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Seção I. Introdução:

A necessidade de um Mecanismo Multilateral Global de Repartição de Benefícios  
(GMBSM, na sua sigla em inglês) é praticamente absoluta. Aplica-se a todos os casos em 
que os direitos de propriedade intelectual (DPI) sobre o valor agregado a um recurso 
genético é comercialmente bem-sucedido. A necessidade surge das palavras “justo” e 
“equitativo” que modifica o “acesso” e a “participação de benefícios” (ABS) no “Artigo 1. 
Objetivos” da Convênção sobre Diversidade Biológica (CDB). Dita necessidade é reiterada 
no Protocolo de Nagoya (PN) umas vinte e cinco vezes. A justiça e a equidade começam com 
a igualdade de tratamento. Aplicando um enfoque reducionista, o valor agregado a um 
recurso genético é informação artificial enquanto que o mesmo recurso é informação natural. 
Considerando que os DPI permitem que os titulares de informação artificial possuam “rendas 
econômicas”,2  a CDB não confere privilégios comparáveis aos titulares da informação 
natural. O preço dos recursos genéticos cai vertiginosamente quando os Usuários comparam 
as ofertas entre os Provedores do mesmo recurso. O Brasil é exemplar nesta corrida em 
direção ao abismo. As porcentagens de royalties foram institucionalizadas a preços irrisórios, 

1Afiliação segundo a ordem de colaboração: Universidade de Porto Rico-Rio Piedras; Justus-Liebig-
Universidade de Gießen; Sociedade Peruana de Direito Ambiental; Universidade de Lausanne. E-mail para 
correspondência: josephvogel@usa.net

2 A “renda econômica” é a diferença entre o preço pago e o que teria sido pago se o mercado fosse competitivo. 
Portanto, as rendas variam proporcionalmente com o poder monopolista para extraí-las. Os direitos de 
propriedade intelectual justificam dito poder como uma maneira de recuperar os custos fixos da inovação. De 
forma parecida, os custos de oportunidade de conservar os habitats são imensos enquanto que os custos de 
retirar amostras, ínfimos.
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tão baixos quanto 0,1%.3 Neste ponto a escala é verdadeiramente importante. Os royalties 
insignificantes eliminam de fato o terceiro objetivo da CDB, quer dizer, o ABS, que por sua 
vez frustra os primeiros dois objetivos, sobre conservação e uso sustentável.

Para explorar “a necessidade para um GMBSM” em lugar do bilateralismo, pode-se pôr a 
prova o melhor caso de bilateralismo. Se a necessidade de um GMBSM pode ser 
estabelecida para dito caso, quanto mais para os outros! O endemismo é o único cenário 
imaginável no qual os Provedores competitivos não podem socavar mutuamente seus 
interesses em relação ao preço. No entanto, a descoberta de um caso de uma espécie 
endêmica sujeita à bioprospecção constitui um desafio. O trabalho de Paul Oldham 
estabelece que a maioria das espécies é cosmopolita.4  Ainda para as poucas espécies 
endêmicas encontradas, o componente ativo principal, não necessariamente a espécie, radica 
em apenas um país. Um sapo que produz uma substância anestesiante na sua pele 
(Epipedobates anthonyi) satisfaz dito critério. A Seção II demonstra que até mesmo neste 
caso ideal para o bilateralismo, se corrobora ainda mais a necessidade para o GMBSM.5 

Para pensar de forma abstrata, deve-se identificar o objeto de acesso de forma abstrata. A 
Seção III aborda o fenômeno que se conhece na atualidade como “sequenciamento genético 
digital” (DSI na sua sigla em inglês) e depois analisa um punhado de comunicações de 
objeções referentes às expansões percebidas no âmbito das obrigações relacionadas ao ABS. 
Se ditas objeções surtem efeito entre as audiências da COP ou descambam no vazio, depende 
da divisão existente entre os Usuários e os Provedores. A “abertura delimitada” como 
modalidade do GMBSM oferece um terreno comum. A Seção IV destaca alguns elementos 
legais do GMBSM retirados da proposta do GMBSM desenvolvida pelos autores. A Seção 
V conclui com uma recomendação às Partes da CBD e do PN para que convirjam sobre a 
literatura relevante que propõe uma resolução que não seja somente justa e equitativa, mas 
também eficiente.

