em 2020.

Não obstante as discussões mantidas sob a CBD, nosso foco nesta seção será 
exclusivamente a regulamentação do patrimônio genético in sílico, conforme definido no 
âmbito das Regras Brasileiras de ABS. De acordo com a última submissão brasileira ao 
processo da CBD em 2019 (ANEXO 5), das 47.000 atividades de acesso cadastradas 
desde a implantação do SisGen, 449 atividades estavam vinculadas ao patrimônio 
genético de origem in sílico, e dentro deste total, 64 atividades foram declaradas com 

48.  CBD COP decisão 13/16 (disponível em: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-16-en.pdf) and NP COP-MOP 
Decision NP-2/14 (available at https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-14-en.pdf) relacionado a “digital 
sequence information on genetic resources”. 

49.  Sarah A. LAIRD & Rachel P. WYNBERG, “A Fact-Finding and Scoping Study on Digital Sequence Information on Genetic Resourc-
es in the Context of the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol”, 10th January 2018, CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3, 
disponível em: https://www.cbd.int/doc/c/079f/2dc5/2d20217d1cdacac787524d8e/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf 

50.  Diferentes estudos foram encomendados pela CDB COP e pela Secretaria, um abordando o conceito e escopo de DSI sobre 
recursos genéticos, outro sobre DSI em bancos de dados públicos e privados e rastreabilidade de DSI, e um último sobre medi-
das domésticas. Enquanto o primeiro ainda é aguardado, os dois últimos foram publicados para revisão por pares e podem ser 
encontrados respectivamente em: https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study-Traceability-databases.pdf, e https://www.cbd.int/
abs/DSI-peer/Study4_domestic_measures.pdf, (apenas para ser citado como rascunho para revisão no momento da redação 
deste documento de referência).

51.  Essas recomendações serão discutidas durante a próxima reunião do AHTEG que será realizado, tentativamente, provisoria-
mente de 17 a 20 de março de 2020 em Montreal, Canadá.

52.  CBD COP Decision 14/20 on “Digital sequence information on genetic resources”, disponível em: https://www.cbd.int/doc/de-
cisions/cop-14/cop-14-dec-20-en.pdf, que é referido por COP-MOP NP-3/12 (disponível em: https://www.cbd.int/doc/decisions/
np-mop-03/np-mop-03-dec-12-en.pdf) 

53.  CBD COP Decision 14/34 on the Comprehensive and participatory process for the preparation of the post-2020 global biodi-
versity framework, disponível em: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-en.pdf 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20silico
https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20silico
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-14-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/079f/2dc5/2d20217d1cdacac787524d8e/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study-Traceability-databases.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study4_domestic_measures.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study4_domestic_measures.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-20-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-20-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-12-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-12-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-en.pdf
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intenção comercial em uma abordagem de desenvolvimento tecnológico54. Um exemplo 
desse cadastro de patrimônio genético in sílico que inclui uma intenção de exploração 
comercial 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, citando o banco de dados Uniprot 
como fonte in sílico do patrimônio genético55.

1 ESCLARECIMENTO LEGAL: Enquadramento legal 
brasileiro para patrimônio genético “in sílico” 
Os direitos e obrigações que circundam o acesso ao patrimônio genético de fontes in 
sílico são idênticos aos aplicáveis ao Patrimônio Genético Brasileiro obtido de outras 
fontes (ou seja, in situ e ex situ), embora com algumas diferenças práticas. Como outros 
tipos de patrimônio genético, a aquisição de informações do patrimônio genético em 
um computador (ou produzida por um computador) não requer consentimento prévio 
informado no Brasil56, mas o seu acesso, entendido como utilização em pesquisa e 
desenvolvimento, desencadeia as referidas obrigações de cadastro e notificação, 
dependendo dos resultados dessas atividades. As Regras Brasileiras de ABS, no entanto, 
levam em consideração as características inerentes específicas do patrimônio genético 
disponível em fontes in sílico e proporcionam interpretações específicas de sua estrutura 
legal neste contexto particular.

54.  Notificação 2019-012 para a CDB, 03/06/2019, p.6 (disponível em: https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/Brazil-DSI.pdf) 

55.  Comunicação pessoal das autoridades brasileiras, referente ao registro A23BA95 “Aplicação do peptídeo PnPP19 sintetizado 
racionalmente a partir da toxina PnTx2-6 do veneno da aranha armadeira brasileira (Phoneutria nigriventer) como candidato 
novo para o tratamento da disfunção erétil”, com referência a https: //www.uniprot.org/uniprot/P29425. Esta comunicação tam-
bém apresenta os números mais recentes de quase 50.600 atividades de acesso cadastradas no SisGen até o momento, 524 
declaradas de origem in sílico, das quais 75 atividades declaradas com intenção comercial, através do cadastro de atividades de 
desenvolvimento decorrentes da utilização de DSI/informação genética sobre recursos genéticos.

56.  A abordagem brasileira é, portanto, diferente de outras legislações nacionais de ABS que regulamentam o acesso no sentido 
de aquisição de informações genéticas encontradas em formato digital, uma vez que alguns países possuem medidas nacionais 
em vigor que exigem consentimento prévio informado quando tais informações são adquiridas, mesmo que independentemente 
do material físico ao qual as informações se referem. O último estudo da CDB cita Butão, Bolívia, China, Colômbia, Quênia, Malá-
sia, Moçambique, Omã, Peru e Uganda entre esses países; veja Margo BAGLEY, Elizabeth KARGER, Manuel RUIZ MULLER, Frederic 
PERRON-WELCH, e Siva THAMBISETT, “Fact-finding Study on How Domestic Measures Address Benefit-sharing Arising from Com-
mercial and Non-commercial Use of Digital Sequence Information on Genetic Resources and Address the Use of Digital Sequence 
Information on Genetic Resources for Research and Development”, 25/10/2019, rascunho para revisão por pares compilado de 
acordo com a Decisão 14/20 da CDB COP, disponível em: https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study4_domestic_measures.pdf, 
pp. 14-16.

1.1 Definição: O que é patrimônio genético “in sílico”?

O Sistema de ABS Brasileiro cobre aquisições e utilizações de patrimônio genético, ou 
seja, todos os tipos de informações genéticas de plantas, animais e espécies microbianas, 
ou quaisquer outras espécies, incluindo substâncias originadas do metabolismo desses 
organismos vivos. Este é o caso mesmo quando as informações são separadas das 
amostras físicas das quais essas informações foram obtidas. Porém, conforme mencionado 
anteriormente, as Regras Brasileiras de ABS não fazem menção ao termo “digital”, mas 
referem-se à expressão “patrimônio genético obtido de fontes in sílico”. A expressão não 
consta da Lei 13.123/2015, mas sim do artigo 22 do Decreto 8.772/2016, que trata dos 
aspectos processuais do cadastro no SisGen, prescrevendo que a origem do patrimônio 
genético, no sentido de suas coordenadas georreferenciadas, deve ser indicada no 
formulário de cadastro, quer o patrimônio tenha sido adquirido em fontes ex situ ou in sílico.

Vinda do termo latino “in silicon”, referindo-se ao uso de chips de silício em sistemas 
computacionais, a expressão parece indicar que (1) a informação é encontrada em um 
computador, ou que (2) o experimento científico ou pesquisa que gera a informação 
foi conduzida ou produzida por meio de modelagem ou simulação computacional, 
geralmente modelando um fenômeno natural ou de laboratório. Com esse entendimento, 
a partir do Artigo 2º, I da Lei 13.123/2015, a informação genética encontrada em formato 
digital, ou acessada por meio de fontes “in sílico”, não é meramente produto de pesquisa 
e desenvolvimento, ela faz parte integrante da noção de patrimônio genético. Em sua 
submissão à consulta da CDB sobre DSI em 2017, a Divisão de Meio Ambiente do Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil afirma que “os meios de transmissão de informação 
genética, seja na forma de matéria de uma amostra de DNA ou como informação 
armazenada in sílico, é irrelevante para o cumprimento das obrigações [de acesso e 
repartição de benefícios]”57. No contexto das discussões sobre DSI perante a Comissão 
de Recursos Genéticos para Alimentos e Agricultura (CGRFA, do inglês: Commission 
on Genetic Resources for Food and Agriculture)58, a submissão brasileira afirma que 

57.  Ministério das Relações Exteriores do Brasil - Divisão de Meio Ambiente, submissão à Secretaria da Convenção sobre Diver-
sidade Biológica após a Notificação 2017-37, em resposta à Decisão COP XIII/16 sobre a submissão de opiniões e informações 
relevantes sobre quaisquer implicações potenciais 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. 

58.  Apresentação de informações recebidas pela CGRFA sobre o uso de “informações de seqüência digital sobre recursos 
genéticos para alimentos e agricultura” e as implicações potenciais para a conservação e uso sustentável de recursos genéticos 
para alimentos e agricultura, incluindo intercâmbio, acesso e repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, setembro de 2017. Disponível em: https://www.cbd.int/abs/DSI-views/CGRFA-DSI.pdf.  

https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/Brazil-DSI.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study4_domestic_measures.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-views/Brazil-DSI.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-views/CGRFA-DSI.pdf
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“informação de sequência digital” deve ser considerada como informação de dados 
contidos em um arquivo digital com uma ordem precisa de nucleotídeos ou aminoácidos. 
Essas informações de sequência digital, entretanto, são consideradas apenas um recorte 
do Patrimônio Genético Brasileiro, um conceito mais amplo que inclui informações da 
sequência. O patrimônio genético encontrado in sílico designaria qualquer informação 
genética de plantas, animais e espécies microbianas, ou qualquer outra espécie, incluindo 
substâncias originárias do metabolismo desses organismos vivos, obtida por meio de 
biologia computacional e simulações e/ou armazenada em um ambiente computacional.

A sequência de nucleotídeos é a principal estrutura das moléculas de ácido nucléico, DNA 
e RNA, cuja principal função é o armazenamento e transmissão de informação genética. 
Dependendo da interpretação, o conceito brasileiro de patrimônio genético poderia, 
portanto, ser entendido para incluir de forma ampla as 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 de códons otimizados, 
sequências de aminoácidos, SNPs, contagens de STR e informações de caracterização 
epigenética e molecular (por exemplo, estruturas, metilação de DNA, etc.), mas também 
todos os metadados associados à sequência (por exemplo, dados de “passaporte”, 
dados de fenoma-genoma, etc.), semelhantes à definição fornecida pelo projeto de 
estudo explicativo de escopo de apuração de fatos sobre DSI sobre recursos genéticos 
para alimentos e agricultura, apresentado em 2018 na CGRFA59. O Patrimônio Genético 
Brasileiro poderia, em decorrência desse entendimento, abranger a apresentação e 
descrição das moléculas de ácido nucléico, bem como todas as informações e dados 
agregados encontrados nas formas in sílico.

QUESTÃO ABERETA: O patrimônio genético encontrado em fontes in sílico abrange 
todas as informações sobre genes, sequências genéticas, expressões de proteínas, 
metabólitos, mas também os dados fenotípicos e associados?

1.2 Acesso ao patrimônio genético in sílico: considerações

Como regra geral, a Lei 13.123/2015 prevê que as pesquisas utilizando informações 

59.  HEINEMANN, Jack and CORAY, D., Draft Exploratory Fact-Finding Scoping Study on “Digital Sequence Information” on Genetic 
Resources for Food and Agriculture. Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, 2018, CGRFA/WG-AqGR-2/18/
Inf.10 (http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/Inf10e.pdf)

genéticas obtidas in sílico podem ser realizadas livremente, sendo o cadastro obrigatório 
apenas em pontos específicos da cadeia de utilização, paralelamente às informações 
genéticas obtidas em outras formas. Algumas diferenças de tratamento entre as 
informações do patrimônio genético encontradas in sílico, vis-à-vis suas contrapartes in 
situ ou ex situ, existem devido à sua natureza específica.

a. Ações que exigiriam cadastro

O Decreto 8.772/2016 especifica que o entendimento de “pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico” precisa ser adaptado ao contexto do patrimônio genético in sílico. Por 
exemplo, em seu Artigo 107, o Decreto menciona explicitamente que a mera consulta ou 
leitura de informações contidas em um banco de dados não deve ser considerada uma 
atividade que desencadeie obrigações de acesso ao patrimônio genético. O dispositivo 
também aborda a comparação de informações: “[...] quando não forem parte integrante 
de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, não configuram acesso ao patrimônio 
genético[...] comparação e extração de informações de origem genética disponíveis em 
bancos de dados nacionais e internacionais[...]. 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”.60

Esses limites relativos à consulta e comparação de informações podem ser difíceis de 
determinar para pesquisadores envolvidos nas fronteiras da identificação. No entanto, 
combinado com a ampla definição de “pesquisa” nas Regras Brasileiras de ABS, parece 
que apenas a consulta e a leitura de informações estão fora de seus procedimentos de 
acesso. No que diz respeito à comparação de informações, sua execução é um contexto 
de pesquisa e desenvolvimento que se enquadraria dentro das Regras Brasileiras de 
ABS, desde que produzam os resultados definidos como gatilhos para o cadastro no 
SiSGen. Por exemplo, a comparação de informações do patrimônio genético para fins 
educacionais, teoricamente, não exigiria um cadastro, pois este não seria considerado 
como parte da pesquisa ou do desenvolvimento tecnológico. Isso também seria o caso 
mesmo se tal informação fosse usada em uma aula de biologia molecular de graduação 
para demonstrar as possibilidades oferecidas pela biologia sintética? Ou fazer inoculações 
com Agrobacterium para transferir um transgene obtido do Patrimônio Genético Brasileiro 

60.  Artigo 107, Decreto 8.772/2016.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/Inf10e.pdf
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em uma planta hospedeira, mas sem qualquer publicação de dados de pesquisa ou 
contribuição para um simpósio? O cadastro no SisGen seria, sem dúvida, exigido no 
âmbito de uma tese de doutorado descrevendo as mesmas abordagens, no momento de 
publicações ou apresentações vinculadas à tese.

