
 TERMO DE RENÚNCIA - DISPENSA DE RESPONSABILIDADE, ISENÇÃO DE RECLAMAÇÃO E 
ASSUNÇÃO EXPRESSA DE RISCOS. 

Por favor leia e esteja certo que você compreendeu as implicações ao assinar 
Assunção expressa de riscos associados ao mergulho e atividades relacionadas 
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Eu,          pelo presente afirmo e reconheço que fui informado 

completamente sobre os perigos e riscos inerentes ao mergulho livre e autônomo e instrução relacionadas a isso (“Diving Activities). 

Eu entendo completamente que estes riscos podem provocar danos severos e eventualmente risco de vida.  

Eu entendo que o mergulho com ar comprimido envolve certos riscos inerentes, incluindo, mas não limitado, a Doença Descompressiva, Embolismo ou outros danos 

decorrentes hiperbáricos/expansão do ar que requerem tratamento em câmaras hiperbáricas. 

Eu entendo que o mergulho livre e autônomo são atividades que podem ser extenuantes e que irei exercer esforço nesta atividade, e no caso de me lesionar como resultado 

de um ataque cardíaco, pânico, hiperventilação, afogamento ou qualquer outra causa, e ASSUMO EXPRESSAMENTE O RISCO de lesões relatadas e que eu não responsabilizarei 

qualquer outra parte pelo mesmo. 

Eu entendo que as que as operações de mergulho podem ser conduzidas em locais remotos, tanto por tempo como pela distância ou ambos, de assistência médica 

competente e câmera de recompressão e mesmo assim eu opto por realizar a atividade de mergulho, mesmo com a ausência da câmera de recompressão e assistência 

médica competente. 

Entendo também que há riscos associados às atividades e viagens de mergulho, na ida ou retorno dos locais de mergulho (“Dive Travel”), incluindo, mas não limitado a 

possíveis danos e risco de morte em acidentes de barco, bem como viagens de ida e volta do local de mergulho.  

A despeito dos potenciais riscos e perigos associados à atividade de mergulho, gostaria de prosseguir e ASSUMO PESSOALMENTE TODOS OS PERIGOS E RISCOS, incluindo 

possíveis danos pessoais, perda de vida e/ou danos materiais, decorrentes ou relacionados com as Atividades de Mergulho e/ou Viagens de mergulho, previstas e imprevistas, 

que possam ocorrer enquanto participo dessas atividades. 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, RENÚNCIA DE RECLAMAÇÕES E ACORDO DE INDENIZAÇÃO: 

Considerando que sendo permitido participar nas atividades de mergulho, viagens de mergulho, bem como o uso das instalações e equipamentos dos contratados abaixo 

listados, eu entendo e concordo que: 

Instrutor(es):  

A afiliada através da qual eu recebi minha instrução:  JORNADA SUB MERGULHO 

Others: 

nem os listados acima, nem a Nacional Association of Underwater Instructors, Inc., nem suas organizações afiliadas e subsidiárias, nem qualquer de seus respectivos 

funcionários, diretores, gestores, representantes, agentes, contratados, voluntários ou cessionários (doravante denominados coletivamente "Partes Liberadas" ) podem ser 

responsabilizados ou responsáveis de qualquer forma por qualquer lesão, morte ou outros danos a mim ou minha propriedade que possam ocorrer como resultado da minha 

participação em Atividades de Mergulho ou Viagem de Mergulho, ou como resultado da negligência de qualquer parte, incluindo as partes liberadas, passivas ou ativas, 

previstas ou imprevistas. 

EU ASSUMO E LIBERO QUAISQUER E TODAS AS RECLAMAÇÕES OU CAUSAS DE AÇÃO QUE EU, MINHA PROPRIEDADE, HERDEIROS, EXECUTORES E SUCESSORES POSSAM TER 

PARA LESÃO PESSOAL, DANOS MATERIAIS OU PERDA DE VIDA COM BASE EM NEGLIGÊNCIA, ATIVA OU PASSIVA COM A EXCEÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DOLOSA, PREVISTO OU 

IMPREVISTAS, QUE RESULTEM DAS ATIVIDADES DE MERGULHO OU VIAGEM DE MERGULHO. 

Ao executar este Contrato, concordo em manter as Partes Liberadas isentas de e contra todas as reivindicações ou causas de ação por qualquer dano pessoal, danos materiais 

ou perda de vida que possa ocorrer durante Atividades de Mergulho e / ou Viagem de Mergulho. 

Declaro que sou maior de idade e sou competente para assinar este Contrato ou, se não, que meu pai ou meu tutor legal assinará em meu nome e que meu pai ou tutor legal 

está em total entendimento e concordância com este Contrato. 