Seção II. Sapo que produz substância anestesiante (Epipedobates anthonyi)

“O Estudo de caso 1: Epipedobates anthonyi, uma história contrafactual sob “abertura 
delimitada” 6  elaborado por Klaus Angerer, é o que aparentemente chamaríamos de cenário 
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3 Brasil: Lei Número. 13.123 de 20 de maio de 2015, Artigo 20, http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/
br161pt.pdf. Ver também M. Brown, “New Brazilian law on genetic heritage gives one year companies to 
report on their past activities having used Brazilian heritage” (7 de dezembro de 2017), https://
www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3f8fb766-b4f0-437d-80ee-ae2ee742f360

4 Ver por exemplo, Paul Oldham, Hall,  Stephen e Forero,  Oscar, “Biological Diversity in the Patent System” 
PlosOne (2013), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078737 

5 O caso demonstra também como o raciocínio econômico deve suplantar o chamado contínuo para estudos de 
caso. Sempre houve entre os estudos de caso sobre ABS, ao longo de vinte e cinco anos, a esperança de 
encontrar um modelo ideal, o que se tornou, com o passar do tempo, um trabalho de Sísifo.

6  Páginas 98-109 em Manuel Ruiz Muller, Genetic Resources as Natural Information: Implications for the 
Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol (London: Routledge, 2015).
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mais favorável de ABS bilateral. Visto que os acontecimentos sucederam antes da entrada 
em vigor da CDB em 1993, o caso é um experimento mental bastante ilustrativo do que 
poderia ter acontecido. Como teriam procedido com esse caso de ABS se os eventos 
tivessem sucedido depois de 1993?

Angerer nos apresenta um esboço do caso:

O alcalóide epibatidina foi primeiramente isolado das secreções da pele do sapo E. 
anthonyi, uma espécie endêmica do sudoeste do Equador e do Norte do Peru. O 
descobrimento foi considerado uma contribuição decisiva para a pesquisa 
farmacêutica e “um possível primeiro passo rumo à produção de um medicamento tão 
almejado: um potente analgésico não sedativo, não opióide” (Bradley 1993: p. 1117). 
A pesquisa e desenvolvimento de propriedades advindas de sapos miniaturas foi citada 
com frequência na imprensa sobre a bioprospecção na década de 90. No livro O 
Futuro da Vida, E. O. Wilson aclamou o descobrimento como um exemplo do enorme 
valor potencial da biodiversidade, enquanto ONGs o condenaram como um exemplo 
flagrante de biopirataria e uma “invasão dos ladrões de sapos” em países neotropicais 
(Saavedra 1999) (Angerer, 2018, p. 101).

Devido ao fato da espécie E. anthonyi se encontrar no Equador e no Peru, poder-se-ia 
perguntar se o caso satisfaria o critério de um único provedor ou não? Poderia ter sido 
possível que cada país entrasse em um leilão reverso---uma corrida para o fundo em termos 
de qual provedor venderia seu recurso pelo preço mais baixo? A resposta é negativa visto que 
o componente ativo principal não foi encontrado em populações de E. anthonyi nem no Peru 
e, surpreendentemente, nem no Equador em pesquisas de campo posteriores.

