TERMO

DE

RESPONSABILIDADE

Eu, _____________________________________________________________, portador(a) do RG nº
________________________ e do CPF(MF) nº _____________________________, residente na
Rua/Av. _________________________________________________________, nº ______ - Bairro
_____________,

na

cidade

de

_________________________

–

telefone

nº

(____)

_________________ e _______________, AUTORIZO sob minha inteira responsabilidade o(a) menor
__________________________________________________________________________, filho(a) de
_____________________________________________e_____________________________________
___________ nascido(a) aos _____/____/______, com ______ (___________) anos de idade,
brasileiro(a), solteiro(a), portador(a) do RG nº ___________________________________ e do
CPF(MF) nº ____________________________________________________,residente na __________
___ ______________________________________, nº _____ - Bairro ________________________
na cidade de ___________________________________, a freqüentar o evento denominado
________________________________________

a ser realizado na data de ____/____/____ com

início a partir das 22:00 horas e término às 05:00 horas.
Assumo pelo presente Termo, todas e quaisquer responsabilidades sobre o (a) menor autorizado(a) a
freqüentar o evento acima descrito, patrocinado pelo CLUBE BALNEÁRIO DIACUI, nas conformidades
dos artigos 186, 187, 927, parágrafo 1º e 932, inciso I, todos do Código Civil .
DECLARO para os devidos fins de direito, que tenho conhecimento dos artigos 243 e 258, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, abaixo transcritos, dando conhecimento dos mesmos ao(à) menor
autorizado(a).
Artigo 243, do ECA - Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida:
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime
mais grave.
Artigo 258, do ECA - Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o
que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre
sua participação no espetáculo:
Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a
autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
A freqüência aos eventos promovidos pelo CLUBE BALNEÁRIO DIACUI com permissão para
menores de 15 anos de idade desacompanhados para eventos com termino marcado a partir das 24
horas, está amparada pelo ALVARÁ JUDICIAL, expedido nos autos do processo nº 99/13, tramitado
perante o Ofício e Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ourinhos – SP, com vencimento em 18
de AGOSTO 2013.
Por ser a expressão da verdade e para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, firmo o presente
Termo de Responsabilidade.
É do meu inteiro conhecimento, que DE ACORDO COM A LEI Nº 12.540/07 é terminantemente,
proibida a venda e ou consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade nas dependências do
CLUBE BALNEÁRIO DIACUI e o(a) menor surpreendido, consumido bebida alcoólica, será entregue
ao seu responsável legal, que o retirará para fora das dependências do clube e caso não seja
localizado(a) o(a) responsável, o (a) menor será entregue ao Voluntariado da Infância e da Juventude e
na falta destes, à Polícia Militar, para as providências cabíveis.
Ourinhos – SP, _____ de ____________________ de __________
______________________________________________________

