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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

2021 
 

 

 
Esta Declaração é firmada em razão da participação do piloto  

no evento Goiás Superbike  2021 
 

São os riscos da participação no EVENTO: 
 

 
a) Acidentes: A pratica do motociclismo desportivo pode acarretar a ocorrência 

de acidentes aos participantes 
 

b) Danos físicos, psicológicos e morte: Havendo ocorrência de acidentes, os 
mesmos podem acarretar graves consequências ao Piloto. Mesmo diante de 

todas as cautelas que são de responsabilidade da Organização do Evento as 
consequências podem ser irreversíveis, ou de difícil reversão, podendo deixar 

sequelas físicas.  
 

c) Mecânicos e Estruturais: Todo equipamento utilizado na prática do 

motociclismo, assim como em outros esportes que dependam da atuação de 
objetos, está sujeito a falhas mecânicas e estruturais dos mesmos. 

 

d) Danos de ordem patrimonial: A ocorrência de acidentes, na prática do 

motociclismo esportivo, pode gerar grandes prejuízos. Podendo atingir a 
totalidade do valor do bem utilizado, e até mesmo ultrapassar esta importância 

(situações em que esteja(m) envolvido(s) terceiro(s)). 
 

e) Riscos Naturais: O Piloto estará sujeito aos efeitos do tempo, com possíveis 
mudanças climáticas. Assim poderá haver interferência em elementos básicos 
à prática do esporte, como por exemplo, mas não se limitando a estes: 

aderência, visibilidade e sua adequação na prática da pilotagem. 
Podendo ainda existir a ingerência de fatores exógenos como animais que 

possam atingir o DECLARANTE e/ou sua motocicleta, mesmo em recintos 
fechados. 

 
f) Diversos: Estado de saúde, falhas pessoais suas e (ou) de outros 

participantes, fatores combinados, negligência e imprudência, dolo eventual, 
entre outros; 

 
Declaro ter pleno conhecimento dos riscos evolvidos, sejam eles financeiros, 

materiais, ou de ordem física e pessoal, assim como estar estando em plenas 
condições físicas e mentais para a prática deste esporte. 

 
Declaro, também, ter ciência de toda infraestrutura de segurança, resgate, remoção 
e médico disponíveis disponibilizados em meu benefício.  

 
 

Recebi orientações de segurança necessárias para uma conduta segura e dentro das 
regras e procedimentos internacionais os quais envolvem: sinais visuais, bandeiras, 

ultrapassagens, entrada e saída de Box, proibições de parada em pista, utilização de 
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áreas de escape, distância segura entre pilotos, risco da condução esportiva e 

antidesportiva não se limitando a estas.  
 

 
Possuo os devidos esclarecimentos a respeito da correta utilização de todos os 

equipamentos de segurança e das regras de sua utilização, assim como de seus reais 
efeitos protetores. 

 
Desta forma, eu ____________________________________________, portador   

CPF________________________, RG_____________________,domiciliado 
à________________________________________________________________, 

piloto de Motovelocidade, declaro estar ciente dos riscos envolvidos na modalidade e 
de ser conhecedor do TERMO DE RESPONSABILIDADE e firmo abaixo, sabendo 

ainda que este termo esta amparado pelo Código Civil Brasileiro. Esta documentação 
terá validade para toda a temporada do Campeonato Goiás Superbike realizado no 

autódromo Internacional de Goiânia, referente ao ano de 2021. 
 
 

(Cidade)_____________________________________________2021 
 

 
___________________________________ 

(Nome do piloto ) 