QUESTÃO ABERTA: A consulta de informações do patrimônio genético por e-mail, 
por entidades brasileiras e/ou estrangeiras, seria um gatilho para a obrigação de 
cadastro?

Devido ao seu caráter puramente não físico, as noções de envio e remessa são difíceis de 
traduzir para o mundo in sílico. É necessário, portanto, avaliar se a publicação e download, 
ou outros tipos de obtenção de informações do patrimônio genético em formatos digitais, 
desencadeariam quaisquer obrigações legais como tais sob as Regras Brasileiras de 
ABS ou não. Algumas informações apontam para o fato de que a mera publicação ou 
download de informações de sequência genômica, ou outros tipos de informações de 
patrimônio genético de bancos de dados ou sites, não acionaria qualquer obrigação 
de cadastro de acesso, mesmo que a informação que está sendo adquirida possa ser 
identificada como sendo patrimônio genético sob as Regras Brasileiras de ABS. Conforme 
confirmado pelo Ministério do Meio Ambiente em sua submissão à consulta da CDB sobre 
DSI, “desde que não haja necessidade de cadastro prévio, se uma determinada atividade 
de acesso [como o download e posterior pesquisa de informação genética] não tiver 
nenhum resultado, nenhuma solicitação de direitos de propriedade intelectual, produtos 
ou processos desenvolvidos, esta não precisa ser cadastrada”61. No entanto, seria útil 
discutir se o download de informações do patrimônio genético seria considerado uma 
remessa de patrimônio genético ou não.

QUESTÕES ABERTAS: A publicação ou download de informações do patrimônio 
genético por entidades brasileiras e/ou estrangeiras implicaria em obrigação de 
cadastro? O download do patrimônio genético por entidade estrangeira acarreta 
a obrigatoriedade de associação com a instituição brasileira?

Outro ponto complicado diz respeito à transferência de informações baixadas ou 
produzidas por e-mail (ou outro meio digital, por exemplo, transferência de arquivos por 
meio de um pen drive), ponto este que que é abordado pela Orientação Técnica do CGen 

61.  Notificação do Brasil 2019/012 para a CDB, op.cit., p.4 (tradução livre).

№8. A Orientação exclui especificamente as obrigações de cadastro de acesso no momento 
da transferência em si, mas empurra essas obrigações mais para baixo da cadeia, até 
os gatilhos usuais das Regras de ABS brasileiras. “A transferência para o exterior de 
informações referentes ao patrimônio genético em meio digital, independentemente da 
finalidade, não se enquadra nos conceitos de remessa e envio de amostra...”62 Esta 
Orientação fornece esclarecimentos úteis quanto aos reais elementos procedimentais que 
se aplicam ao acesso ao patrimônio genético in sílico, e seria útil esclarecer seu conteúdo 
e confirmar seu alcance durante o workshop.

QUESTÃO ABERTA: A transferência de informações do patrimônio genético por e-mail, 
por entidades brasileiras e/ou estrangeiras, seria um gatilho para a obrigação de 
cadastro?

b. Aspectos processuais para cadastro e notificação no SisGen relacionados ao 
patrimônio genético in sílico

No que se refere ao procedimento de cadastro no SisGen, as informações exigidas das 
entidades que declaram o acesso ao patrimônio genético incluem informações sobre as 
fontes digitais de onde provém, ou seja, “identificação do banco de dados de origem do 
patrimônio genético com as informações constantes no registro de depósito, quando for 
oriundo de banco de dados in sílico”63

Regras adicionais foram adotadas para estabelecer uma forma alternativa de cadastro 
de acesso no formulário eletrônico do SisGen, sendo instituído, exclusivamente nos casos 
de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico em que o patrimônio genético tenha sido 
obtido in sílico, na Resolução CGen nº13 de 18/09/2018 (ANEXO 4). Dessa forma, “(1) a 
identificação do patrimônio genético e sua procedência nos casos de que trata o caput 
poderá ser feita mediante a indicação de bancos de dados, repositórios ou sistemas 
de informação em que já tenham sido registradas as informações exigidas[...]; (2) os 
bancos de dados, repositórios ou sistemas de informação [...] devem ser de acesso 
aberto e irrestrito ao Estado brasileiro; (3) a indicação [...] deve ser realizada mediante a 
apresentação dos números de acesso, de registro, indicadores únicos ou do localizador 
padrão de recursos (URL), ou equivalentes, em que estejam registradas as informações 

62.  Orientação Técnica Cgen №.8 de 18/08/2018.

63.  Artigo 22, §1 II, Decreto 8.772/2015.
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nos bancos de dados, repositórios ou sistemas de informação [...]”64. O segundo critério 
levanta a questão se os sistemas de informação que não podem ser consultados pelo 
Estado Brasileiro, por exemplo, bancos de dados privados, como um pool reprodutivo ou 
coleção de microrganismos de uma empresa, seriam, portanto, implicitamente excluídos do 
escopo das Regras Brasileiras de ABS, ou se não seriam aceitos como formas alternativas 
de cadastro de acesso ao patrimônio genético, ou se estariam contemplados no âmbito 
das Regras Brasileiras, estando em não conformidade com elas.

QUESTÕES ABERTAS: As informações de sequência genética de um organismo 
claramente originário de dentro das fronteiras territoriais brasileiras acessadas de um 
banco de dados privado se enquadrariam no escopo das Regras Brasileiras de ABS? 
Qual seria a consequência da ausência de cadastro de acesso a esse patrimônio 
genético?

O SisGen contém campos específicos para serem preenchidos pelos usuários quanto 
à origem do patrimônio genético objeto do cadastro. Assim, é obrigatório indicar (i) a 
banco de dados consultado; (ii) o código de acesso ao patrimônio genético no banco 
de dados; e (iii) o endereço eletrônico das informações prestadas sobre o patrimônio 
genético. Além disso, em uma camada opcional adicional, o usuário também pode 
adicionar informações como (iv) estado, município, coordenadas geográficas, bioma 
e data da coleta de dados, se disponíveis. As Regras Brasileiras de ABS pressupõem, 
portanto, que as coordenadas georreferenciadas do local de coleta in situ do patrimônio 
genético devem ser disponibilizadas em “bases de dados in sílico” no que diz respeito 
ao patrimônio genético que foi fisicamente obtido (e não necessariamente acessado, na 
acepção da Lei Brasileira) após a entrada em vigor da Lei 13.123/2015.

As Regras Brasileiras de ABS também abordam a situação em que as informações 
mencionadas estão erradas, ou não estão mais disponíveis na fonte in sílico indicada: 
“Caso seja detectada, a qualquer tempo, a indisponibilidade de acesso às informações 
nos bancos de dados, repositórios ou sistemas de informação indicados, ou ao localizador 
padrão de recursos (URL), ou equivalentes, de que trata o §3º, o usuário terá prazo 
de 60 dias após tomar ciência deste fato para retificar as informações apresentadas, 
ou para registrar no formulário padrão do SisGen a identificação e a procedência do 

64. Resolução CGen №13, de 19/09/2018. 

patrimônio genético objeto do acesso, sob pena de cancelamento do cadastro”65. Seria 
a falta de informação sobre o local de coleta in situ de tal patrimônio genético, adquirido 
após 30 de junho de 2000, considerada uma violação direta das Regras Brasileiras 
de ABS, desencadeando seu mecanismo de sanções previsto nos Artigos 27 e 28 da 
Lei 13.123/2015, ou seja, penalidades administrativas e interceptação ou confisco da 
amostra? Na ausência de regras específicas sobre o ônus da prova nestas situações, não 
fica claro a quem as sanções se aplicam, se a quem acessa a informação do património 
genético, ou se quem a fornece.

QUESTÕES ABERTAS: Quais são as consequências exatas de acessar (ou seja, em 
um contexto de pesquisa e desenvolvimento) patrimônio em formato digital, sem 
acompanhar informações sobre sua origem geográfica? O sistema de sanções 
visaria o acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro in sílico somente se um vínculo com 
o território soberano brasileiro pudesse ser estabelecido em documentação existente 
em formato de computador?

Outro desafio diz respeito a produtos com múltiplas sequências genéticas diferentes e 
ao uso de sequências com múltiplas origens diferentes. Não está claro como o sistema 
trataria o cadastro de resultados, produtos intermediários e principalmente a notificação 
de produtos acabados (que desencadeia repartição de benefícios), quando estes contêm 
e dependem de uma ampla gama de diferentes informações genéticas para a expressão 
de suas características essenciais. Continua, portanto, difícil de abordar as obrigações 
em torno de produtos derivados de várias sequências de genes de origem múltipla, 
ou seja, sequências que podem ser encontradas em diferentes espécies originárias de 
diferentes territórios, especialmente em setores onde prevalece a inovação incremental em 
vez de descobertas únicas. As próprias autoridades brasileiras reconhecem a existência 
de “dificuldades de rastreabilidade [pelo fato de] os genomas serem compostos por 
regiões repetitivas e até mesmo conservadas entre espécies de reinos diferentes, que a 
grande maioria não é endêmica de um único país. Dessa forma, sequências idênticas de 
DNA podem existir em vários organismos originados de diferentes regiões do mundo”66.

QUESTÕES ABERTAS: Como as Regras Brasileiras de ABS adaptariam seus gatilhos para 

65.  Resolução CGen №13, de 19/09/2018. 

66.  CGRFA, 7ª Sessão Regular, abril de 2018, “Submissions by Members and Observers on “Digital Sequence Information” on 
Genetic Resources for Food and Agriculture”, disponível em: http://www.fao.org/3/my613en/my613en.pdf, p.4.(tradução livre).

http://www.fao.org/3/my613en/my613en.pdf,%20p.4
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acesso e repartição de benefícios a produtos desenvolvidos com o uso de múltiplas 
sequências genéticas diferentes e, especialmente, o uso de sequências de múltiplas 
origens diferentes? Como seria rastreada até o Brasil a origem das informações de 
sequência diante de informações idênticas provenientes de outro organismo que não 
pode ser considerado Patrimônio Genético Brasileiro?

