
 

AUTORIZAÇÃO PELO PAI, MÃE, TUTOR OU GUARDIÃO 

EM FAVOR DE TERCEIRO PARA ACOMPANHAR CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE EM EVENTO/ESTABELECIMENTO DE DIVERSÃO. 

Evento: Show Ariana Grande 

Eu, ___________________________________________________ (Autorizante), CPF _____________________, autorizo que 

meu/minha filho(a)/pupilo(a), __________________________________________________ (Menor), CPF (se houver) 

___________________, entre e permaneça em evento realizado nesta data na JEUNESSE ARENA, acompanhado e sob responsabilidade 

de __________________________________________________ (Acompanhante), CPF _____________________. 

 

Rio de Janeiro, 29/06/2017. 

 

 

____________________________________________ 

(assinatura do pai, mãe, tutor ou guardião) 

• O(A) Autorizante está ciente de que o Acompanhante deve ser maior de idade e civilmente capaz.  

• Verifique a classificação etária do evento. Independentemente da autorização presente neste termo, a entrada de menores não 
será liberada para menores que não atinjam a idade mínima determinada pelo órgão regulador. 

• Esta autorização é válida para apenas um evento, não se destinando a uso posterior na JEUNESSE ARENA ou qualquer outra 
Arena/Casa de espetáculos. 

• O Acompanhante e o menor devem apresentar juntamente a esta autorização os respectivos documentos de identidade com nome 
completo, foto e data de nascimento. 
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