Como na maioria dos sapos venenosos, as toxinas secretadas pelo E. anthonyi se 
acumulam a partir de fontes dietéticas, o que leva a perfis de alcalóides variáveis em 
diferentes populações da mesma espécie. A fonte dietética da epibatidina está ainda 
por ser identificada, mas possivelmente poderia ser encontrada entre os artrópodes 
como as formigas ou ácaros que poderiam acumular toxinas de origem vegetal 
(Saporito et  al 2012: p. 164). Apesar de várias excursões ao longo de mais de uma 
década, algumas aos mesmos lugares, os pesquisadores somente detectaram 
quantidades significativas de epibatidina em duas ocasiões. Qual é o significado de tal 
escassez? Vital para o descobrimento podem ter sido condições locais que não 
persistem no tempo, inclusive em condições naturais. No caso da epibatidina, o 
alcalóide reflete o alimento disponível para as populações específicas de sapos em um 
momento determinado no tempo. Em termos da economia da informação, Daly (um 
dos mais eminentes pesquisadores na área) pôde aceder a informação efêmera. A 
inferência para a formulação de políticas ABS é forte: o custo de transação para a 
retirada de amostras deve ser minimizado, dado que o objeto de valor pode se 
extinguir apesar da sobrevivência da população de onde a amostra foi retirada 
(Angerer 2018, p. 108).
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Ainda que o Equador tenha sido o único Provedor do componente ativo ex post facto, o 
experimento mental não significa que qualquer acordo bilateral teria sido fisicamente 
possível. Sem dúvida, o tempo perdido em negociar o acordo teria fechado a janela no 
tempo. De forma parecida, a exigência de Consentimento Prévio Informado provavelmente 
teria impossibilitado a identificação da espécie em primeira instância. 

... os cientistas amiúde empregam um método de ensaio e erro para identificar 
espécimens interessantes – no caso do E. anthonyi, através do toque e da degustação 
da secreção da pele dos sapos no trabalho de campo – sem saber exatamente quais 
espécies serão coletadas e antes mesmo de que se comece a coleta (Gillis 2002; Myers 
et al. 1978: p. 339.) (Angerer 2018, p. 107).

Embora os Usuários no campo possam requerer carta branca para coletar as espécies que não 
estejam em perigo de extinção, os assessores legais para os Provedores detestarão acomodá-
los. Inclusive se ditas barreiras de insuficiência de tempo e a resistência a uma carta branca 
fossem superadas de alguma maneira, uma terceira dificuldade se apresentaria: uma 
expectativa imprecisa do valor de mercado:

Antes de surgirem as publicações sobre a epibatidina, existiam poucas expectativas em 
relação ao valor econômico dos sapos venenosos; depois das publicações, surgiram 
altas expectativas mas baseadas em percepções errôneas. No entanto, até hoje, as 
expectativas ainda não foram atingidas (Angerer 2018, p.108-109).

Para os partidários convictos do ABS bilateral, que permanecem impavidamente 
despreocupados com (1) a insuficiência de tempo (2) a negativa de uma carta branca e (3) 
com expectativas imprecisas do valor de mercado, surge um imenso desafio: (4) a psicologia 
de fechar um negócio. O Usuário desafiará de forma engenhosa a capacidade do Provedor se 
encontrar em uma posição de verdadeiramente ser capaz de extrair qualquer tipo de renda 
econômica. As empresas transnacionais da Fortune 100 (p. ex., as farmacêuticas Abbott 
Laboratories, Pfizer, Inc. e Merck, Inc.) terão em suas folhas de pagamento mais advogados 
de patentes e mestres em negócios saídos das melhores universidades do que os que existem 
em países como o Equador e em muitos outros. O fantasma da “busca da jurisdição mais 
favorável” será inevitavelmente invocado.7  Pode-se facilmente imaginar um Chefe da Área 
de Desenvolvimento de Novos Produtos, inclinando a cabeça para dizer amavelmente: “É 
verdade que o componente ativo pode ser endêmico, mas (pausando e suspirando), vários 
caminhos podem chegar à mesma função, por isso....” No caso do E. anthonyi:

4

7  Sociedade Peruana de Direito Ambiental, “La evasión legal de ABS: Búsqueda de la jurisdicción más 
favorable y selección de medios de transmisión que no son materiales genéticos” Em resposta a “Propuestas de 
cuestiones nuevas y emergentes para SBSTTA-21 e COP 14” (SCBD/OIC/DC/RH/84326) (2017), https://
www.cbd.int/doc/emerging-issues/SPDA-submission2017-05-es.pdf
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...o programa de alcalóides de sapo dos NIH (Institutos Nacionais da Saúde, na sua 
sigla em inglês) se converteria em um programa de alcance global... Como era de se 
esperar, o grupo de Daly  preferiu coletar espécies que se pudesse aceder de forma 
rápida e declarou com franqueza que:  “A pesquisa se fez difícil devido às dificuldades 
de obtenção de autorizações para conseguir os anfíbios para a pesquisa científica, 
especialmente nos países neotropicais da América Central e do Sul, onde se encontram 
sapos da família dendrobatidae que contém alcalóides. Por essa razão, nos últimos dez 
anos, nossa linha de pesquisa mudou e passamos a trabalhar com sapos da família 
bufonidae da Argentina e mantellidae do Madagascar” (Daly, 2003: p. 449) (Angerer 
2018, p. 105).

Os quatros obstáculos mencionados anteriormente não apresentam razões suficientes para 
serem abrangidos no enfoque bilateral estabelecido pelo Protocolo de Nagoya pois as Partes 
devem considerar uma quinta parte existente: o Estado que não é Parte Contratante. As 
amostras obtidas por acesso não autorizado (ou seja, a “biopirataria”) em qualquer das 196 
Partes são res nullius nos Estados Unidos da América.8  A cronologia do sapo de poder 
anestesiante parece cármica. A epibatidina foi elucidada em Bethesda, Maryland em 1992, 
ano no qual o quadragésimo Presidente dos EEUU, George H.W. Bush, se recusou a assinar 
a CDB.9  Apesar do quadragésimo primeiro presidente, William Jefferson Clinton, o ter 
assinado no dia 4 de junho de 1994, o tratado não foi para nenhum lado. A Resolução 239 de 
11 de julho de 1994 nos deixou com múltiplas inquietações para qualquer ratificação 
futura.10  Ao longo dos anos e dentro do novo milênio, as inquietações se ampliaram e 
aprofundaram. De maneira perversa, os EEUU goza na atualidade de uma vantagem muito 
evidente em termos de Pesquisa e Desenvolvimento devido ao fato de não ser Parte 
Contratante.

Visto que uma esmagadora maioria dos recursos são transfronteiriços, um GMBSM 
facilitaria reivindicações de um Coletivo de Partes Contratantes agredidas em vez de apenas 
uma Parte Contratante. As reivindicações seriam por royalties que reflitam rendas 
econômicas verdadeiras em vez de, digamos, 0,1% de vendas como é o caso do sistema 
bilateral proposto pelo Brasil.

Por último, há um detalhe no caso do E. anthonyi que reafirma a necessidade de um 
GMBSM:
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8  Ver a histórica decisão, Supreme Court of California Decision, Moore v. Regents of the University of 
California (9 de julho de 1990), https://caselaw.findlaw.com/ca-supreme-court/1774382.html

9  Robert F. Blomquist, “Ratification Resisted: Understanding America's Response to the Convention on 
Biological Diversity,  1989-2002”. 32 Golden Gate U. L. Rev. (2002),  https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1844&context=ggulrev

10  Ver 103rd Congress 2nd Session (11 de julho de 1994), https://www.govinfo.gov/content/pkg/
BILLS-103sres239pcs/html/BILLS-103sres239pcs.htm
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Durante a década de 1990, a farmacêutica Abbott  Laboratories já tinha investido 
anos em pesquisa sobre os agonistas de receptor colinérgico nicotínico (nAChR), 
que é a classe de substância à qual pertence a epibatidina (Arneric et al. 2007: p. 
1094)...Embora o programa tivesse um candidato clínico, nenhum avanço 
significativo foi feito até que a epibatidina se tornou conhecida. Um cientista da 
Abbott destaca que, ao ler o artigo da revista Science, “reconheceu imediatamente 
que NCEs [novas entidades químicas] vinham sendo desenvolvidas na Abbott com 
motivos estruturais similares” (Arneric et al. 2007: p.1097)...O contato entre 
cientistas da Abbott e Daly não implicou nenhuma transferência de materiais. 
(Angerer 2018 pp. 100-101).