1.3 Monitorando a Conformidade no contexto de patrimônio 
genético in sílico

a. Aviso de infração & sansões

Em caso de descumprimento, paralelamente às violações gerais das Regras Brasileiras 
de ABS, um “auto de infração” será lavrado pelas autoridades de acordo com o Decreto 
6.514/2008, enquanto os poderes de fiscalizar e verificar a existência de infrações 
administrativas são expressamente dados ao IBAMA, ao Comando da Marinha, ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e demais órgãos fiscalizadores pelo 
Decreto 8.772/201667. De acordo com os requisitos de conformidade adotados nas Regras 
Brasileiras de ABS, os órgãos de fiscalização podem, a qualquer momento, promover 
uma fiscalização completa nas empresas, avaliando todo o portfólio de produtos, bem 
como avaliando publicações científicas, mídia em geral, entre outros. Assim, em caso de 
fiscalização, o usuário deverá apresentar documentos que comprovam a regularidade de 
acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro, caso o usuário não tenha meios de comprovar a 
regularidade de acesso, o mesmo poderá ser denunciado. Uma lista bastante significativa 
de sanções está prevista tanto na Lei 13.123/2015 como no Decreto 8.772/2016 em caso 
de descumprimento.

b. Transferências para terceiros e declaração de origem

O sistema ABS brasileiro para monitorar o acesso e outros usos do Patrimônio Genético 
Brasileiro não visa todo e qualquer movimento desse patrimônio, mas depende do 
estabelecimento de um fluxo suficientemente constante de informações entre a origem 
e um ponto final, ou seja, a comercialização de um produto acabado ou material 
reprodutivo. No que se refere às informações a serem prestadas por aqueles que acessam 

67.  Artigo 93, Decreto 8.772/2016. 

o patrimônio genético in sílico, as Regras Brasileiras de ABS exigem a identificação dos 
recursos genéticos e sua origem, incluindo as coordenadas georreferenciadas do local 
onde a amostra física foi coletada in situ, mesmo que obtidos de fontes ex situ ou in sílico. 
As ferramentas de monitoramento incluem as cláusulas contratuais que têm caráter viral 
e tratam de usos por terceiros, e dos mecanismos de controle previstos na Lei. Junto com 
o procedimento de cadastro, condições são apresentadas para envolver as pesquisas 
sobre e com o Patrimônio Genético Brasileiro obtido em fontes in sílico. De acordo com 
as Regras Brasileiras de ABS, a regulamentação das transferências para terceiros foi 
deixada para termos mutuamente acordados. Quando se trata de remessa de patrimônio 
genético, podem ser autorizadas transferências para terceiros no TTM, que deve ser 
firmado previamente à remessa com cláusula viral estendendo a aplicação dos termos 
contratuais a terceiros e às informações obtidas por meio das pesquisas empreendidas 
com o patrimônio genético.

QUESTÕES ABERTAS: Os termos contratuais que tratam de usos e transferências para 
terceiros devem ser tratados para garantir a conformidade com as Regras Brasileiras 
de ABS? Se sim, como?

Outro conjunto de ferramentas no qual se conta para verificar o cumprimento das Regras 
Brasileiras de ABS, diz respeito ao estabelecimento dos chamados “pontos de controle”. 
Todas as autoridades nacionais envolvidas na autorização de produtos têm a obrigação 
de solicitar aos fabricantes dos produtos uma declaração expressa, positiva ou negativa, 
a respeito da conformidade com os requisitos de acesso e repartição de benefícios 
das Regras Brasileiras de ABS. Essa declaração de origem seria exigida quer o produto 
tenha sido desenvolvido com base em amostras do patrimônio genético físico, ou em 
informações do patrimônio genético encontradas em formatos digitais e não físicos. 
Essas afirmações (ou declarações) buscam responder a três questões: “(1) O produto 
utilizou recursos genéticos, patrimônio genético ou derivados de material genético em 
sua composição ou elaboração?, (2) Em caso afirmativo, os requisitos legais do país de 
origem do recurso foram observados e atendidos?, (3) Qual é o país de origem do recurso 
genético?”68. As respostas são então enviadas para a autoridade em ABS, que verifica as 
declarações com os cadastros existentes. Os notórios requisitos relacionados à divulgação 
da origem no campo dos direitos de propriedade intelectual estendem-se, portanto, no 

68.  Ministério do Meio Ambiente, comunicação pessoal. 
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Brasil, aos diferentes estágios das cadeias de valor em todos os procedimentos existentes 
de autorização de produtos relacionados à biodiversidade. Especificamente, no que se 
refere ao patrimônio genético in sílico, do ponto de vista das autoridades brasileiras, 
“as agências de fomento deveriam exigir de bancos de dados de genes, proteínas, 
metabólitos secundários e outras informações genéticas, para implementarem o requisito 
de declaração de origem das informações utilizadas, mesmo que o acesso inicial não 
tenha sido feito pela pessoa/empresa/universidade que deposita as informações no 
banco de dados”69. Para fins da Legislação Brasileira de ABS, a declaração de origem 
pode ser limitada ao país de origem, sem maiores detalhes.

QUESTÕES ABERTAS: Como o requisito de declaração de origem seria implementado 
na prática? Quais organizações exigiriam isso? A declaração prevê situações em 
que a origem da informação é desconhecida? Quais seriam as consequências dessa 
“origem desconhecida”?

c. Dimensão internacional 

Com relação aos usuários localizados fora das fronteiras do Brasil, suas Regras de 
ABS, atualmente, só podem contar com o sistema de direito internacional privado do 
país estrangeiro, ou suas próprias regras de conformidade de usuários com ABS, se 
estas referirem à leis nacionais de outros países sem depender do Protocolo de Nagoia 
em si, visto que o Brasil não é signatário do Protocolo. Por exemplo, os usuários de 
recursos genéticos encontrados na UE têm uma obrigação de devida diligência geral 
de buscar informações relacionadas a ABS sobre os recursos que estão utilizando no 
âmbito do Regulamento EU 511/2014, mas as medidas de conformidade estabelecidas 
em nível europeu se aplicam aos recursos genéticos acessado em países que ratificaram 
o Protocolo de Nagoia70. Neste contexto, as declarações de devida diligência devem ser 
preenchidas de acordo com o Regulamento EU 511/2014 na fase final de desenvolvimento 
do produto, e o processo é centralizado em torno das autoridades nacionais competentes 
de ABS. Além disso, vários sistemas jurídicos nacionais exigem a divulgação da origem 
(ou uma divulgação mais limitada da fonte) em seus sistemas de patentes nacionais, 
como Bélgica, Alemanha, Espanha e França. O Documento de Orientação Geral do 

69.  Ibidem.

70.  Artigo 4, EU Regulation 511/2014. 

Regulamento da UE para ABS71 (que não é legalmente vinculativo) indica que a utilização 
ou publicação de dados [sequência] pode estar abrangida por condições estabelecidas 
nos termos acordados mutuamente, que devem ser respeitados. Em particular, aqueles 
que acessaram os recursos genéticos e obtiveram seus dados de sequência devem 
respeitar as condições do acordo firmado, e informar os atores subsequentes sobre 
quaisquer direitos e obrigações inerentes aos dados obtidos e relacionados a quaisquer 
usos posteriores destes dados. Mas, como mencionado anteriormente, toda a gama de 
regras de monitoramento de conformidade do usuário da UE se aplica somente às leis 
de ABS de países que ratificaram o Protocolo de Nagoia, e não se aplica a atividades 
de acesso realizadas exclusivamente sobre o patrimônio genético in sílico. As regras de 
conformidade com o ABS da UE só se aplicariam de fato quando um recurso genético in 
sílico é combinado com pesquisas nos recursos genéticos físicos sobre a mesma bioquímica 
(mesmo assunto do recurso genético in sílico), ou quando o recurso genético in sílico é 
gerado a partir de recursos genéticos físicos no projeto. O acesso e o uso de dados 
de nucleotídeos de um banco de dados não desencadeariam obrigações de devida 
diligência para os usuários na UE, nem um controle pelas autoridades de ABS da UE.

O monitoramento da implementação das Regras Brasileiras de ABS com relação ao 
patrimônio genético in sílico não será fácil, considerando a ampla gama de informações 
que precisam ser coletadas, o alto número de provedores e sua grande variedade de usos 
potenciais. No entanto, atualmente alguns mecanismos estão sendo desenvolvidos para 
tentar “capturar evidências da geração e utilização da informação genética encontrada 
em formato digital, por meio de diferentes tecnologias de informação”72. Um exemplo de 
tais iniciativas é o sistema de monitoramento ABS-MS que foi desenvolvido por especialistas 
associados à uma iniciativa na Índia (implementada pela GIZ/Alemanha). Lançado em 
2019, o Sistema é uma ferramenta de aprendizado de máquina que integra informações 
sobre patentes, literatura científica e dados taxonômicos de fontes de dados relevantes 
em todo o mundo, identifica os que são de origem indiana, gerando relatórios, estatísticas 
e até mecanismos de alerta73. A capacidade de integrar dados, incluindo os relativos 
a DSI das principais fontes de dados, juntamente com a digitalização de documentos 

71.  Aviso da Comissão (2016/C313/01). Documento de Orientação, op.cit., 2.3.3. Deve-se notar que o Documento de Orientação 
está sendo revisado, embora esta orientação específica não faça parte deste processo de revisão.

72.  Margo BAGLEY, et al, op.cit., p.21.

73. Informações detalhadas sobre como o ABS-MS pretende trabalhar podem ser encontradas em: http://indo-germanbiodiversi-
ty.com/pdf/publication/publication07-06-2019-1559912567.pdf.

http://indo-germanbiodiversity.com/pdf/publication/publication07-06-2019-1559912567.pdf
http://indo-germanbiodiversity.com/pdf/publication/publication07-06-2019-1559912567.pdf
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complexos para rastrear o uso de recursos biológicos de origem indiana, deve tornar 
o ABS-MS uma ferramenta útil para a Autoridade Nacional em Biodiversidade Indiana 
detectar o não cumprimento (ou seja, utilização sem buscar aprovação) com os requisitos 
regulatórios de ABS74. As autoridades brasileiras também falaram abertamente a favor 
do Mecanismo Multilateral Global de Repartição de Benefícios, a fim de resolver situações 
desafiadoras nas quais o consentimento prévio informado não pode ser obtido, tais 
como falta de informações de origem, situações ou produtos transfronteiriços e material 
reprodutivo resultante de acesso múltiplo de origens diferentes75.

QUESTÃO ABERTA: Que tipo de sistema poderia ser imaginado para facilitar o 
monitoramento do atendimento às Regras Brasileiras de ABS?

As Regras Brasileiras de ABS dependem da disposição e capacidade das entidades que 
fornecem dados de informações genéticas em exigir informações padronizadas relevantes 
de ABS para cada uma de suas novas submissões, bem como uma revisão da abrangência 
dos dados existentes vis-à-vis sua origem in situ. As informações que são necessárias 
para que tal conformidade seja operacional, incluiriam assim, no mínimo, a data e o local 
de obtenção do material físico ou amostra (seja de uma coleta do solo, compra ou outra 
forma de aquisição) aos quais os dados da sequência genética estão vinculados. É por 
isso que agora tentaremos descrever brevemente como funcionam potenciais fontes in 
sílico de informações do patrimônio genético, e buscaremos identificar questões a serem 
debatidas posteriormente durante o workshop.

2 FLUXOS DE TRABALHO & CONSIDERAÇÕES 
SETORIAIS
A ciência deu saltos consideráveis   desde a descoberta dos blocos de construção da 
vida por James D. Watson e Francis Crick, tanto é que entramos em uma nova era, onde 
a quantidade de dados gerados por cientistas, pesquisadores e desenvolvedores de 
produtos atingiu proporções absolutamente gigantescas, e nunca foi tão fácil se apossar 
deles. Uma conexão de internet funcional, ou um simples perfil de usuário criado graças a 

74.  Margo BAGLEY, et al, op.cit., p.21. 

75.  Subimissões do Ministério de Relações Exteriores do Brasil para a CBD (2017) e do Ministério do Meio Ambiente (2019), op.cit. 

um endereço de e-mail válido, agora abre a porta para um manancial de conhecimento 
sobre a biodiversidade, sobre o qual gente como Charles Darwin ficaria pasmo. Juntamente 
com sólidos conhecimentos científicos e uma boa dose de curiosidade e criatividade, as 
informações sobre recursos genéticos encontrados online podem muito bem estar no 
cerne das soluções para os sérios desafios enfrentados pela humanidade e todos os 
ecossistemas. A tecnologia de sequenciamento de DNA e biologia sintética é altamente 
descentralizada, pois o sequenciamento, síntese, armazenamento, montagem, triagem 
e outras atividades são realizadas por diferentes atores, alguns muito especializados 
em porções da cadeia de sequenciamento, e alguns que operam em múltiplas alçadas. 
Entidades científicas, universidades e empresas de sequenciamento desempenham um 
papel fundamental na geração de informações sobre o patrimônio genético e recursos 
associados.

