
DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS 

 

Eu, _____________________________________________________________, inscrito no CPF 

_______________________, portador do RG_____________________, residente no 

endereço________________________________________________________________________

__________________________________________________________________,no município de 

________________, UF: ______, declaro para os devidos e sob as penas da lei, que estou separado 

(a) de corpos desde a data _____/______/________ do(a) Sr.(a) 

_______________________________________________________________________________. 

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando 
ciente que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes, 
implicam na exclusão do estudante usuário da Gratuidade e/ou bloqueio do cartão, além das medidas 
judiciais cabíveis. 

Declaro que estou ciente de que a não veracidade da informação prestada constitui falta grave, 
passível de punição, nos termos da legislação em vigor, Art. 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-
Lei 2.848/1940, in verbis: 

Falsidade ideológica 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 

 

Em conformidade com o previsto na Lei nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 

DADOS), o beneficiário ou seu responsável legal registra seu consentimento livre, informado 

e inequívoco, pelo qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais (nome, endereço, 

nºs de documentos pessoais, filiação, entre outros) e de seus dados pessoais sensíveis 

(biometria e reconhecimento facial) pelo GVBUS para a finalidade objeto do presente Termo 

de Uso, podendo o GVBUS, ora Controlador, tomar as decisões referentes ao tratamento de seus 

dados pessoais, bem como, para que realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações 

como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração pelo período 

do respectivo contrato até o prazo final de armazenamento dos dados previstos em Lei. 

 

O GVBUS, na qualidade de Controlador se compromete a proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 

tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, inclusive nos meios digitais, garantindo 

que o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses 

dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) limitando-se 

às atividades necessárias para o alcance das finalidades do presente Termo de Uso, bem como para 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória, prevista na Norma Complementar nº 005/2017 e na 

Norma Complementar 006/2017 da Companhia De Transportes Urbanos da Grande Vitória – 

CETURB-GV, exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade 

Nacional de Proteção da Dados - ANPD. 

Autorizo o GVBus a certificar as informações acima. Por ser esta a expressão da verdade, firmo a 

presente. 

 , de de 20 . 
Local Data 
 
 

___________________________________________________ 

Assinatura do declarante conforme documento de identidade 
 
OBS.: A apresentação desta declaração não dispensa a entrega dos demais documentos exigidos. 

 


