
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E RISCO 

 

 

Eu, ________________________________, portador do R.G. n.º ________________, 
inscrito no CPF sob o n.º ___________________________, responsável legal pelo (a) 
passageiro(a) ________________________________________________, portador do 
R.G n º _________________________________, declaro que fui informado de todos 
os detalhes do programa de viagem pela El Gibor, sendo as informações transmitidas 
de forma clara e adequada, inclusive sobre as condições de saúde e condicionamento 
físico, requeridos para realizar as atividades constantes do roteiro.  

Comprometo-me a seguir atentamente as orientações da El Gibor e do guia, se houver, 

aumentando assim a minha segurança durante a viagem. Assumo toda e qualquer 

responsabilidade de meus atos no período de duração desse programa. Estou ciente de 

que o atendimento médico e/ou de primeiros socorros dependem sempre das condições 

do local onde eu me encontrar.  

Declaro, ainda, que não sou portador de nenhuma moléstia, doença ou incapacidade que 

possa aumentar os riscos das atividades desenvolvidas, ou mesmo impedir de realizá-

las.  

Reconheço que estou participando voluntariamente do programa de viagens desse 

Contrato, com o conhecimento de que viajar por outros países e por regiões remotas 

envolvem vários riscos e perigos, incluindo terremotos, nevascas, avalanches, 

enchentes, furacões, greves, guerras, terrorismo, epidemias, manifestações civis, 

acidentes, doenças, entre outros.  

Assim sendo, assumo a responsabilidade por meu próprio bem-estar e aceito qualquer 

risco de atraso, eventos imprevistos, acidentes, moléstias, doenças, lesões que possam 

gerar seqüelas permanentes ou transitórias, injúria, traumas, danos, perdas, prejuízos ou 

morte, que não forem de responsabilidade da El Gibor à luz do Código de Defesa do 

Consumiror.   

Concordo que estou totalmente submetido a esse termo de responsabilidade e de 

implicação de riscos, sendo minha intenção assumir toda a responsabilidade sob os 

riscos da viagem, nas hipóteses de não seguir as orientações que me foram concedidas, 

permanecendo a El Gibor responsável pelos serviços contratados no pacote de viagens 

por mim adquirido. 

Meus procuradores, representantes legais, administradores e/ou herdeiros estão também 

cientes das declarações contidas neste termo, em relação aos ricos por mim assumidos 

para a realização da viagem contratada. 



 
Estou ciente que El Gibor somente se responsabilizará perante os danos aos quais tenha 

dado causa, utilizando o critério da Responsabilidade Civil vigente em nosso país na 

data da assinatura deste contrato.  

 

Assim, a El Gibor, além dos limites objetivamente previsíveis, não tem possibilidade de 

antever a conduta voluntária ou involuntária do Cliente e/ou Passageiro, assim como a 

de terceiros, casos estes em que não terá responsabilidade sobre os danos/lesões 

sofridas, desde que não estejam relacionadas as obrigações contratuais conforme 

previsto no Código de Defesa do Consumidor. 

 

Comprometo-me ainda a seguir todas as instruções do guia durante todo o passeio e fora 

dele, não ficando responsável a El Gibor, por quaisquer danos/lesões sofridos pela não 

observância das instruções do acompanhante da excursão, sendo, neste caso, 

exclusivamente minha a culpa por acidentes que vier a sofrer durante a viagem. 

 

Por fim estou plenamente ciente que a El Gibor se responsabiliza apenas pelos danos 

decorrentes dos serviços por mim contratados, não se responsabilizando por danos 

causados por culpa exclusivamente minha, por atos de terceiros alheios a relação 

contratual e, por fatos fortuitos ou motivos de forma maior. 

 

Niterói (RJ),  ......... de .................de 2020. 

 

 

Assinatura ____________________________________ 

 