Compreender as implicações práticas concretas da inclusão do patrimônio genético 
mantido in sílico nas Regras Brasileiras de ABS requer uma análise completa das práticas 
setoriais dos atores que fornecem esses tipos de informações e dos atores que as 
utilizam, seja em um ambiente de pesquisa não comercial ou em uma perspectiva de 
desenvolvimento tecnológico. Nossa análise irá, como resultado, fazer distinção entre 
os atores cujo objetivo principal é fornecer informações sobre a diversidade genética 
(em seu termo mais amplo) em condições in sílico e as boas práticas que abordam os 
elementos de ABS nessas fontes, bem como os atores que usam essas informações, 
principalmente, para pesquisa e desenvolvimento (e assim geram mais informações, 
que serão compartilhadas nas plataformas disponibilizadas pelos fornecedores). Para 
o propósito desta seção, e não obstante a interpretação mais detalhada da noção de 
informação genética que possa surgir do workshop com base nas questões listadas 
acima, iremos, propositalmente, descrever fluxos de trabalho envolvendo a mais ampla 
gama de informações que poderiam ser potencialmente consideradas como Patrimônio 
Genético Brasileiro, a fim de mostrar o impacto da compreensão mais ampla a partir da 
qual seria mais fácil derivar uma análise mais restritiva, se necessário.
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2.1 Fornecimento de informação sobre diversidade genética em 
condições “in silico”

As informações que podem se enquadrar no escopo das Regras Brasileiras de ABS podem 
assumir formas muito diferentes, desde dados de passaporte (que descrevem a identidade 
e origem do material), a dados de manejo (que descreve as condições de armazenamento, 
qualidade das amostras e sua distribuição geográfica); desde dados fenotípicos (quando 
aplicável, reagrupando os dados de caracterização e avaliação), a dados genômicos 
(que incluem informações sobre a sequência de DNA, mas também os resultados de 
experimentos fenômicos)76. O recente estudo da CBD sobre rastreabilidade de DSI opta 
por uma abordagem dupla, distinguindo “dados de sequência de nucleotídeos”, que 
designam as diferentes bases de DNA, ou seja, os nucleotídeos A, C, G, T carregados em 
bancos de dados, de “Informações Subsidiárias”, quando esses conjuntos de dados vão 
além de meras informações de sequência77. Manteremos essa terminologia dupla nessas 
seções por uma questão de clareza, reconhecendo que os dados que se enquadram 
no escopo das Informações Subsidiárias podem ser muito diversos e podem justificar 
uma classificação posterior. Na verdade, as informações do patrimônio genético seriam 
encontradas em uma ampla gama de documentação, desde enciclopédias, compêndios, 
artigos científicos, arquivos adicionais atrelados a artigos publicados, relatórios científicos 
colaborativos de grande escala, resultados e entregas de projetos, até tipos mais 
específicos de informações, como registros de conhecimento tradicional ou portais online 
de coleções de espécimes físicos ou de sequências genéticas e dados agregados. Estas 
informações também são mantidas por uma grande variedade de atores, sejam eles 
privados ou governamentais, em coleções de institutos de pesquisa públicos ou em 
laboratórios de empresas privadas78, e, portanto, aderem a valores diversos, adaptando 
adequadamente seu modus operandi, sejam protegidos em sigilo ou administrados por 
políticas de acesso aberto.

a. Bancos de dados públicos internacionais de sequências de DNA.

76.  Esta diferenciação útil é feita por Theo VAN HINTUM & Martin BRINK, “Technological and policy challenges to utilization of 
plant genetic resources’, in Robert ZEIGLER, Sustaining Global Food Security: the Nexus of Science and Policy, CSIRO publishing, 
2019, p. 37.

77.  Fabian ROHDEN, Sixing HUANG, Gabriele DROGE, Amber HARTMAN SCHOLZ, et al, CBD combined study on DSI in public and 
private databases and DSI traceability, Minuta para revisão de pares, como solicitado pela Decisão 14/20 da CDB COP, dis-
ponível em: https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study-Traceability-databases.pdf, p. 1.  

78.  Sarah A. LAIRD & Rachel P. WYNBERG, op.cit., CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3, Executive Summary, pp.9-10. 

À medida em que os dados de sequências de DNA começavam a se acumular na literatura 
científica por conta do desenvolvimento tecnológico, bancos de dados públicos foram 
criados na década de 1970 para armazenar e organizar o conhecimento coletado, e, a 
prática científica comum passou a ditar a publicação de sequências de DNA em paralelo 
à publicação de artigos científicos79. Hoje atingimos um volume gigantesco estimado de 
1.500 bancos de dados acessíveis ao público, de tamanhos, foco e políticas de uso de 
dados muito diferentes, mas que, de modo geral, buscam a fácil disponibilidade de dados 
gratuitos sobre os blocos de construção da vida. As informações coletadas nesses bancos 
de dados públicos, abrangentes ou especializados, variam de dados de sequência de 
ácidos nucléicos, organismos modelos, RNA tipos e proteínas conhecidas80.

Dentre esses bancos de dados públicos, os maiores são encontrados sob a égide da 
Colaboração Internacional de Banco de Dados de Sequência de Nucleotídeos – INSDC (do 
inglês, International Nucleotide Sequence Database Collaboration), que compreende: o 
Banco de Dados de DNA do Japão – DDBJ (do inglês, DNA Data Base of Japan), sediado 
no Instituto Nacional de Genética do Japão; o Arquivo de Nucleotídeos Europeu – ENA 
(do inglês, European Nucleotide Archive), sediado no Reino Unido dentro do Instituto de 
Bioinformática Europeu – EMBL (do inglês, European Bioinformatics Institute); e o GenBank, 
sediado no Centro Nacional para Informação da Biodiversidade – NCBI (do inglês, National 
Center for Biodiversity Information), nos Estados Unidos. Essas três organizações trocam 
dados diariamente. Dentro do universo INSDC, o banco de dados de sequências de 
DNA mais conhecido é o GenBank. Ele lança uma quantidade considerável de dados 
de sequências genéticas, desde os identificadores de sequência até suas anotações, e 
os torna disponíveis gratuitamente para toda e qualquer pessoa via FTP, atualizando o 
lançamento a cada dois meses. Existem várias maneiras de pesquisar e recuperar dados 
do GenBank, seja através do “ENTREZ Nucleotide”, ou através do uso da ferramenta 
“BLAST” ( do inglês, Basic Local Alignment Search Tool), que alinha as sequências do banco 
de dados a uma frase de consulta e pode, no caso do GenBank, investigar os diferentes 
recursos de informação do “CoreNucleotide”, “dbEST” e “dbGSS” independentemente, ou 
programaticamente por meio dos diferentes e-utilities do NCBI. Além disso, os formatos 
ASN.1 e flatfile estão disponíveis no servidor FTP anônimo do NCBI. A irmã do GenBank no 
continente europeu é o ENA, com suas diferentes ferramentas, que vão desde o “PRIDE” 

79.  Ibidem, p.10.

80.  Ibidem, p.28.

https://www.cbd.int/abs/DSI-peer/Study-Traceability-databases.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/collab
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(dados proteômicos), o “Immuno Polymorphism” (maior complexo de histocompatibilidade), 
Arquivo Europeu de Variação (dados de variação genética das espécies) e ENSEMBL 
(navegador do genoma).

O INSDC é um ator inescapável para o fornecimento de informações de sequências de 
DNA, já que 95% (705 de 743) dos bancos de dados NSD se conectam diretamente ou 
baixam NSD do INSDC, e os 5% restantes dos bancos de dados permitem submissões 
diretas, mas requerem a utilização de números de adesão, que são gerados pelo INSDC81. 
Como resultado, mesmo a pequena porção dos bancos de dados públicos que são 
aparentemente independentes do INSDC e, portanto, podem possuir dados de sequências 
de nucleotídeos diferentes, adotam a mesma estrutura interna para a identificação de 
acessos. Essa confiança em um identificador único, o “Número de Acesso”, é extremamente 
útil para pesquisadores de todo o mundo.

No que diz respeito à política de dados, a política do INSDC, reiterada em 2016, é 
claramente de acesso gratuito, irrestrito e permanente à informação82. Sua infraestrutura 
de dados amplamente estabelecida e adotada, também como resultado, é totalmente 
orientada para o compartilhamento aberto de sequências83. Como o objetivo do banco 
de dados é fornecer e encorajar o acesso total e aberto às informações mais atualizadas 
e abrangentes da sequência de DNA dentro da comunidade científica, nenhuma restrição 
é colocada pelo NCBI sobre o uso ou distribuição dos dados do GenBank. No entanto, isso 
não significa que não existam restrições ao uso dos dados fornecidos online. Na verdade, 
o próprio NCBI reconhece tal realidade e, embora sua isenção de responsabilidade não 
mencione os requisitos de ABS como tal, a Instituição declara expressamente que não 
pode fornecer comentários ou permissão irrestrita sobre o uso, cópia ou distribuição das 
informações contidas nas bases de dados moleculares84. O apego ao valor do acesso 
aberto é extremamente forte em todas as ferramentas do INSDC. Mesmo que a liberação 
de novos envios possa ser retida por um determinado período a pedido do usuário para 

81.  Fabian ROHDEN, et al, op.cit.

82.  COCHRANE, G., KARSCH-MIZRACHI, I., TAKAGI, T., and INSDC, “The International Nucleotide Sequence Database Collabora-
tion”, Nucleic Acids Res., 2016, pp.48-50.

83.  Ilene MIZRAHI, em nome da INSDC, Submissão para a CDB solicitação de pontos de vista e informa;ções em DSI sobre recur-
sos genéticos, 01/06/2019, disponível em: https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/INSDC-DSI.pdf 

84.  O NCBI, neste contexto, reconhece que alguns remetentes dos dados originais (ou o país de origem de tais dados) podem 
reivindicar patentes, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual em todo ou parte dos dados (que foram en-
viados). O NCBI declara que não está em posição de avaliar a validade de tais reivindicações e, uma vez que não há transferên-
cia de direitos dos requerentes para o NCBI, o NCBI não tem direitos de transferência para terceiros”, consulte a política de uso 
de dados moleculares em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/about/policies/#disclaimer

confidencialidade, se o número de acesso ou dados de sequência aparecerem impressos 
ou online antes da data especificada de liberação, o GenBank, por exemplo, liberaria a sequência antes da data acordada.

Outros bancos de dados mais especializados também reúnem informações de sequências, 
embora de um tipo mais específico, como o UniProt por exemplo. Desenvolvido como um 
consórcio que reagrupa o mencionado EMBL-EBI, o Instituto Suíço de Bioinformática e 
o Recurso de Informação de Proteína, os dados centrais do UniProt são divididos em 
quatro partes: “UniProtKB” (base de conhecimento), “UniRef” (clusters de sequências), 
“UniParc” (arquivo de sequências) e proteomas (conjuntos de proteínas expressos por 
organismos). O Uniprot permite consultas sobre regiões de origem, embora a informação 
não esteja inequivocamente presente em cada uma de suas entradas. Como mencionado, 
o banco de dados já foi citado em um cadastro do SisGen como fonte de informações do 
Patrimônio Genético Brasileiro in sílico para o desenvolvimento de um produto acabado. 
Ele também usa a ferramenta BLAST, que encontra regiões de similaridade local entre 
sequências. Outro exemplo é o “RNAcentral”, que é descrito como o “banco de dados 
de sequência de RNA não codificante”, coordenado pelo EMBL-EBI, que fornece uma 
visão integrada de tais sequências reunindo informações de vários bancos de dados 
que publicam dados sobre informações gerais de sequência de RNA (NCBI RefSeq , ENA, 
PDBe, Rfam), recursos genômicos (Ensembl, Gencode, HGNC, CRS), outros tipos de RNA 
(GtRNAdb, snoopy miRbase, TarBase, tmRNA, Modomics, SRP DB), rRNA (GreenGenes, 
RDP, Silva), IncRNA ( Noncode, Lncma, LNCpedia), e organismos modelo (dictybase, SGD, 
PomBase, WormBase, FlyBase, RGD, MGI) de um número surpreendente de bancos de 
dados diferentes. Todas as sequências do RNAcentral contêm anotações funcionais, que, 
sem dúvida, também seriam consideradas parte do patrimônio genético in sílico no âmbito 
das Regras Brasileiras de ABS.