O objeto de acesso para Abbott Laboratories não foi a matéria biológica senão uma estrutura 
molecular transmitida por impressão. Dita informação obtida não foi nem uma sequência 
nem foi transmitida digitalmente.

Seção III: O fenômeno que provisoriamente é utilizado como substituto para 
“sequenciamento genético digital” (DSI) 

O consenso às vezes emerge repentinamente. Os participantes do Ad Hoc Technical Expert 
Group on Digital Sequence Information on Genetic Resources (13-16 de fevereiro de 2018, 
Montreal) concordaram que “o termo ‘sequenciamento genético digital’(DSI) não é o termo 
apropriado para se referir aos [tipos de informação sobre recursos genéticos que podem ser 
relevantes aos três objetivos da Convenção e ao objetivo do Protocolo de Nagoya].”11  De 
forma parecida, “...houve um acordo geral de que ‘digital’ só se refere ao método através do 
qual a informação é armazenada e transmitida, e que novas formas alternativas de 
armazenagem ou transmissão poderiam levantar questões semelhantes.”12 

Antes de explorar o “termo apropriado” para o fenômeno que temporariamente recebe o 
nome substituto de “sequenciamento genético digital” (DSI), devemos perguntar-nos 
primeiro: Qual é a razão da preocupação com esse assunto? A resposta jaz no bilateralismo, o 
fenômeno que possibilitou a evasão legal de ABS, majoritariamente por meio da 
“biopirataria digital”.13 Observe que na pesada frase anterior, a palavra fenômeno substitui 
temporariamente “o fenômeno que provisoriamente se usa como ‘sequenciamento genético 
digital’”. Em termos filosóficos, a palavra em caracteres itálicos evita la reiteração do 

6

11  UNCBD, Report of the ad hoc Technical Expert Group on Digital Sequence Information on Genetic 
Resou rce (2018) , CBD/DSI /AHTEG/2018 /1 /4 , p . 5 . h t t p s : / /www.cbd . in t / doc / c /4 f53 /
a660/20273cadac313787b058a7b6/dsi-ahteg-2018-01-04-en.pdf.

12 Ibid, p. 6.

13  “Captain Hook Awards for Biopiracy 2016”, SynBioWatch.org, http://www.synbiowatch.org/captain-hook-
awards-2016/?lores. Outras mídias além de matéria biológica ou digitalização são possíveis, incluindo: “film 
recordings, sound-analog recordings and, more fundamentally, gas, liquid and light for the sensory perceptions 
of smell, sound, taste, touch and sight”, see note 7, p. 3.
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altamente questionável conceito de “DSI”. Deste modo, a palavra fenômeno será usada daqui 
em diante toda vez que for possível evitando assim o erro cometido até o momento.14

A transitividade sugere uma contradição na procura do termo apropriado. Se “material” se 
interpreta como “matéria” na definição de “material genético” (Artigo 2 da CDB ) então o 
que a COP discute, não é a digitalização de informação e sim a digitalização de matéria, 
questão contraditória em todos os âmbitos. No entanto, a indulgência pode ser tolerada à luz 
da possibilidade intolerável de que as obrigações ABS sejam aplicáveis ao fenômeno. As 
objeções das delegações do Norte ao conceito provisório “DSI” soam bem entre os Usuários. 
A aversão coletiva de ditas delegações foi expressada em uma declaração de quatro páginas 
intitulada “Promoting sustainable use and conservation of biodiversity  through open 
exchange of Digital Sequence Information” ou “Promovendo o uso sustentável e a 
conservação da biodiversidade por meio do intercâmbio aberto da informação digital sobre 
sequenciamento genético digital”, lançada na décima quarta Conferência das Partes 
(COP14).15  Na última página da Declaração se encontram os logotipos de 78 organizações 
públicas e privadas, instituições acadêmicas e científicas, repositórios de dados e coleções.16

