
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA MENORES DE 18 ANOS 
 

Pai, Mãe, responsável legal ou tutor 

Nome:   

Endereço:   

RG:   

CPF:  

 

(Menor de idade autorizado pelo Pai, Mãe, responsável legal ou tutor) 

 Nome:   

Endereço:   

RG:   

CPF:  

 

(Maior de idade responsável e autorizado pelo Pai, Mãe, responsável legal e tutor a acompanhar o 
menor no evento BLOCO CALIFÓRNIA com todas as responsabilidades abaixo)  

Nome:   

Endereço:   

RG:   

CPF:  

 
 
Eu Pai, Mãe, tutor, responsável legal ou Maior autorizado pelos pais ou responsáveis legais me responsabilizo pelo menor 
durante a participação no evento BLOCO CALIFÓRNIA, a ser realizado no Estádio Palma Travassos de Ribeirão Preto/SP, na data 
de 15 de fevereiro de 2020.  

DECLARO estar ciente de que em hipótese alguma será permitido o ingresso e permanência de menor de 18 (dezoito) anos 
desacompanhado dos pais ou responsáveis legais ou autorizados na área interna do recinto do evento.  DECLARO, para todos os 
fins de Direito, que assumo, pela assinatura do presente termo, a integral responsabilidade pela presença do menor no referido 
evento, e por todos os riscos inerentes à participação do menor neste.  DECLARO, para todos os fins de Direito, ciência acerca do 
dever de acompanhar, ao longo de toda a realização e permanência no evento, o menor acima qualificado, me comprometendo 
a ingressar e permanecer com ele durante toda a realização do evento, nos termos do que dispõe o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e conforme consignado em decisão judicial que autorizou a entra e permanência de menores de idade no evento. 
DECLARO, para todos os fins de Direito, que assumo a integral responsabilidade pela proteção e resguardo do menor 
representado, inclusive aquela decorrente de eventuais ações judiciais ou cobranças administrativas promovidas pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo – MPSP que, em função da presença do menor no evento sem que esteja por mim 
acompanhado, sejam promovidas em desfavor da empresa promotora do evento, dos seus sócios e igualmente da responsável 
pelo recinto onde ocorrerá a festa. DECLARO, estar ciente de que é EXPRESSAMENTE PROIBIDO o consumo de quaisquer tipos 
de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos dentro do recinto do evento. DECLARO, estar ciente que o descumprimento do 
presente termo poderá me acarretar a aplicação de sanções pelos órgãos responsáveis, nos termos da legislação vigente. 

 
 
__________________________________,________ de _________________________ de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

( Pai, Mãe, Responsável legal, tutor ou maior autorizado pelos pais ou responsáveis legais ) 
 
É OBRIGATÓRIO O PORTE E A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS ORIGINAIS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS E DO MENOR.  

É OBRIGATÓRIA A PERMANÊNCIA DO RESPONSÁVEL DURANTE TODO O EVENTO, SENDO AINDA OBRIGATÓRIO QUE O MENOR E O 
RESPONSÁVEL DEIXEM O EVENTO JUNTOS.  

OS MAIORES RESPONSÁVEIS QUE DESCUMPRIREM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO PRESENTE TERMO ESTARÃO SUJEITOS ÀS SANÇÕES 
DISPOSTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 