QUESTÕES ABERTAS: Quais seriam as consequências da ausência de vínculo entre a 
sequência genética e o território nacional brasileiro na entrada do banco de dados? 
Os dados sobre a origem da “informação genética” deveriam ser fornecidos por todas 
as entidades que publicam informações vinculadas ao conceito amplo de patrimônio 
genético? Como essa obrigação poderia funcionar na prática? Qual é o papel dos 
bancos de dados, se houver, na transmissão das exigências legais brasileiras?

https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/INSDC-DSI.pdf


48 49

b. Interfaces digitais de coleções físicas 

O segundo maior repositório de informações do patrimônio genético são as interfaces 
digitais de coleções físicas, sejam microbianas, de germoplasma e de outros componentes 
estruturais ou temáticos da diversidade genética. A maioria das coleções de germoplasma 
possui hoje uma interface online, com informações de diversos tipos, tanto sobre os próprios 
recursos, quanto sobre sua origem, dependendo do objetivo das coleções, e de sua 
capacidade. Essas interfaces geralmente reagrupam, no mínimo, dados de passaporte, 
às vezes juntamente com dados genômicos e dados fenotípicos relativamente longos85. 
O maior deles é o servidor da web estadunidense GRIN (do inglês, Germplasm Resources 
Information Network)86. A plataforma do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos é um dos sites mais completos e fornece informações 
de germoplasma sobre plantas, animais, micróbios e invertebrados. A origem de cada 
item do acervo é geralmente indicada para cada entrada, e o Brasil é identificado como 
origem de 484 itens, sendo citado na descrição de 16 itens adicionais. Para cada item 
do acervo, o leitor recebe dados taxonômicos relativamente detalhados, nomes comuns, 
importância econômica, faixa de distribuição, referências, juntamente com os detalhes do 
repositório específico onde as amostras podem estar disponíveis. O usuário do banco 
de dados pode pesquisar itens que tenham dados genômicos ou tenham um link NCBI 
fornecido em sua descrição. Esses dados estão disponíveis para 64 itens que citam o 
Brasil (seja como local de cultivo ou como origem da amostra), com link específico para 
ENTREZ, mecanismo de busca do NCBI para citações PubMed e sequências do GenBank. 
A ligação ao NCBI é, entretanto, feita apenas no nível taxonômico mais alto, não na 
amostra específica.

As coleções microbianas também fornecem diretamente algumas informações da 
sequência genética, juntamente com outros dados sobre os microrganismos encontrados 
em suas coleções. O “WDCM” (do inglês, World Data Center for Microorganisms), criado 
como um centro de dados pela Federação Mundial para Coleções de Culturas – WFCC (do 
inglês, World Federation for Culture Collections), reagrupa uma ampla gama de recursos 
de informação, sejam relacionados a dados de manutenção, dados de passaporte e 
dados genômicos provenientes de coleções de culturas microbianas. Os recursos mais 

85.  Theo VAN HINTUM and Martin BRINK, op.cit., p. 38.

86.  GRIN: https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/search.aspx

relevantes no contexto das Regras Brasileiras de ABS são provavelmente os bancos de 
dados de linhagens de referência da ATCC, o banco de dados de genoma de linhagens 
“GCM Type” e a plataforma de pesquisa de microbiomas “gcMeta”, que fornecem dados 
genômicos bastante detalhados sobre cada organismo, comparado com o Catálogo 
Global de Microrganismos – GCM (do inglês, Global Catalogue of Microorganisms), que 
reúne informações sobre a data de isolamento, histórico de depósito, a origem geográfica 
do organismo, sua temperatura ótima para crescimento e literatura associada87. Entrando 
mais em detalhes, a Coleção Bacteriológica da ATCC é uma coleção diversificada de 
procariotos, contendo mais de 18.000 linhagens em mais de 750 gêneros, e contém mais 
de 3.600 de culturas tipos de espécies validamente descritas e quase 500 bacteriófagos. 
Possui um banco de dados online para linhagens de sequenciamento do genoma 
bacteriano88, onde é possível encontrar informações sobre as sequências genômicas das 
linhagens que podem ser solicitadas na própria coleção. Os dados fornecidos no banco 
de dados são regidos pelo Acordo de Uso de Dados da ATCC89, e os que fazem o 
download dos dados concordam expressamente em usá-los apenas para pesquisa não 
comercial. Além disso, eles não podem compartilhar ou postar publicamente os dados, 
os transferir a terceiros, nem os agregar para uso em qualquer banco de dados público. 
Informações sobre a origem das linhagens podem ser fornecidas, mas sua presença não 
é uniforme, pois quem consulta os dados muitas vezes se depara com dados incompletos 
ou ausentes. No sistema ATCC, um nome de produto com um identificador exclusivo é 
fornecido para cada entrada.

Atualmente a única coleção registrada no âmbito do Regulamento EU 511/2014, a Coleção 
Alemã de Microrganismos e Culturas de Células do Instituto Leibniz – DSMZ (do alemão, 
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen), criou um sistema bastante 
completo que também acomoda as restrições que poderiam potencialmente inviabilizar 
a utilização de material contido em seu acervo em pesquisa e desenvolvimento por meio 
de medidas legislativas estrangeiras ou mesmo por cláusulas contratuais. O catálogo 
da DSMZ inclui todos os documentos relevantes para a conformidade do Protocolo de 
Nagoia (mesmo para o material que poderia teoricamente estar fora do escopo do 

87.  Embora a origem geográfica dos organismos seja indicada quando a informação estiver disponível, ela não pode ser pesqui-
sada. 

88.  ATCC Reference Strain Collections: https://genomes.atcc.org/genomes 

89.  Acordo de Uso de Dados da ATCC pode ser encontrado em:
https://www.lgcstandards-atcc.org/Documents/Product_Use_Policy/Data_Use_Agreement.aspx?geo_country=tr (acessado em 
outubro de 2019) 

https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/search.aspx
https://genomes.atcc.org/genomes
https://www.lgcstandards-atcc.org/Documents/Product_Use_Policy/Data_Use_Agreement.aspx?geo_country=tr
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Regulamento UE 511/2014), incluindo consentimentos previamente informados (PIC, do inglês 
Prior Informed Consent), acordos de transferência de material (MTA, do inglês Material 
Transfer Agreement), Certificados de Conformidade Internacionalmente Reconhecidos 
(IRCC, do inglês Internationally Recognised Certificates of Compliance) e/ou MTA adicionais 
(advindos do depositante)90. A DSMZ conta com termos e condições institucionais claros 
para a utilização de seus materiais e dados, estabelece mecanismos para transferência 
de obrigações decorrentes de acordos contratuais firmados, e garante transparência 
em seu catálogo. Seu catálogo online reúne bactérias, arqueias, plasmídeos, fungos, 
bacteriófagos e cianobactérias, inclui os números de acesso do GenBank disponíveis 
e, de maneira bem interessante, um item específico em cada página de produto sobre 
“restrições conhecidas do Protocolo de Nagoia” no uso da linhagem. No entanto, deve-se 
observar que, como as Regras de Conformidade com ABS da UE se aplicam apenas às leis 
nacionais de ABS das Partes do Protocolo, nenhuma referência precisaria ser feita deste 
item específico das páginas de produtos da DSMZ para restrições que podem derivar de 
leis nacionais de ABS dos países que não são Partes do Protocolo, como o Brasil.

QUESTÕES ABERTAS: Como as interfaces digitais dos acervos materiais seriam 
integradas à noção de Patrimônio Genético Brasileiro? Suas obrigações são as 
mesmas dos bancos de dados públicos internacionais de sequências?

c.  “Informações Subsidiárias”: dados associados, agregados e resultados de 
pesquisa

Como a noção de Patrimônio Genético Brasileiro é potencialmente bastante ampla, 
as Regras Brasileiras de ABS não regulamentariam apenas o acesso aos bancos de 
dados de sequências de genoma, mas se estenderiam a todos os bancos de dados 
que compilassem informações sobre diversidade genética em seu entendimento mais 
amplo, incluindo resultados de pesquisas em amostras genéticas e as interfaces que 
compilam informações sobre o ambiente do patrimônio genético e os ecossistemas 
onde ele se desenvolve.

São muitos os bancos de dados que compilam informações subsidiárias sobre diversidade 
genética para tentar compilar tudo neste documento, que fornecerá apenas alguns 
exemplos ilustrativos. No campo da agricultura, vários bancos de dados são mantidos 

90.  Margo BAGLEY, op.cit., pp.50-51. 

pela FAO (do inglês, Food and Agricultural Organisation), das Nações Unidas. As Regras 
Brasileiras de ABS não estabelecem um sistema específico para o patrimônio genético 
usado na alimentação e agricultura e não requerem PIC na aquisição de tal patrimônio, 
mas fornecem um mecanismo embutido para repartição de benefícios em caso de 
mudança de intenção e utilização do patrimônio genético agrícola para fins industriais. 
Todos os dados relacionados ao Patrimônio Genético Brasileiro, qualquer que seja o 
contexto em que são criados, de fato cairiam no escopo das Regras Brasileiras de ABS91. 
Como exemplo dessas bases de dados de ciência agrícola e alimentar, pode-se citar 
o Sistema Internacional de Informação para Ciência e Tecnologia Agrícola - AGRIS92, 

que é uma rede colaborativa de mais de 150 instituições de 65 países, contendo mais 
de 7 milhões de registros cobrindo todas as áreas de interesse para a FAO, incluindo 
alimentos, nutrição, agricultura, pesca, silvicultura, meio ambiente, etc. Indiscutivelmente, 
o uso de informações genéticas encontradas no AGRIS relacionadas a plantas de origem 
brasileira, se usadas em um contexto de pesquisa e desenvolvimento, pode cair na esfera 
das Regras Brasileiras de ABS. A Rede Global de Inovação e Aceleração de Dados de 
Pesquisa Agrícola – GARDIAN (do inglês, Global Agricultural Research Data Innovation 
and Acceleration Network) 93, uma iniciativa do Grupo Consultivo em Pesquisa Agrícola 
Internacional CGIAR (do inglês, Consultative Group on International Agricultural Research), 
reúne dados incrivelmente amplos e recursos de conhecimento produzidos pelos diferentes 
centros do CGIAR. O “DATAVERSE”94, o repositório de dados de pesquisa agroambiental 
gerenciado pela Universidade de Guelph, no Canadá, é outro exemplo menor. Ele 
compila dados sobre projetos de pesquisa realizados por funcionários da universidade 
e pesquisadores afiliados, e inclui dados genômicos, marcadores SSR, qualidade do solo 
e medições de composição. “MetaCrop” é um banco de dados mantido pelo Instituto 
Leibniz de Genética Vegetal e Pesquisa de Plantas – IPK (do alemão, Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung)95, que resume diversas informações sobre as vias metabólicas 
em plantas agrícolas e permite a exportação automática de informações para a criação 
de modelos metabólicos detalhados. Inclui 60 vias metabólicas principais em várias plantas 

91.  Henry NOVION e Letícia BRINA, “Brazilian National Implementation of Access and Benefit-sharing”, in Proceedings of the  
International Workshop  on Access and  Benefit-sharing for Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA, Roma, 2018, 
http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf 

92.  AGRIS, https://agris.fao.org.   

93.  GARDIAN, https://gardian.bigdata.cgiar.org/#!/. 

94.  DATAVERSE, https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/ugardr.  

95.  METACROP http://metacrop.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=269:111  

http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf
https://agris.fao.org/
https://gardian.bigdata.cgiar.org/#!/
https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/ugardr
http://metacrop.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=269:111
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de cultivo, com ênfase especial no metabolismo de órgãos agronomicamente importantes, 
como sementes ou tubérculos. Alguns recursos de informação reúnem os resultados de 
projetos de pesquisa em larga escala ou os contextualizam para um melhor uso da 
comunidade científica. Pode-se citar o Projeto “Rice Annotation” (RAP), que compila os 
resultados do Projeto Internacional de Sequenciamento do Genoma do Arroz, a fim de 
facilitar a análise da estrutura do genoma96. Outro exemplo vem do “NCBI BioProject” 
(antigo Projeto Genoma), que é uma coleção de estudos genômicos, genômico funcionais 
e genéticos vinculados a seus conjuntos de dados resultantes. Este recurso descreve o 
escopo de cada projeto, seu material e objetivos, e agrega diversos tipos de dados que 
muitas vezes são armazenados em bancos de dados diferentes, o que geralmente os torna 
difíceis de encontrar devido à anotação inconsistente e vários envios independentes97.

Outro grande esforço combinando diferentes conjuntos de dados é a Rede Global de 
Biodiversidade do Genoma – GGBN (do inglês, Global Genome Biodiversity Network), 
formada em 2011 para fazer coleções de alta qualidade, bem documentadas e 
comprovadas, que armazenam DNA ou amostras de tecido da biodiversidade, serem 
detectáveis para pesquisa por meio de uma comunidade em rede de repositórios de 
biodiversidade. Isso é obtido por meio do “GGBN Data Portal” 98, que conecta bancos 
de dados distribuídos globalmente e preenche a lacuna entre os repositórios da 
biodiversidade, bancos de dados de sequências e resultados de pesquisa. É útil observar 
que a biblioteca de documentos GGBN permite que os usuários realizem pesquisas de 
texto completo para documentos, incluindo publicações, exemplos de casos de uso de 
MTA e códigos de conduta relacionados ao ABS”99.