E o corpo da Declaração? Quatro páginas elaboram as objeções, ou seja, aproximadamente 
1263 palavras, que servem como um preâmbulo para a penúltima oração de mais ou menos 
20 palavras: “Numerosas interpretações legais confirmaram que, a definição de recursos 
genéticos, se refere ao material tangível e não inclui informação imaterial”.17 Se os recursos 
genéticos não incluem o fenômeno , então nenhuma dessas 1263 palavras eram necessárias. 
O fenômeno estaria fora do âmbito e ponto final.18 Sendo assim, por que então o preâmbulo? 
Os profissionais da área da linguística cognitiva podem sugerir que o corpo da Declaração 
dispara os neurônios a um contexto mental onde o fenômeno se encontra fora do âmbito das 
obrigações relativas ao ABS.

“Numerosas interpretações legais...” suscitam a seguinte questão: existem outras 
interpretações legais contrárias? E a resposta é: sim! Uma contestação bastante rigorosa vem 
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14 Joseph Henry Vogel, 2019, “DSI is not the Phenom”. Comentário a Sipke Joost Hiembstra, Brink, Martin e 
van Hintum, Theo, “Digital Sequence Information (DSI): Options and impact of regulating access and benefit 
sharing - stakeholder perspectives” (2019) , https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/548853

15  CIOPORA e 77 organizações signatárias, “Promoting sustainable use and conservation of biodiversity 
through open exchange of Digital Sequence Information” (November 2018), https://www.cbd.int/doc/c/e5c6/
e8e7/f0aab5ae9fad61a2f7ff9094/np-mop-03-dsi-other-01-en.pdf

16 Ibid, p. 1.

17 Ibid, p. 4.

18  Em termos da lógica formal,  usemos o conceito “o fenômeno não está incluído na definição de ‘recurso 
genético’ como ‘A’”. Usemos também o conceito “o fenômeno está fora do âmbito das obrigações relativas ao 
ABS” como “B”.  Se “A” portanto “B” é um argumento válido (modus ponends). Mas a Declaração conjunta é 
laboriosamente elaborada para persuadir o leitor que o fenômeno está fora do âmbito, ou seja, “B” e termina 
com uma deferência a “numerosas interpretações legais” para afirmar “A”. Se “B” portanto “A” é um 
argumento inválido (pois temos aqui a falácia de afirmar o consequente).
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do Norte.19 Eis que surge uma advertência: a exposição da estrutura ilógica da Declaração 
conjunta pode conduzir o leitor a um non sequitur de que o fenômeno está sujeito às 
obrigações de ABS dos acordos bilaterais. A inferência falha porque supõe que outra 
modalidade não existe.20 A “Abertura delimitada sobre informação natural” é a alternativa 
que beneficia todos os 78 assinantes da Declaração conjunta. Dita “Abertura delimitada” 
especialmente beneficiará os que trabalham na taxonomia pública pois estes usufruirão dos 
rendimentos financeiros advindos dos royalties relativos aos recursos genéticos que se 
encontram globalmente dispersos. Usuários e Provedores compartilham interesses comuns, 
assim como acontece com muitos dos agentes. 21 Uma situação vantajosa para ambas as 
partes, quer dizer, estará ao alcance tanto de Usuários como de Provedores.

O GMBSM proposto se fundamenta em um raciocínio econômico em vez de uma sondagem 
de opinião de peritos. Poderia afirma-se que a solução não seria controversa entre os 
economistas. 22 O desafio é converter o conceito em lei sem distorcer o fundamento 
econômico existente.

