
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA E PERMANENCIA DE MENORES DE 18 ANOS 
DE IDADE NO EVENTO “RÉVEILLON VIVA PIRI”, NOS DIAS 29/12/2022 À 31/12/2022 EM PIRENÓPOLIS-GO 

 

Eu, ___________________________________________________________________, nascido(a) em ____/____/____, 

portador(a) do RG de n°______________________, Inscrito(a) no CPF sob o n°____________________, residente e 

domiciliado(a) à ___________________________________________________________________________________ 

Bairro__________________, Cidade ____________________, Estado________ ; Telefone: (___) _________________.  

 

DECLARO SOB OS RIGORES DA LEI QUE SOU:   

(      ) GENITOR(a) - pai ou mãe   |    (       ) RESPONSÁVEL LEGAL (Guardião ou Tutor – se for o caso acostar documento comprobatório)  

do(a) MENOR, ___________________________________________________________________________, nascido(a) 

em ____/____/____, portador(a) do RG de n°______________________, e, por assim ser, ME RESPONSABILIZO 

INTEGRALMENTE POR SUA ENTRADA E PERMANÊNCIA NO EVENTO SUPRAMENCIONADO, ocasião em que estará:  

(           )     EM MINHA COMPANHIA;     

(          ) ACOMPANHADO DE TERCEIRO, ____________________________________________________________________, 

nascido(a) em ____/____/____, portador(a) do RG de n°______________________, Inscrito(a) no CPF sob o nº 

______________________, residente e domiciliado(a) à ________________________________________________ 

Bairro__________________, Cidade ____________________, Estado________ ; Telefone: (___) _________________.  

 
 

Pirenópolis-GO, ________/________/_________. 
 

 

________________________________________________  _______________________________________ 
                        Assinatura do(a) Responsável1                                                                 Assinatura do Terceiro Autorizado 
                                                                                                                                                               (quando for o caso) 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Ao assinar este termo, o(s) signatário(a)(s) declara(m) ciência e respectivamente assume(m) os seguintes compromissos:  

 
• Que a censura do evento é para menores que estejam minimamente com 16 (dezesseis) anos completos no(s) dia(s) do(s) espetáculo(s); 

• Que possui(em) prévio conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90), e que, portanto, se compromete a 
cumpri-los integralmente, restando claro que, é terminantemente proibida a retirada, a compra e sobretudo consumo de bebida alcoólica 
pelo(a) menor; 

• Que em quaisquer dos casos deverá o(a) menor permanecer durante todo o evento acompanhados do respectivo responsável, o qual fica 
desde já investido aos cuidados, orientação e vigília deste; 

• Que deverá anexar a presente autorização: cópia dos documentos do MENOR, do RESPONSÁVEL (genitor, guardião ou tutor com respectiva 
documentação comprobatória) bem como do Terceiro Autorizado; 

• Que a apresentação dos documentos de identificação do MENOR, do RESPONSÁVEL (genitor, guardião ou tutor) bem como do Terceiro 
Autorizado (quando for o caso) é de responsabilidade integral do consumidor sob pena de não ingressar no evento em caso de não 
atendimento das exigências constantes nesta autorização; 

• Que em caso de eventual infringência de preceitos e condições legais, o menor poderá ser apreendido por autoridade competente e retirado 
coercitivamente do recinto sem devolução do valor do ingresso, e sem prejuízo de seu(s) responsável(eis) responder(em) nos termos da Lei; 

• Que as informações transcritas na presente autorização são de responsabilidade exclusiva do subscritor. Somente o seu preenchimento 
correto e completo e sem rasuras garante o ingresso do menor no espetáculo, isentando assim de quaisquer responsabilidades os 
organizadores e as empresas envolvidas no evento. 

 

 
1 Não sendo possível o RECONHECIMENTO DE FIRMA, assinar o presente da mesma forma que fora assinado o documento apresentado. 