QUESTÕES ABERTAS: Os dados associados acessados por meio dessas bases de 
dados seriam considerados Patrimônio Genético Brasileiro se o vínculo com o território 
nacional brasileiro fosse feito na entrada do banco de dados?

2.2 Boas práticas que abordam o acesso à informação genética 
in sílico
96.  RAP ussa GBrowse, seu próprio rastreador de dados, mas também está conectado ao NCBI Blast para pesquisar dados 
relevantes. Veja: https://rapdb.dna.affrc.go.jp/ 

97.  NCBI Bioproject: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject 

98.  GGBN Data Portal : http://data.ggbn.org 

99.  Gabriele DROEGE et al, “The Global Genome Diversity Network Data Portal”, Nucleic Acids Res., 2014 Jan 1, p.42

Boas práticas de armazenamento, gerenciamento e transferência de recursos genéticos 
físicos em conformidade com as leis de ABS aumentaram consideravelmente na última 
década. Porém, a maioria não aborda a questão das informações sobre o patrimônio 
genético encontrado in sílico. No entanto, como tendem a abordar as práticas diárias e os 
fluxos de trabalho de cientistas e pesquisadores ativos em uma ampla gama de setores, 
eles inevitavelmente contribuirão para aumentar a consciência sobre a importância das 
informações relacionadas ao ABS. Isso pode incluir a transferência de tais informações de 
ABS no momento do upload e transferência de dados de sequências e/ou informações 
subsidiárias. Entre as melhores práticas que tratam da questão das transferências 
para terceiros, embora não abordem diretamente os processos que atrelam o ABS às 
informações de sequência, está o Código de Conduta e Melhores Práticas do CETAF (do 
inglês, Consortium of European Taxonomic Facilities)100. Outros esforços notáveis   vêm do GIBF 
(do inglês, Global Biodiversity Information Facility), uma rede internacional e infraestrutura 
de pesquisa com sede em Copenhague que provê instituições de armazenamento de 
dados em todo o mundo com  padrões comuns e ferramentas de código aberto, que lhes 
permitem compartilhar informações sobre onde e quando as espécies foram registrados, 
a maioria dos quais vem de coleções de museus ou observações. Ele se baseia no Darwin 
Core101, um formato de arquivo padrão que estabelece uma linguagem comum para a 
troca de dados e, portanto, o esforço colaborativo de mais de 1.200 instituições em 123 
países que compartilham dados voluntariamente.

Talvez as boas práticas mais abrangentes que tratam dos elementos de ABS provêm 
do mundo da microbiologia. O papel das coleções microbianas é fornecer material, 
conhecimento e dados que não só sejam adequados para a finalidade, mas que também 
venham com segurança jurídica, razão pela qual o acesso aberto aos dados deve ser 
associado à identificação precisa de linhagens102. Assim sendo, O sistema TRUST (do inglês, 
Transparent User-friendly System of Transfer) tem sido gradualmente implantado, com 
elementos jurídicos e técnicos. Os aspectos de segurança jurídica e de conformidade do 
TRUST são baseados no Código de Conduta Internacional de Regulamentação de Acesso 
e Uso Sustentável de Microrganismos – MOSAICC (do inglês, Micro-Organisms Sustainable 

100.  CETAF Code of Conduct: https://cetaf.org/sites/default/files/final_cetaf_abs_coc.pdf 

101.  GBIF Darwin Score: https://www.gbif.org/darwin-core 

102.  Philippe DESMETH, “Open Science, Open Data & the Nagoya Protocol: Legal certainty in uncertain times”, presentation 
at the WDCM GCM 2.0 Type Strain Sequencing Project Workshop, November 2018, disponível em: http://www.wdcm.org/
wdcm2018/pdf-11-22/8.1%20Open%20Data%20and%20Nagoya.pdf  

https://rapdb.dna.affrc.go.jp/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject
http://data.ggbn.org
https://cetaf.org/sites/default/files/final_cetaf_abs_coc.pdf
https://www.gbif.org/darwin-core
http://www.wdcm.org/wdcm2018/pdf-11-22/8.1%20Open%20Data%20and%20Nagoya.pdf
http://www.wdcm.org/wdcm2018/pdf-11-22/8.1%20Open%20Data%20and%20Nagoya.pdf
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use and Access regulation International Code of Conduct)103, e o novo e-TRUST otimiza 
o fluxo de informações, conectando o centro coordenador “ABS Clearing-House”104 a 
bancos de dados setoriais. Por exemplo, os registros de um conjunto mínimo de dados 
em coleções de cultura microbiana incluem elementos de devida diligência (na fonte 
e origem dos organismos), contêm referências administrativas (como PIC ou IRCC) e é 
acompanhado por dados científicos úteis para a identificação do microrganismo. Como 
resultado desses esforços, o sistema TRUST é associado ao GCM105, que é um sistema de 
gerenciamento e processamento de dados integrado e automatizado, capaz de fornecer 
muitas informações relacionadas ao material microbiano. O GCM relaciona a linhagem 
propriamente dita com informações geográficas detalhadas de seu isolamento e, assim, 
estabelece uma origem geográfica clara.

Outra iniciativa que vale a pena mencionar, com relação ao intercâmbio internacional de 
dados de sequência genética com um mecanismo de repartição de benefícios embutido, 
é a abordagem de Prontidão para Influenza Pandêmica da Organização Mundial de 
Saúde – PIP (do inglês, World Health Organisation’s Pandemic Influenza Preparedness). 
Adotado em 2011, o principal objetivo da abordagem do PIP é melhorar a prontidão e 
a resposta contra a pandemia de influenza, compartilhando os vírus da influenza com 
potencial pandêmico humano por meio dos “Termos de Referência do Sistema Global de 
Vigilância e Resposta à Influenza”. Embora esta abordagem não vise, nem inclua, dados 
de sequência genética diretamente, mas se concentre nos vírus, o “Grupo de Revisão do 
PIP” descobriu, em 2018, que muitas sequências genéticas de novos vírus de influenza 
com potencial pandêmico foram rapidamente compartilhadas de acordo com os termos 
de referência mencionados acima, que incluem dois tipos de repartição de benefícios106.

QUESTÃO ABERTA: Como a comunicação sobre as melhores práticas pode ser 
desenvolvida e como a funcionalidade dos bancos de dados relativas a ABS pode 
ser reforçada?

103.  Para a versão atualizada do MOSAICC, acesse: http://bccm.belspo.be/documents/files/projects/mosaicc/code2011.pdf 

104.  A ABS Clearing-House é uma ferramenta fundamental para facilitar a implementação do Protocolo de Nagoia, aumentando 
a segurança jurídica e a transparência sobre os procedimentos de acesso e repartição de benefícios e para monitorar a uti-
lização de recursos genéticos ao longo da cadeia de valor. Mais informações em: https://www.cbd.int/abs/theabsch.shtml. 

105.  GCM: http://gcm.wfcc.info/ 

106.  World Health Organisation, “Approaches to Seasonal Influenza and Genetic Sequence Data under the PIP Framework”, 
Dezembro/2018, disponível em: https://www.who.int/influenza/pip/WHA70108b_Analysis.pdf 

2.3 Uso da informação genética in sílico

Para se ter uma visão completa das partes interessadas envolvidas na aquisição (por 
meio de download e transferência) e no acesso (pesquisa experimental ou aplicada e 
desenvolvimento de produto), é útil ir mais a fundo nos diferentes usos que hoje podem ser 
feitos com informações de patrimônio genético adquiridas de fontes in sílico. A informação 
genética encontrada in sílico pode ser usada por razões de segurança alimentar, saúde 
e segurança pública, por exemplo, no contexto de diagnósticos. Ela também é usada em 
disciplinas científicas para contribuir com a conservação e uso sustentável da diversidade 
biológica, geralmente aumentando o conhecimento sobre a diversidade existente, seu 
ecossistema, ameaças associadas, e para a identificação de espécies e taxonomia, que 
é crucial para nutrir políticas e esforços de conservação107. Nesse contexto, o código 
de barras do DNA (do inglês, DNA barcoding) usa marcadores genéticos curtos que 
representam fragmentos de genes ou elementos não funcionais do genoma, que são 
selecionados por apresentarem mudanças rápidas à medida que as espécies e as 
populações se diversificam. Isso torna os marcadores ideais para identificações em nível 
de espécie, mas essas sequências têm valor limitado, exceto como parte de um sistema 
de códigos de barras de DNA para auxiliar a identificação de espécies. Consórcios, 
como o Código de Barras Internacional da Vida (do inglês, International Barcode of Life), 
executam projetos, sendo o mais abrangente o “BIOSCAN”, para desenvolver protocolos 
de observação e monitoramento da biodiversidade aplicáveis   a ecossistemas inteiros, mas 
depende “da abrangência e abertura dos dados incluídos na biblioteca de referência 
para sua eficácia”108. Os biobancos de biodiversidade são muito mais adequados para 
modernas aplicações moleculares a jusante (por exemplo, sequenciamentos de segunda 
e terceira geração que exigem DNA de alta qualidade), pois seu foco está explicitamente 
na conservação da estrutura molecular de suas amostras. Essas aplicações a jusante 
podem variar desde a biotecnologia industrial, que depende principalmente de enzimas 
e microrganismos para produzir produtos de base biológica, até aplicações no campo 
da saúde ainda mais abrangentes, que contribuem para o desenvolvimento de genes 
avançados, de terapias com células tronco e de diferentes ferramentas de diagnóstico, 

107.  Secretaria da CDB, Synthesis of views and information on the potential implications of the used of digital sequence informa-
tion on genetic resources for the three objectives of the Convention and the objective of the Nagoya Protocol, CBD/SBSTTA/22/
INF/2, pp.5-10. 

108.  Paul HEBERT; Donald HOBERN. International Barcode of Life Consortium, processo de subimissão para a CDB sobre DSI, 28 
de junho de 2019, https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/iBOL-DSI.pdf 

http://bccm.belspo.be/documents/files/projects/mosaicc/code2011.pdf
https://www.cbd.int/abs/theabsch.shtml
http://gcm.wfcc.info/
https://www.who.int/influenza/pip/WHA70108b_Analysis.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-views/2019/iBOL-DSI.pdf
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mas também são úteis para vacinas mais eficientes109. Na agricultura e na criação 
animal, a informação genética tende a ser explorada na busca por genes de interesse, 
na compreensão das interações e, cada vez mais, na aceleração do próprio processo de 
criação para atingir os usos específicos da diversidade genética110.

Como conclusão, é seguro afirmar que a maioria das plataformas que publicam e, 
portanto, distribuem informação genética in sílico, opera com um enfoque inegável no 
acesso aberto aos dados. As submissões de vários institutos de pesquisa e organizações 
para o processo da CDB em DSI, salientam os valores universais por trás dessas práticas: 
acesso aberto, cooperação, troca irrestrita e o fluxo transfronteiriço de conhecimento111. 

Em grandes bancos de dados de sequências, nenhuma restrição é imposta ao download 
e transferência de dados. As autoridades brasileiras reconhecem que, “embora os 
bancos de dados de sequências genéticas exijam o fornecimento de diversas informações 
sobre as sequências apresentadas, em muitos casos os dados necessários para sua 
rastreabilidade não são exigidos ou a exigência de informações não é obrigatória, o que 
torna o a determinação precisa de sua fonte muito difícil”112. Nas interfaces digitais de 
acervos físicos, o enfoque do acesso aberto é acompanhado por termos de uso que são 
mais frouxos para a pesquisa não comercial, mas com uma abordagem mais cautelosa 
para permitir a pesquisa e o desenvolvimento comerciais com os recursos disponibilizados. 
Embora a funcionalidade de ABS seja cada vez mais adicionada aos sistemas de gestão de 
coleções e de banco de dados, raramente é acomodada estruturalmente e exigiria níveis 
bastante elevados de investimentos, tanto em termos de financiamento estrutural quanto 
em termos de recursos humanos. O TRUST, indiscutivelmente o sistema mais avançado que 
inclui campos sobre a origem, mas também os termos de uso dos dados ou do material 
em questão, ainda não está totalmente equipado para garantir o cumprimento com as 
Regras de ABS. O estudo preliminar da CDB sobre a rastreabilidade das informações de 
sequência digital afirma que os cientistas podem melhorar a rastreabilidade durante o 
processo de envio ao INSDC, melhorando os relatórios sobre disponibilidade e país de 
origem, enquanto o INSDC pode impor rigorosamente os requisitos do país de origem 

109.  Sarah LAIRD, op.cit., pp. 24-25.

110.  Submissão do Grupo Consultivo em Pesquisa Agrícola Internacional para o processo da CDB em DSI, disponível em:  https://
www.cbd.int/abs/DSI-views/CGIAR-DSI-en.pdf 

111.  CBD Secretariat, Synthesis of views, op.cit., p.16-20. 

112.  Ministério das Relações Exteriores do Brasil - Divisão de Meio Ambiente, submissão em resposta à Decisão COP XIII/16 sobre 
a submissão de opiniões e informações relevantes sobre quaisquer implicações potenciais do uso de DSI em recursos genéticos 
para os três objetivos da Convenção, op.cit.

em novos envios e melhorar os campos de metadados para permitir uma ligação estável 
entre os IRCC e informações sobre quando o material genético foi acessado no país 
de origem”113. No entanto, o mesmo estudo também destaca que, mesmo através de 
sistemas de rastreabilidade que possam ser implementados para dados de sequência de 
nucleotídeos, tal esforço seria muito mais difícil e, possivelmente, tecnicamente impossível 
no que diz respeito a “informações subsidiárias” vinculadas aos recursos genéticos114.

