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ANEXO   

TERMO DE RECEBIMENTO INICIAL  

  

Documento de recebimento para formalização de processo de doação de acervo, nos termos da 

Resolução GPGJ n.º 2.337, de 30 de abril de 2020, e em conformidade com o modelo definido pela 

Coordenação do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior 

(CDM/MPRJ) e pela Secretaria-Geral do Ministério Público, nos autos do procedimento de gestão 

administrativa n.º 20.22.0001.0012140.2021-05. 

Pelo presente instrumento,     

(dados do doador – Nome, CPF ou CNPJ, Endereço e Telefone) 

 

(dados do doador – Nome, CPF ou CNPJ, Endereço e Telefone) 

 

(dados do doador – Nome, CPF ou CNPJ, Endereço e Telefone) 

 

, destino à salvaguarda os itens abaixo especificados ao Centro de Memória Procurador de Justiça 

João Marcello de Araújo Júnior – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro:  

Acervo (descrição):   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

   
Histórico (tratativas para a realização da doação):  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Avaliação Econômica: 

Relação de Documentos Doados Valor Estipulado 

  

  

  

  

  

  

 

 Observações:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

A doação, objeto do presente termo, é celebrada em caráter preliminar. A DONATÁRIA poderá 

utilizar, assim como permitir a terceiros o acesso aos bens, segundo suas normas, ressalvados o 

respeito a sua integridade e a devida fonte.  

Acervos Pessoais: 

A DONATÁRIA não se responsabiliza pelo direito de imagem e direito autoral da documentação do 

Fundo / Coleção ______________ de caráter pessoal. Para reprodução documental ou utilização do 

material por parte de terceiros, estes só terão acesso mediante autorização de herdeiros de 

________________, ou seja, proprietários legais do direito de imagem e direito autoral do material 

de cunho pessoal. O material elaborado por _______________ no exercício de suas atividades e 
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funções ministeriais serão considerados materiais pertencentes ao Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro.   

O presente documento é de caráter preliminar. O termo de doação definitivo será assinado pelas 

partes ora subscritoras em modelo definido pela Coordenação do Centro de Memória Procurador de 

Justiça João Marcello de Araújo Júnior (CDM/MPRJ) e pela Secretaria-Geral do Ministério Público, 

nos termos do parágrafo único do artigo 9º da Resolução GPGJ n.º 2.337, de 30 de abril de 2020. 

 

Rio de Janeiro, ____ de ___________de ______.  

  

______________________________________________  

(assinatura do responsável pela doação ou representante)  
  

  

Recebido em:  

  

________________________________________________ 

        (dados do servidor responsável – Nome e Matrícula)  

Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior  

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  
  


