
 

 

 

 

 

MINUTA -- TERMO DE DOAÇÃO DE OBRA DE ARTE 

 

 

 

O presente Termo de Doação de Obra de Arte tem como objeto o bem artístico de propriedade do doador, 

o(a) Senhor(a) Thomaz Henrique Pacheco, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, inscrito no CPF sob 

o nº 337.814.778-43, e no RG nº 34.243.702-1, expedido 18 de janeiro de 2005, residente e domiciliado à 

Avenida Paulo Afonso, Nº 603 – Complemento Apto 91, Bairro Nova Petrópolis, no CEP 09770-351, no 

município de São Bernardo do Campo, no estado São Paulo, que está sendo doado, espontaneamente, 

sem coação ou vício de consentimento,  a título gratuito, por livre e espontânea vontade, livre e 

desembaraçado de qualquer ônus ou defeito, que possa inquiná-lo de inutilidade, possuindo as 

características e dimensões, abaixo relacionadas, para que seja tombado e incorporado ao patrimônio 

público da Universidade Federal do ABC (UFABC). 

 

Título da obra: Fenda 

Autora/autor: Thiago Toes  

Técnica: Pintura com tinta látex acrílica, tinta ac e verniz sobre superfície de concreto modular. 

Dimensões/Tamanho: 26,00 m de largura e 2,50 m de altura. 

Ano de produção/Data: 2018, 21 de Julho.  

 

Por este instrumento a UFABC declara aceitar a presente doação, responsabilizando-se pela guarda, 

segurança e conservação do referido bem, comprometendo-se a incorporá-lo ao acervo durante o período 

de 10 (dez) anos, prorrogáveis por mais 10 (dez) anos, para que a comunidade interna e externa da 

Universidade dela possa gozar e dispor como sua, nas seguintes condições: 

 

1. O autor segue com propriedade sobre a imagem da obra, podendo veicular incondicionalmente em 

qualquer mídia, mesmo durante a vigência deste termo, creditando a UFABC como proprietária da 

obra; 

2. A UFABC pode usar a imagem da obra ou de parte, devendo sempre creditar o artista e dados 

técnicos da obra; 

3. A UFABC não pode usar a imagem da obra ou de parte, em qualquer mídia, para fins comerciais; 

4. A obra não pode ser usada em hipótese alguma como suporte para fixação de outros materiais de 

qualquer ordem, tamanho ou finalidade; 

5. O autor é o único responsável e indicado para qualquer reparo, restauro ou manutenção de 

qualquer ordem ou finalidade durante o período de vigência deste contrato; 

  

E para constar, lavrou-se o presente TERMO DE DOAÇÃO em três (03) vias de igual teor e forma, que 

serão assinadas pelas partes para que produzam os mesmos efeitos jurídicos. 

  

 

Santo André, 06 de Dezembro de 2018.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________             

Assinatura do Doador 

 

________________________________ 

Reitor 

  

 