QUESTÃO ABERTA: Quais sistemas ou ferramentas poderiam ser previstos (seja dentro 
dos próprios sistemas de banco de dados ou fora de seu domínio) a fim de aumentar 
as ligações entre as informações relacionadas ao ABS e as informações genéticas 
fornecidas pela ampla gama de bancos de dados preocupados com a noção de 
Patrimônio Genético Brasileiro?

113.  Fabian ROHDEN, et al, op.cit. p. 4.

114.  Embora o rastreamento de dados da sequência de nucleotídeos seja tecnicamente desafiador e exija a conscientização 
e conformidade do usuário, é tecnicamente viável. A iniformação subsidiária, por outro lado, é improvável que seja rastreável 
ou, na melhor das hipóteses, às vezes seria rastreável em alguns formatos de dados, sob algumas condições, ou seja, haveria 
muitas contingências técnicas e científicas diferentes [levando a] um pesadelo administrativo de uma colcha de retalhos de difer-
entes tipos de dados, bancos de dados, contingências, regras, etc. ”, Ibidem, p. 54 (tradução livre).

https://www.cbd.int/abs/DSI-views/CGIAR-DSI-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/DSI-views/CGIAR-DSI-en.pdf
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SEÇÃO 3. QUESTÕES ABERTAS & 
CAMINHOS PARA DISCUSSÕES 
ADICIONAIS

Com base em nossa análise, existem numerosas questões em aberto e elementos que se 
beneficiariam de uma discussão mais aprofundada durante o workshop.

Essas questões abordam principalmente (1) a noção de patrimônio genético em si, 
(2) os diferentes gatilhos que acionam as obrigações de ABS ao adquirir e acessar 
informações de patrimônio genético de origem in sílico, (3) a disponibilidade de 
informações de ABS nas mãos dos provedores das informações sobre o patrimônio 
genético in sílico (incluindo as dificuldades de estabelecer a origem face à complexidade 
dentro da pesquisa e desenvolvimento com base na diversidade genética); e (4) os 
desafios relacionados ao monitoramento do cumprimento às Regras Brasileiras de ABS, 
especialmente no contexto in sílico.

1. A noção de Patrimônio Genético
• O conceito de patrimônio genético inclui todos os tipos de informações sobre “plantas, 

animais e espécies microbianas, ou qualquer outra espécie, incluindo substâncias 
originárias do metabolismo desses organismos vivos”, e também se estende aos 
recursos genéticos físicos que são os vetores de tais informações?

• A noção de patrimônio genético abrange todos os tipos de sequências genéticas, 
expressões de proteínas, metabólitos, mas também dados fenotípicos e associados? 
Existe um limite conceitual definido para seu alcance?

• O termo “informação genética”, que define o conceito de patrimônio genético, 
poderia ser interpretado de forma restritiva para designar informações sobre genes, 
e mais particularmente sequências genéticas?

• Quando seria considerado que uma população originária de outro país desenvolveu 
características distintivas no Brasil?

• As informações do patrimônio genético (incluindo suas contrapartes físicas e 
microrganismos isolados de substratos originários do Brasil) mantidas em coleções 
fora do território nacional brasileiro são consideradas como estando dentro do 
escopo das Normas Brasileiras de ABS?

• Qual é o nítido gatilho temporal das Regras Brasileiras de ABS? Uma data de acesso 
recente supera o fato de um recurso do Patrimônio Genético Brasileiro ter sido 
adquirido antes de 30 de junho de 2000?

• Quando o Patrimônio Genético Brasileiro é considerado “um dos principais elementos 
de agregação de valor ao produto acabado” (desencadeando obrigações 
de notificação de exploração econômica) e como essa expressão poderia ser 
interpretada em diferentes contextos?

2. Gatilhos que acionam as obrigações de acesso 
ao patrimônio genético de origem in sílico

• A consulta de informações do patrimônio genético por e-mail, por entidades 
brasileiras e/ou estrangeiras, acionaria o cadastro no SisGen?

• A publicação ou download de informações do patrimônio genético por entidades 
brasileiras e/ou estrangeiras acionaria o cadastro no SisGen? O download do 
patrimônio genético por entidade estrangeira acarreta a obrigatoriedade de 
associação com a instituição brasileira?

• A transferência de informações do patrimônio genético por e-mail ou outro formato 
digital, por entidades brasileiras e/ou estrangeiras, acionaria o cadastro no SisGen?

• A informação de sequência genética derivada de um organismo claramente originário 
de dentro das fronteiras territoriais brasileiras, mas acessadas de um banco de dados 
privado, se enquadrariam no escopo das Regras Brasileiras de ABS? Qual seria a 
consequência da ausência de cadastro de acesso a esse patrimônio genético?

• Como as Regras Brasileiras de ABS adaptariam seus gatilhos de acesso e repartição 



60 61

de benefícios a produtos desenvolvidos com o uso de múltiplas sequências genéticas 
diferentes e, especialmente, o uso de múltiplas sequências de origens diferentes?

• Como a distinção entre produto intermediário e acabado opera em cadeias de valor 
complexas e cumulativas?

3. Informações de ABS em potenciais fontes 
de informação de patrimônio genético in sílico 
(disponibilidade e transferência)

• Uma vez que as informações do patrimônio genético estão sendo baixadas e 
usadas globalmente em formato in sílico em níveis muito altos, frequentemente por 
sistemas automatizados ou semiautomáticos, e muitas vezes em conjuntos que são 
geograficamente, temporalmente e taxonomicamente misturados, os usuários podem 
ser informados sobre os componentes que se enquadram na legislação brasileira e, 
em caso afirmativo, como?

• Quais são as implicações legais e práticas da publicação e transferência de dados 
incompletos considerados como, ou associados ao, patrimônio genético in sílico?

• Quais seriam as consequências da ausência de vínculo entre a sequência genética 
e o território nacional brasileiro em uma entrada de banco de dados?

• Quais são as consequências exatas de acessar (ou seja, em um contexto de pesquisa 
e desenvolvimento) patrimônio genético em formato digital sem estar acompanhado 
das informações sobre sua origem geográfica?

• Os dados sobre a origem da informação genética deveriam ser fornecidos por todas 
as entidades que publicam informações vinculadas ao conceito amplo de patrimônio 
genético? Como essa obrigação poderia funcionar na prática?

• Qual é o papel dos bancos de dados, se houver, na transmissão das exigências 
legais brasileiras?

• Como as interfaces digitais dos acervos materiais seriam integradas à noção de 
Patrimônio Genético Brasileiro? Suas obrigações são as mesmas dos bancos de 
dados públicos internacionais de sequências?

• Os dados associados acessados   por meio desses bancos de dados seriam 
considerados Patrimônio Genético Brasileiro se o vínculo com o território nacional 
brasileiro fosse feito na entrada do banco de dados?

• Como a comunicação sobre as melhores práticas poderia ser desenvolvida, e como 
a funcionalidade de ABS dos bancos de dados poderia ser reforçada (se devesse 
ser)?

• Quais sistemas ou ferramentas poderiam ser previstos (seja dentro dos próprios 
sistemas de banco de dados ou fora de seu domínio) a fim de aumentar as ligações 
entre as informações relacionadas ao ABS e as informações genéticas fornecidas 
pela ampla gama de bancos de dados preocupados com a noção de Patrimônio 
Genético Brasileiro?

4 Conformidade
• Como a questão das transferências de patrimônio genético para terceiros é 

abordada nas Regras Brasileiras de ABS e em particular em seu modelo de TTM? 
Como a prática institucional está lidando com isso?

• Os termos contratuais que tratam de usos e transferências para terceiros devem 
ser tratados para assegurar a conformidade com as Regras Brasileiras de ABS? Se 
sim, como?

• Seria possível monitorar o uso do Patrimônio Genético Brasileiro, principalmente as 
informações in sílico, e quem faria isso?

• O sistema de sanções das Regras Brasileiras de ABS impactaria na publicação, 
transferência e uso de informações do patrimônio genético in sílico? Como?

• O sistema de sanções visaria o acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro in sílico 
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apenas se um vínculo com o território soberano brasileiro pudesse ser estabelecido 
em documentação existente em formato de computador? Se não, como lidaria com 
a falta de informações sobre ABS?

• Como a exigência de declaração de origem em todos os procedimentos brasileiros 
de autorização de produtos seria implementado na prática? A declaração prevê 
situações em que a origem da informação é desconhecida? Quais seriam as 
consequências dessa “origem desconhecida”?

• Como os mecanismos de conformidade estabelecidos pelos signatários do Protocolo 
de Nagoia podem ser usados   para monitorar o cumprimento das Regras Brasileiras 
de ABS (quer o Brasil ratifique o Protocolo ou não)?

• Que tipo de sistema poderia ser previsto para facilitar o monitoramento da 
conformidade com as Regras Brasileiras de ABS?

SEÇÃO 4. CENÁRIOS 
Os participantes discutirão e resolverão, coletivamente, esses cenários durante o 
workshop de Brasília. Trabalhando em grupos de 5 a 6 pessoas, idealmente em equilíbrio 
geográfico, de gênero e experiência, os participantes serão solicitados a identificar as 
obrigações legais e processuais que incumbem a cada ator presente no cenário específico, 
e responder às perguntas específicas feitas abaixo. Eles identificarão os principais pontos 
de divergência e entendimentos comuns, e apresentarão um relatório em plenária no 
formato fornecido pelos consultores. Todo o grupo será então convidado a comparar 
a abordagem de cada grupo e suas respostas em um debate aberto orientado por 
moderadores.

1 Um dia perfeito
Ilona,   uma pesquisadora de doutorado da Letônia, de uma universidade pública em Riga, 
deseja entender melhor o processo de pigmentação de besouros comuns por meio de 
análises filogenéticas, identificando a sequência por trás da expressão de certas cores. 
Embora ela faça parte de uma equipe de pesquisa da universidade e tenha funções 
de ensino em seu departamento, o equipamento e o financiamento necessários para 
sua pesquisa de doutorado são inteiramente financiados por uma empresa química 
norueguesa que deseja expandir seus negócios de pigmentos a longo prazo. Ilona 
identifica trinta sequências diferentes no GenBank, todas obtidas por upload no âmbito 
do projeto europeu de pesquisa Beatlemania em 2017. Entrando em contato com os 
pesquisadores que realizaram a pesquisa anterior, Ilona obtém informações adicionais 
relacionadas às sequências, que foram recuperadas de besouros que foram adquiridos 
por pesquisadores em território nacional brasileiro em 2016. Eles encaminham a ela um 
relatório completo, incluindo autorizações de coleta, informações do cadastro de acesso 
e os termos contratuais que eles firmaram e cadastraram no SisGen antes da remessa 
das amostras.

• Os besouros e as sequências genéticas associadas seriam considerados Patrimônio 
Genético Brasileiro?

• Ilona precisa realizar o cadastro de acesso no SisGen para sua pesquisa de 
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doutorado? O que ela precisaria fazer (processualmente) e em que momento? Quem 
enviaria os formulários e assumiria a responsabilidade?

• O que as autoridades brasileiras podem fazer para monitorar a conformidade de 
(1) Ilona e (2) os pesquisadores da Beatlemania com as Regras Brasileiras de ABS?

• O banco de dados teria alguma função a desempenhar neste cenário? E quanto às 
autoridades de ABS da UE?

• E se a empresa química patrocinadora desenvolver um pigmento com base na 
pesquisa de Ilona?