Compreendo que os termos aqui contidos são contratuais e não um mero recital, e que eu assinei este acordo com minha própria vontade e com o conhecimento que eu 

concordo por renunciar a meus direitos legais. Ao celebrar este Contrato, não confio em nenhuma declaração oral ou escrita ou declarações feitas pelas Partes Liberadas, 

exceto o estabelecido neste Contrato. 

Concordo que este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras. Se qualquer disposição, seção, subseção, cláusula ou frase deste Contrato for 

considerada inexequível ou inválida, essa parte será afastada deste Contrato. O restante deste Contrato será interpretado como se a parte inviável ou inválida nunca tivesse 

sido contida neste documento. 

Compreendo e concordo que não estou somente renunciando ao meu direito de processar as Partes Liberadas, mas também quaisquer direitos que meus herdeiros, 

cessionários ou beneficiários possam ter para processar as Partes Liberadas em meu nome ou como resultado da minha morte. Além disso, eu tenho a autoridade para fazê-

lo e que meus herdeiros, cessionários ou beneficiários serão impedidos de reivindicar o contrário por causa de minhas representações para as Partes Liberadas. 

TENDO LIDO ESTE ACORDO, EU ENTENDI E CONCORDO ME SUBMETER A ELE 

 

Assinatura do Participante:                                                                                                                                           Data:_____/_____/_______ 

 

Testemunha (Nome):                                                                                                 Assinatura: 

Assinatura dos pais ou tutor se o participante for menor (pela assinatura em meu nome renúncia todas as reclamações que possa ter): 

 

Assinatura dos pais ou tutor:                                                                                                                 Data:_____/_____/______ 

 

Testemunha (Nome):                                                                                                 Assinatura: 



  
TERMO DE ENTENDIMENTO E RESPONSABILIDADE 
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Certificação: Nível: Qtidd de mergulhos: 

Data último mergulho:   

Contato emergência nome: Tel.  

Para mergulhar com a JORNADA SUB, você deverá: 

1. Estar em boas condições físicas e mentais para mergulhar em todo o tempo. 

2. Evitar estar sob influência de álcool e drogas enquanto estiver mergulhando. A Jornada Sub poderá impedi-lo 

de participar das atividades se eu estiver nestas condições e mesmo sob condição de ressaca.  

3. Engajar somente em atividades de mergulho consistentes com seu treinamento, conforto e experiência. 

4. Escutar com atenção aos briefings de mergulho e respeitar os conselhos dos guias de mergulho que 

supervisionam as atividades. 

5. Mergulhar em sistemas de duplas durante todo o mergulho. 

6. Seguir as regras de mergulho locais. 

7. Nunca exceder os limites de profundidade máxima ou tempo planejados pelos guias de mergulho e nunca 

exceder a profundidade máxima de acordo com seu nível de certificação. 

8. Fazer a subida na velocidade máxima de 9 metros por minutos fazer a parada de segurança aos 5 metros por 

3 minutos para mergulhos mais profundos que 6 metros e adicionar a parada do meio por 2 minutos e meio 

para mergulhos mais profundo que 12 metros. 

9. Não tocar deliberadamente, perseguir, alimentar, ofuscar com a lanterna ou perturbar de qualquer maneira 

a vida marinha. Ficar atento à flutuabilidade para não tocar inadvertidamente em nada. 

10. Verificar se o equipamento está em condições de uso antes de qualquer mergulho. 

 

USO DE EQUIPAMENTOS ALUGADOS OU EMPRESTADOS 

Declaro estar ciente de que sou responsável pela preservação e conservação dos equipamentos abaixo solicitados e me 

comprometo a inspecionar previamente o estado geral e funcionamento dos mesmos antes de mergulhar. Qualquer 

alteração com prejuízo em relação ao estado anterior à locação, perda ou extravio, implicará no pagamento integral 

das despesas referentes ao conserto ou reposição. 

BOLSA: (     )S (     )N  nº _________  Obs. ___________________________________ 

COLETE: (     )S (     )N  Tam. e nº _________ Obs. ___________________________________ 

REGULADOR: (     )S (     )N  nº _________   Obs. ___________________________________ 

ROUPA: (     )S (     )N  Tam. _________ Espessura: ______________________________ 

NADADEIRA: (     )S (     )N  Tam. _________  Obs. ___________________________________ 

MÁSCARA/SNORKEL (     )S (     )N  nº _________   Obs. ___________________________________ 

Declaro que li atentamente e estou de acordo 
 
Jundiaí, ____ de ____________ de _____ 
 
 
 
_______________________________________            _____________________________________________ 
 Nome Legível  Assinatura 

 