Seção IV. “Elementos legais do GMBSM”

Um Mecanismo Multilateral Global de Repartição de Benefícios poderia ser feito através de 
uma emenda ao Protocolo de Nagoya ou pela apresentação de um novo protocolo à CDB. A 
que incorra menos custos de transação deve ser o caminho a seguir. “Elementos legais do 
GMBSM” Versão 1.0 foi publicado em espanhol como um apêndice para a segunda edição 
de Recursos naturales como información natural, que é a tradução de Genetic Resources as 
Natural Information.23  Versões de “Elementos Legais” em inglês e francês também estão 
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19  K. Sollberger, “Digital sequence information and the Nagoya Protocol.  Legal expert brief on behalf of the 
Swiss Federal Office for the Environment (FOEN), Australia” (2018), https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/
home/topics/biotechnology/law/rechtsgutachten.html

20  Ver, A. Deplazes-Zemp, “‘Genetic resources’, an analysis of a multifaceted concept”. Biological 
Conservation 222 (2018): 86–94.

21Manuel Ruiz Muller, Angerer, Klaus, Vogel, Joseph Henry y Acabá-Torres, Juan Carlos,  “Common Ground, 
Cause and Sense for Users, Providers and Agents: Bounded Openness over Genetic Resources” Em resposta ao 
Convite para submeter opiniões sobre ‘Digital sequence information’ (NCP GB8-016 MYPoW/DSI) para o 
Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.  Food and 
Agricultural Organisation of the United Nations.  International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture Submissions on digital sequence information (DSI) (2019), http://www.fao.org/3/ca4018en/
ca4018en.pdf

22S. Winands-Kalkuhl and K. Holm-Müller,  ‘Bilateral vs. multilateral? On the economics and politics of a 
global mechanism for genetic resource use’, Journal of Natural Resources Policy Research, (2015) vol 7, no 4, 
pp305-322, http://dx.doi.org/10.1080/19390459.2015.1097022

23  Para Genetic Resources as Natural Information, ver nota 6. Para a sua tradução ao espanhol,  ver https://
spda.org.pe/wpfb-file/rrgg-final-pdf/ 
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disponíveis em acesso aberto.24  O projeto legal possui oito folhas com aproximadamente 
3.034 palavras, consistindo de sete seções e 22 artigos. 

Uma amostra da emenda ou protocolo sugerido se encontra reproduzido abaixo:

Seção 5. Do mecanismo técnico de determinação da distribuição da informação natural 

Artigo 14.- O mecanismo técnico de determinação da distribuição da informação 
natural tem por finalidade identificar de forma mais precisa possível o(s) país(es) de 
origem da(s) espécie(s) da(s) qual(is) dita informação poderia ter sido extraída. A 
identificação inclui a geografia do habitat ao usar a tecnologia existente quando se 
alcançou o êxito comercial permitindo calcular, proporcionalmente a distribuição de 
dita espécie no habitat e a porcentagem de benefícios a serem compartilhadas de 
maneira justa e equitativa entre os Provedores .25

Artigo 15.- Nos casos em que os custos esperados para determinar a distribuição das 
espécies superem os benefícios monetários a serem compartilhados, os benefícios 
acumulados anualmente até o vencimento do direito de propriedade intelectual 
concedido, serão utilizados para cobrir os custos para desenvolver e manter as 
capacidades e infraestrutura do mecanismo técnico de determinação da distribuição da 
informação natural.

Artigo 16.- O mecanismo técnico de determinação da distribuição geográfica da 
informação natural inclui instituições internacionais de prestígio reconhecido, 
instituições estas que trabalham em atividades de taxonomia, monitoramento da 
biodiversidade, padrões de distribuição, desenvolvimento de modelos de especiação e 
filogenia, cenários evolutivos, e outras atividades que contribuem para entender como 
se distribui a diversidade biológica terrestre e marinha.26

Seção V. Conclusão e recomendações
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24  Para as versões em inglês, espanhol e francês da “Proposal: Legal Elements for the “Global Multilateral 
Benefit-sharing Mechanism” previstas no Protocolo de Nagoya sobre “Access to Genetic Resources and the 
Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization”, ver https://uni-giessen.academia.edu/
KlausAngerer

