
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

TERMO DE CIÊNCIA E LIBERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

       
                                                                 

 

O Kart Mônaco Ltda EPP, CNPJ 23.522.705/0001-74, em conformidade com o art. 31 do CDC, informa o quanto segue: 
I) que exerce atividade de entretenimento, oferecendo aos seus usuários Karts do modelo outdoor, preparados para 
adultos e crianças, conforme condições pré-estipuladas como Regras de uso da Pista; II) que conta com karts em perfeito 
estado e equipe de profissionais capacitada para prestar as orientações quanto a sua correta utilização; III) que O 
ENTRETENIMENTO, DISPONIBILIZADO AO USUÁRIO, SE TRATA DE ATIVIDADE ESPORTIVA DE GRANDE 
IMPACTO FÍSICO E COM RISCOS INERENTES. Em decorrência das informações acima, assim, o usuário abaixo 
identificado firma o presente termo de ciência e liberação de responsabilidade, em consonância com os termos abaixo:  

Nome do usuário:_____________________________________________________ Nascimento: ____/____/______  

FAMILIAR PARA CONTATO EM CASO DE NECESSIDADE: 

Nome:_________________________________________________ Grau de parentesco:________________________  

Telefone(s): (____) _______________________  (____)___________________  

RESPONSÁVEL PELO USUÁRIO (QUANDO MENOR) 

Nome: _________________________________________________________ CPF: ____________________________  

E-mail: _________________________________________________________ RG: _____________________________  

Celular: (___) _______________________  Cidade: __________________________________ Estado: ___________  

O usuário acima qualificado, assim como seu responsável (quando aplicável), pelo presente instrumento: 1) Declara, para todos 
os fins de direito, que não possui doenças pré-existentes que possam desencadear algum problema ou complicação médica 
advinda do uso dos equipamentos disponibilizados pela fornecedora e da sua atração, e que tem pleno e inconteste 
conhecimento dos riscos das atividades de entretenimento disponibilizadas pelo Kart Mônaco; assumindo, voluntariamente, 
todos os riscos eventualmente decorrentes dessa atividade, como por exemplo (mas não se limitando) o de entorses, fraturas, 
ferimentos, rupturas, arranhões, luxações, contusões, traumas, etc.; se comprometendo a respeitar e cumprir rigorosamente 
às regras e orientações do estabelecimento pela fornecedora de serviços; isentando o Kart Mônaco de qualquer 
responsabilidade, civil ou criminal, por eventuais danos físicos, emocionais, morais ou materiais que por ventura venha a sofrer 
antes, durante ou após o uso da atração; bem como por qualquer agravamento de problema(s) de saúde pré-existente(s), 
desconhecido(s) ou não, e/ou por problema(s) de saúde diagnóstico(s) posteriormente ao uso da atração. 2) Autoriza(m) o Kart 
Mônaco a reprimir, e até mesmo proibir, a permanência em suas dependências, requerendo a imediata saída, mesmo após o 
pagamento do valor do serviço, na hipótese de ser constatada qualquer alteração comportamental, ou violação das normas, 
que ponha (ou tenha o potencial de pôr) em risco a integridade física ou moral própria do(a) consumidor(a), do(a)menor por 
ele/ela representado, e/ou de terceiros; assumindo o(a) consumidor(a) a integral responsabilidade pela reparação dos danos a 
que der causa, sejam eles pessoais, materiais e morais. 3) Autoriza(m) o Kart Mônaco a fazer uso das filmagens, gravações 
ou fotografias [imagem e voz do(a)(s) frequentador(a)(es) eventualmente captadas dentro do seu ambiente, sem a necessidade 
de sua remuneração, para quaisquer fins de direito, inclusive para a divulgação publicitária da atração, o que não caracterizará 
uso indevido de imagem, tampouco qualquer violação de direitos. 4) Autoriza(m) o Kart Mônaco, em caso de acidente, a solicitar 
serviços médicos de urgência ou emergência (ambulância do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou do Corpo 
de Bombeiros). 5) O(a) responsável pelo(a) menor declara, para todos os fins de direito, que o(a) representa legalmente, e que 
o autoriza à prática da atividade fornecida pelo Kart Mônaco, e que tem conhecimento dos riscos acima mencionados, 
concordando que todos os efeitos deste documento se apliquem também o(a) menor usuário sob sua responsabilidade. 6) 
Declara que leu e compreendeu atenta e adequadamente (não remanescendo qualquer dúvida) os termos deste documento, 
concordando plenamente com os mesmos, assinando-o voluntariamente; 7) Declara que recebeu instruções e orientações 
técnicas claras, precisas, eficientes e suficientes para fazerem uso da atração de forma segura; tendo sido devidamente 
advertido(a) dos riscos inerentes, os quais assume em sua integralidade. 8) Declara que leu e compreendeu as normas e regras 
contidas no site kartmonaco.com.br/regras-de-uso-da-pista, disponível também em formato físico, no local; anuindo 
integralmente com seu inteiro teor; 9) Declara que utilizará capacete e touca descartável, fornecidos pelo Kart Mônaco. As 
informações aqui contidas são confidenciais e possuem apenas a finalidade de atender ao comando estabelecido pelo art. 31 
do Código de Defesa do Consumidor. Caso, eventualmente, alguma disposição deste termo seja considerada nula, anulável 
ou não coadunável com a legislação brasileira, por determinação judicial, a parte remanescente permanecerá em pleno vigor 
e efeito. O presente Termo de Responsabilidade tem validade por tempo indeterminado.  

 
Fortaleza/CE, _____ de __________________ de _________ 
 
_________________________________________________ 
Assinatura do Responsável / Usuário 

ATENÇÃO: Falsificar assinatura e/ou inserir 
dados falsos na autorização configura crime/ato 
infracional. Identificados indícios de falsificação 
ou falsidade serão imediatamente comunicadas 
as autoridades competentes (Conselho Tutelar, 
Polícia, Ministério Público, etc.), para adoção dos 
procedimentos legais cabíveis. 

 
 

 

 

Usuário: ____________________________________________ 

Data: ___/___/___     Horário: ____:____ 

Recebido por: _________________________ 

Prova: ________________________________ 

 

 


