
Formulário de Isenção de 
Responsabilidade Veicular 

 
 
Eu, ______________________________________ ("Vendedor") concordo em vender para 
______________________________________ ("Comprador") o seguinte veículo (“Veículo”):  
 
Fabricante:  
Modelo: 
Cor: 
Ano de fabricação:  
Ano de emplacamento:  
Estado de emplacamento:  
Placa:  
Odômetro:  
 
sob os seguintes termos: 
 
A data de venda do Veículo será  _____________, ____.  
 
O valor total de venda do Veículo será _______________________ (_________). 

(Valor por extenso e numérico) 
 
Na retirada do Veículo, o Comprador pagará ao Vendedor o valor total do Veículo definido no dia da 
venda via ___________ (modo de pagamento). 
 
Por receber o pagamento como descrito acima, o Vendedor concorda em fornecer os seguintes 
documentos ao Comprador na data da venda: 
 

1. Certificado de Registro do Veículo 
2. Documentação de Seguro do Veículo 
3. Certificado de Propriedade (including a seção com a marcação do odômetro) 

 
O Vendedor concorda em entregar o Veículo ao Comprador juntamente do documento de registro atual e 
livre de multas. O Vendedor garante que o Vendedor é proprietário legal do Veículo e que o Veículo está 
livre de impedimentos legais, dívidas e embaraços. 
 
O Comprador concorda que o Veículo está sendo vendido da "forma como está" e o Vendedor não é 
responsável nem dá garantias sobre a condição ou desempenho do Veículo. 
 



O Comprador concorda em registrar o Veículo em seu nome no  _________________________ (cartório 
local) no prazo de uma semana da data da venda. 
 
 
O Comprador concorda em RENUNCIAR, LIBERAR E DESOBRIGAR o Vendedor de qualquer e toda 
responsabilidade, incluindo, mas não limitando-se a, responsabilidade gerada por negligência ou falha do 
Comprador ao operar o Veículo.  
 
O Comprador concorda em INDENIZAR, INOCENTAR E PROMETE NÃO PROCESSAR o Vendedor 
por qualquer e toda responsabilidade ou prejuízos decorrentes de sua participação nesta atividade, seja 
causados por negligência de isenção ou qualquer outro motivo. 

 
 
 

ASSINATURAS 
 

 
 
____________________________ Data: ___________________ 
[Nome e assinatura do vendedor] 
 
 
 
 
 
____________________________ Data: ___________________ 
 [Nome e assinatura do comprador] 

 

 