25 O mecanismo técnico de determinação da distribuição da informação natural poderia levar adiante seu papel 
a partir das seguintes etapas: analisar desde a biologia molecular a presença (ou não) de informação natural em 
populações, logo em populações da mesma espécie, espécies do mesmo gênero, gêneros da mesma família, 
famílias da mesma ordem e assim sucessivamente, até onde for possível, razoavelmente e em função do 
conhecimento acumulado; desenvolver modelos do habitat das espécies onde há presença de informação 
natural; e em função das duas primeiras análises, ponderar a possibilidade de realizar atividades de verificação 
in situ nos habitats identificados à base dos modelos. 

26 Ver nota 25. pp 6-7. 
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Para avançar com o intuito de obter um sistema de ABS efetivo e eficiente requer a 
disposição de admitir erros e a humildade para emendá-los. As Partes Contratantes da CDB e 
outras partes interessadas estão sumamente comprometidas com o bilateralismo em termos 
de dinheiro, tempo e sentimentos. Pode-se compreender a relutância de aceitar um GMBSM 
que cubra efetivamente todos os casos. A falácia dos custos irrecuperáveis é palpável. No 
entanto, o fracasso de alcançar com efetividade um ABS, o terceiro objetivo da CDB não é 
menos palpável. O fracasso de alcançar o terceiro objetivo mina os primeiros dois objetivos 
e, consequentemente, a própria CDB. Várias Partes Contratantes e interessadas estão 
pedindo uma revisão da CDB.27 Os sentimentos entre os críticos da CDB serão mistos. Uma 
revisão com resultados negativos pode resultar em cepticismo e desistências da mesma. 
Vários membros um tanto insatisfeitos observam que o Estado que não é Parte Contratante já 
goza de uma vantagem em termos biotecnológicos por nunca ter feito parte da CDB.

O terreno comum na “abertura delimitada sobre informação natural” possibilita ABS, o que 
facilita os outros objetivos da CDB e salvaguarda sua aceitação contínua entre as Partes 
Contratantes. De forma parecida aos objetivos da CDB, a recomendação aqui é tripartite e 
inter-relacionada, pedindo (1) que as Partes Contratantes e outras partes interessadas tirem 
proveito da literatura sobre a solução multilateral28  (2) que a “abertura delimitada sobre a 
informação natural” como alternativa seja formalmente avaliada e (3) uma coalizão de Partes 
Contratantes representando ambos Usuários e Provedores assumam a liderança.
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27 K.D. Prathapan and Rajan, Priyadarsanan Dharma, “Convention on Biological Diversity Need for a Review” 
Economic & Political Weekly (2019), vol. 1IV no.3 https://www.researchgate.net/publication/
330579897_Convention_on_Biological_Diversity_Need_for_a_Review

28 Uma porta de entrada a essa literatura é a trilogia de ensaios curtos publicada em acesso aberto em IP-Watch 
in 2018.  Ver Joseph Henry Vogel, Manuel Ruiz Muller, Klaus Angerer e Omar Oduardo-Sierra,  “Ending 
Unauthorised Access to Genetic Resources (aka Biopiracy): Bounded Openness”, http://www.ip-watch.org/
2018/04/06/ending-unauthorised-access-genetic-resources-aka-biopiracy-bounded-openness/ ; Joseph Henry 
Vogel, “Not Just A Matter Of Matter: ‘The Way Forward’  For The UNCBD, NP And Half-Earth”, http://
www.ip-watch.org/2018/09/07/not-just-matter-matter-way-forward-uncbd-np-half-earth/ ; Vogel, Joseph Henry, 
“The Global Multilateral Benefit-sharing Mechanism: Where will be the Bretton Woods of the 21st Century?”, 
http://www.ip-watch.org/2018/10/05/global-multilateral-benefit-sharing-mechanism-will-bretton-woods-21st-
century/
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