Em 2017, Ilona isola e identifica as propriedades da luciferase, que é a enzima que dá a 
um dos besouros seu caráter bioluminescente. No mesmo ano, ela envia essa enzima para 
Wěi, um outro pesquisador que trabalha na China no desenvolvimento de kits de ensaio 
de trifosfato de adenosina (ATP), fáceis de usar e baratos, que a própria Ilona usa em 
sua pesquisa. Ele não recebe nenhuma informação sobre a origem da luciferase de Ilona. 
Wěi utiliza a luciferase identificada para desenvolver um novo kit de detecção microbiana, 
que não depende de sua bioluminescência, e obtém sua patente na China, nos Estados 
Unidos e no Brasil, em 2018. O kit, que é comercializado nesses países pela start-up de 
Wěi, estabelecida em Pequim, no ano seguinte, torna-se uma ferramenta essencial para 
empresas atuantes nas áreas de alimentos e bebidas, farmacêutica e clínica.

• A luciferase seria considerada Patrimônio Genético Brasileiro?

• Qual seria a situação dos kits de ATP de acordo com as Regras Brasileiras de ABS?

• Ilona cumpriu com as Regras Brasileiras De ABS? Ela teria alguma obrigação nos 
termos do Regulamento da UE 511/2014?

• Quais seriam as obrigações da Wěi de acordo com as Regras Brasileiras de ABS?

• O que o Brasil poderia fazer para garantir que Ilona e Wěi cumpram com suas 
regras nacionais de ABS?

• Quais autoridades poderiam ter um papel a desempenhar para garantir a 
conformidade com as Regras Brasileiras de ABS neste cenário?

2. Uma árvore da vida de erva oportuna
Klaus, um entusiasta de plantas e protetor de sementes da Alemanha, recebe 
algumas plantas nativas de erva-mate como um presente de botânicos 
amadores locais enquanto estava no Brasil em 1991. Ele, posteriormente, 
planta as sementes e cultiva sucessivas gerações de plantas em seu jardim 
na Europa para uso pessoal. Ele regularmente troca mudas de plantas e 
sementes com outros entusiastas da biodiversidade. Em 1999, ele fornece 
algumas amostras a Matthias, um pesquisador de biologia molecular da 
universidade local, indicando que ele recebeu as plantas há anos do Brasil. 
O pesquisador sequencia o DNA da planta para tentar determinar as 
vias metabólicas e identificar diferentes fatores e genes responsáveis   pela 
tolerância ao calor. Ele envia os dados da sequência e outras informações 
para pesquisadores com os quais colabora em dois institutos europeus, em 
uma universidade brasileira, e um pesquisador autônomo da Argentina. 
Juntos, eles publicam suas descobertas em um jornal de acesso aberto, 
incluindo uma análise das condições de cultivo agroecológicas que eles 
acreditam ser responsáveis   pela maior tolerância ao calor e destacando a 
história das amostras. Eles depositam a sequência no GenBank em 2002, 
mas sem indicar qualquer origem geográfica.

• Klaus teria alguma obrigação sob as Regras Brasileiras de ABS?

• A erva-mate estudada pelo pesquisador Matthias seria considerada 
patrimônio genético brasileiro? E quanto às informações associadas 
publicadas no artigo do jornal?

• O grupo de pesquisadores teria alguma obrigação sob as Regras 
Brasileiras de ABS?

• O que o Brasil poderia fazer para garantir que Klaus e o grupo de 
pesquisadores cumpram suas regras nacionais de ABS?

• Quais autoridades teriam um papel a desempenhar para garantir a 
conformidade com as Regras Brasileiras de ABS neste cenário?
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Depois de ler as descobertas de Matthias, François, um criador de plantas francês, se 
conecta com Klaus e obtém com ele algumas mudas de árvores em 2003. Ele adiciona o 
espécime a seu próprio criadouro particular de erva-mate e, após anos de cruzamentos 
e seleção, ele estabiliza uma variedade otimizada para uso como suplemento alimentar 
para vacas leiteiras, para melhorar seu desempenho produtivo e reprodutivo, em 2013. A 
variedade combina germoplasma da Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e as amostras 
obtidas através da Klaus. Como a erva-mate (Ilex paraguariensis) não é uma espécie 
regulamentada, suas sementes podem ser comercializadas na UE sem registro prévio de 
variedade. François, portanto, entra em contato rapidamente com Guy, um multiplicador 
de sementes que tem contatos na indústria de rações e em viveiros especializados. O 
contrato que assinam estipula que a multiplicação e comercialização das sementes seriam 
feitas exclusivamente pela empresa de Guy, sob a supervisão de François.

• A erva-mate desenvolvida por François seria considerada Patrimônio Genético 
Brasileiro?

• François teria alguma obrigação sob as Regras Brasileiras de ABS?

• O que o Brasil poderia fazer para garantir que François cumprisse suas Regras 
nacionais de ABS?

• Quais autoridades teriam um papel a desempenhar para garantir a conformidade 
com as Regras Brasileiras de ABS neste cenário? 

Leyla, uma brilhante desenvolvedora de produtos para uma start-up marroquina, se 
interessou pelas descobertas de Klaus enquanto fazia uma revisão da literatura em 2015. 
Ela baixa a sequência do Genbank e o artigo do jornal para iniciar novas pesquisas 
sobre o potencial comercial da erva-mate. Após meses de pesquisa, ela identifica uma 
enzima que se mostra muito promissora para ser usada como agente em sabão em pó. 
Junto com seu empregador, eles depositam um pedido de patente no Instituto Europeu 
de Patentes em 2016, cobrindo a enzima e sua inclusão em sabão em pó. Assim que 
a patente foi concedida, em 2017, eles entram em contato com a empresa espanhola 
de produtos biológicos domésticos Ecologica para desenvolver uma linha de produtos 
usando sua enzima. A fabricação e comercialização dos produtos começa em 2018 e 
abrange a UE e Marrocos.

• As informações utilizadas por Leyla seriam consideradas Patrimônio Genético 
Brasileiro?

• A enzima seria considerada um produto intermediário ou acabado?

• O que Leyla deve fazer para cumprir as Regras Brasileiras de ABS em sua situação 
e estado de conhecimento?

• O que o Brasil poderia fazer para garantir que a Leyla e a Ecologica cumpram suas 
regras nacionais de ABS?

• Quais autoridades teriam um papel a desempenhar para garantir a conformidade 
com as Regras Brasileiras de ABS neste cenário? 

3. Uma reação tensa
Thor, um pesquisador dinamarquês, isola a bactéria Lactobacillus plantarum de repolho 
em conserva comprado em um mercado de produtores no Brasil, em 2015, após 
sequenciá-la na Universidade de Aarhus por meio das tecnologias Illumina & Oxford 
Nanopore, dois meses depois. Ele então faz o upload dos dados da sequência para o 
banco de dados de genomas da ATCC, indicando como origem da bactéria o Brasil. 
Ele também passa informalmente as informações da sequência diretamente por e-mail 
para Odin, um ex-colega, sem mencionar de onde obteve a bactéria. Odin é agora 
pesquisador em uma start-up privada de biotecnologia atuante em biologia sintética 
na Dinamarca. Ele recria o organismo graças às informações recebidas e as utiliza no 
desenvolvimento de um biopolímero sintético a ser utilizado em aplicações biomédicas, 
especialmente na administração de medicamentos. A start-up solicita duas patentes, 
primeiro sobre o próprio biopolímero e, segundo, sobre sua integração em um sistema de 
biodisponibilização de fármacos eficiente por meio de uma cápsula auto desintegrante, 
na UE e nos EUA, em 2018. Capsulus, uma empresa farmacêutica de nicho com sede nos 
Estados Unidos, negocia uma licença exclusiva para ambas as patentes para a fabricação 
de cápsulas de suplementos vitamínicos para bebês. No entanto, utiliza a infraestrutura, 
a rede e o reconhecimento do nome BigPharma, com sede na Suíça, para comercializar 
as cápsulas em todo o mundo, inclusive no Brasil, em 2019.
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• A bactéria, suas informações de sequência, o polímero e as cápsulas seriam 
considerados Patrimônio Genético Brasileiro?

• Quais seriam as obrigações de Thor, Odin, da start-up, Capsulus e BigPharma de 
acordo com as Regras Brasileiras de ABS?

• Seria necessário o cadastro de acesso no SisGen? Por quem e quando?

• Seria necessária a notificação de produto acabado no SisGen? Por quem?

• O que o Brasil poderia fazer para garantir que esses atores cumpram suas regras 
nacionais de ABS?

• Quais autoridades teriam um papel a desempenhar para garantir a conformidade 
com as Regras Brasileiras de ABS neste cenário? 

Em 2015, Gabriel, pesquisador de uma empresa privada brasileira, faz o download das 
informações da sequência do banco de dados ATCC, juntamente com todas as informações 
associadas, incluindo o país de origem. Ao mesmo tempo, ele baixa cinquenta sequências 
de Lactobacillus plantarum e nota que outra linhagem tem a mesma sequência da 
linhagem brasileira, mas é originária do Japão. Ao lado dessa linhagem, ele identifica três 
outras linhagens úteis para o desenvolvimento de probióticos: duas delas sem informações 
de origem e uma isolada na Indonésia. Ele compra e combina todas as linhagens para 
desenvolver seu produto, usando a linhagem do Japão e não a do Brasil. Em 2018, sua 
empresa está pronta para comercializar seus probióticos no Brasil e países vizinhos.

• A linhagem usada por Gabriel seria considerada Patrimônio Genético Brasileiro?

• Quais seriam as obrigações de Gabriel de acordo com as Regras Brasileiras de 
ABS? Qual seria o limite para exigir uma notificação de produto acabado?

• O que o Brasil poderia fazer para garantir a conformidade com as Regras Brasileiras 
de ABS?

• Quais autoridades teriam um papel a desempenhar para garantir a conformidade 
com as Regras Brasileiras de ABS neste cenário?

ANEXOS

ANEXO 1:  Lei 13.123/2015

ANEXO 2:  Decreto 8.772/2016

ANEXO 3:  Resolução CGen nº12 (modelo de TTM)

ANEXO 4:  Resolução CGen nº13 (in sílico)

ANEXO 5:  Submissão do Brasil à Consulta DSI da CBD, 2019

ANEXO 6:  Programa do workshop
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PROGRAMA PRELIMINAR DO WORKSHOP

Brasil-EU Dialogue on in silico Genetic Heritage in ABS Legislations
Diálogo Brasil-UE sobre patrimônio genético in silico nas Legislações ABS
Brasilia, 2019

Data: 
10-12 de dezembro, 2019

Local: 
Sala de Reuniões do CONCEA
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC)
Setor Policial Sul - SPO, Quadra 3, Área 5, Bloco E
CEP 70610-200 / Brasília- DF, Brasil 
Tel: +55 (61) 3411-5000

Propósito: 

O objetivo geral é estimular o intercâmbio científico e tecnológico entre o Brasil e a UE por 
meio do fornecimento de informações sobre procedimentos de acesso, gestão de acordos 
de ABS e disponibilização de ferramentas de apoio, visando aumentar o interesse e o 
investimento no conhecimento e na exploração legal da Diversidade Biológica do Brasil, 
contribuindo para sua conservação e uso sustentável. Os participantes do workshop 
examinarão as implicações práticas do acesso ao patrimônio genético, com foco nas 
informações de origem genética adquiridas de bancos de dados. Eles identificarão 
questões abertas, especialmente no que diz respeito ao acesso ao patrimônio genético 
encontrado in sílico. O workshop tem como objetivo explorar soluções potenciais e 
desenvolver ferramentas para melhorar a compreensão das Regras Brasileiras de ABS e 
do Sistema de Conformidade em ABS da UE.

DIA 1: TERÇA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 | 09:00 – 18:00

Sessão 1

Sesssão de Abertura

Introdução ao Programa e Plano de Trabalho

Apresentação dos Participantes
Sessão 2 Atualizações das Legislações do Brasil e União Europeia

Sessão 3
Informação Digital de Sequências (DSI) no Contexto Político Internacional & e na Lei 
Brasileira

Sessão 4 Apresentação do Documento de Referência

Sessão 5 Patrimônio Genético In silico e ABS

DIA 2: QUARTA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 | 08:30 – 18:00

Sessão 6A Patrimônio Genético In silico e ABS

Sessão 6B Patrimônio Genético In silico e ABS

Sessão 7A Grupos de Trabalho dos Cenários

Sessão 7B Grupos de Trabalho dos Cenários

Sessão 8 Apresentação dos Resultados dos Grupos de Trabalho & Discussão

DIA 3: QUINTA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 | 08:30 – 12:30

Sessão 9 Apresentação dos Resultados dos Grupos de Trabalho & Discussão

Sessão 10 Conclusões & Considerações Finais

Sessão 11 Sessão de Encerramento
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