ANEXO I
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL
(MODELO)
No _____/_________/_____________________
(ano)
(sigla da instituição remetente)
Instituição remetente:
Instituição destinatária:
Endereço da instituição destinatária:

Dados do representante da instituição destinatária
Nome:
Documento de Identificação (tipo, número e órgão emissor)
Cargo do representante da instituição destinatária:
Ato que delega competência ao representante:
Descrição da (s) amostra(s) transferida(s):
a) Grupo taxonômico
b) Região geográfica de origem
c) Outros (especificar):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___
Projeto/Acordo vinculado (quando couber)

A instituição destinatária acima qualificada, por meio de seu representante
devidamente constituído, em vista do disposto na Convenção sobre Diversidade Biológica-CDB,
na Medida Provisória n o 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, no Decreto n o 3.945, de 28 de
setembro de 2001, e na Resolução n o 001, de 8 de julho de 2002, do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético, compromete-se a utilizar a(s) amostra(s) de componentes do patrimônio
genético recebida(s), acima descrita(s), de acordo com as seguintes condições:
1. O material recebido deverá ser utilizado para desenvolvimento de pesquisa sem
fins comerciais.
2. 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, remetido com base na Resolução n o 001, de 8 de julho de 2002, do Conselho de

Gestão do Patrimônio Genético, a instituição destinatária obriga-se a comunicar o fato à
instituição remetente e esta, quando for o caso, ao titular da área onde foi coletada a amostra,
com vistas à formalização do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e Repartição de
Benefícios.
3. A amostra de componente do patrimônio genético remetida em caráter
temporário não poderá ser repassada pela instituição destinatária a terceiros, sem a anuência
prévia da instituição remetente.
4. A amostra de componente do patrimônio genético remetida em caráter
temporário ou definitivo poderá ser repassada a terceiros, mediante Termo de Transferência de
Material -TTM, observadas suas condições e as previstas na Resolução n o 001, de 8 de julho de
2002, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.
5. Qualquer publicação advinda de utilização ou de estudo de amostra de
componente do patrimônio genético remetida deverá reconhecer expressamente a origem do
material, e conter créditos à instituição remetente, devendo, ainda, ser enviado exemplar da
referida publicação à instituição remetente e ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.
6. Quando a instituição remetente identificar tecnologia para conservação e
utilização do patrimônio genético, relativo à amostra remetida, a instituição destinatária facilitará
o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia.
7. A instituição destinatária responsabiliza-se por eventuais danos causados a
terceiros em decorrência do uso do material transferido e de produto ou processo obtido a partir
da amostra remetida.
8. O descumprimento dos procedimentos estipulados neste Termo e na Resolução
n o 001, de 8 de julho de 2002, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, sujeita o infrator
às sanções previstas na legislação vigente.
9. Para solução de controvérsias quanto ao cumprimento deste Termo, prevalece o
disposto no artigo 15 da Resolução n o 001, de 8 de julho de 2002, do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético.
10. A instituição remetente responsabiliza-se pelo cumprimento da legislação
sanitária vigente.
Por acordar com todos os termos acima expostos o responsável pela instituição
destinatária assina o presente Termo, juntamente com o representante da instituição remetente,
em três vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.
Local e data: ___________________, ____/____/____.

_____________________________________
Representante legal da instituição destinatária
_____________________________________
Representante legal da instituição remetente

ANEXO II
Modelo padronizado de etiqueta de advertência a ser afixada no exterior da embalagem contendo
amostra de componente do patrimônio genético remetida que não apresente capacidade de
multiplicação, regeneração ou reprodução. Quando pertinente, será acompanhada de etiqueta na
versão inglesa, espanhola ou francesa.

ATENÇÃO!
Amostra de Patrimônio Genético do Brasil
(Material biológico).
NÃO CONTÉM ORGANISMOS VIVOS.
SEM VALOR COMERCIAL.
De acordo com Resolução nº 001, de 8 de julho de 2002, do
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
(Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001).
http://www.mma.gov.br/port/cgen

ANEXO III
Modelo padronizado de etiqueta de advertência a ser afixada no exterior da embalagem contendo
amostra de componente do patrimônio genético repatriada ou devolvida à instituição de origem,
que não apresente capacidade de multiplicação, regeneração ou reprodução. Quando pertinente,
será acompanhada de etiqueta na versão inglesa, espanhola ou francesa.

ATENÇÃO!
REPATRIAÇÃO OU DEVOLUÇÃO
de Amostra de Patrimônio Genético do Brasil
(Material biológico).
NÃO CONTÉM ORGANISMOS VIVOS.
SEM VALOR COMERCIAL.
De acordo com os artigos 11 e 12 da Resolução nº 001,
de 8 de julho de 2002,
do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
(Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001).
http://www.mma.gov.br/port/cgen

