
Apêndice IV ao anexo da Port nº 87/2022, do IEAPM.

MARINHA DO BRASIL

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA

TERMO DE COMPROMISSO PARA PESQUISA NA ILHA DO CABO FRIO

A instituição  requerente,  por  meio  de  seu  representante  legalmente  constituído,  e  o
coordenador  do  projeto  de  pesquisa,  abaixo  identificados  e  qualificados,  considerando  o
disposto da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), na Lei nº 13.123/2015, no Decreto nº
8.772/2016 e nº 10.884/2021, e na Deliberação nº 246 do Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético (CGEN),  comprometem-se a utilizar  a(s)  amostra(s)  acessada(s),  de acordo com as
seguintes condições:

a)  A  instituição  requerente  compromete-se  a  utilizar  a(s)  amostra(s)  cujo  acesso  for
autorizado em estrita observância ao exposto no projeto de pesquisa apresentado;

b) A instituição requerente compromete-se a cadastrar-se no Sistema Nacional de Gestão
do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), como previsto no
art. 20, § 1º, do Decreto 8.772/2016;

c) Caso seja identificado potencial de uso econômico de produto ou processo, passível ou
não de proteção intelectual,  originado de amostra  de  componente  do patrimônio genético
acessado com base em autorização que não estabeleceu esta hipótese, a instituição requerente
obriga-se a comunicar o fato ao CGEN ou ao CNPq, bem como ao IEAPM;

d)  A  remessa  de  amostra  obtida  na  forma  acima  identificada  fica  condicionada  ao
cumprimento das normas pertinentes;

e) Identificar a origem do material biológico em qualquer publicação advinda do estudo e
utilização das  amostras,  e  realizar  o  envio de um exemplar,  para  posterior  publicação pelo
CGEN; e

f) O descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Compromisso, na Lei nº
13.123/2015, no Decreto nº 8.872/2016, sujeita os infratores às sanções previstas na legislação
vigente.

INSTITUIÇÃO:_______________________________________________________________.

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: ____________________________________________________________________. 
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CPF:_________________________RG:__________________ ORGÃO:_________________.

Assinatura:________________________________________________________________.

COORDENADOR DO PROJETO DE PESQUISA

Nome: ___________________________________________________________________. 

CPF:_________________________RG:__________________ ORGÃO:________________.

Assinatura:________________________________________________________________.

ELIANE GONZALEZ RODRIGUEZ
Pesquisadora Titular 

Diretora
ASSINADO DIGITALMENTE
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