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AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

(Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 74, de 28 de abril de 2009) 

 

 

Pais e/ou responsáveis legais: 

 

1. Nome:_________________________________________________________________________ 

 RG nº: ___________________________________ CPF/MF nº:___________________________ 

 Estado Civil: ______________________________ Profissão: ____________________________ 

 Endereço Competo: _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 (   ) pai (   ) mãe (   ) responsável legal 

 

2. Nome:_________________________________________________________________________ 

 RG nº: ___________________________________ CPF/MF nº:___________________________ 

 Estado Civil: ______________________________ Profissão: ____________________________ 

 Endereço Competo: _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 (   ) pai (   ) mãe (   ) responsável legal 

 

 

Informações do Menor: 

 

 Nome: __________________________________________________________ 

 RG nº: ____________________________ CPF/MF nº: ____________________ 

 Data de Nascimento: ____ /____/______ Idade: _______________________ 

 Passaporte nº: _______________________ Expedido em: ____/____/_______ 

 Endereço Completo: ______________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

  

 

O(s) pai(s) e/ou responsável(is) legal(is) acima identificado(s), nos termos da Resolução do 

Conselho Nacional de Justiça nº 74, de 28 de abril de 2009, autoriza(m) o menor 

________________________________________________________________________, também 

acima identificado, a viajar ao destino ______________________________________, pelo 

 
 

Foto 
(3 x 4) 
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período de ____/____/______ à ____/____/______, (    ) desacompanhado (    ) na companhia 

de _____________________________________________________________________________, 

maior e capaz, portador do RG nº: _______________, expedido por ____________, e do 

passaporte nº: _____________, expedido em ___/___/_____, CPF/MF nº:____________, 

residente e domiciliado em _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________, por motivo de 

___________________________________________________________________, devendo o 

menor retornar ao seu país de residência em ____/____/______, data em que expirará o 

período de validade da presente autorização. 

 

 

__________________________, _____ de _________________ de ______________. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura (   ) pai (   ) mãe (   ) responsável legal 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura (   ) pai (   ) mãe (   ) responsável legal 

 

Importante: 

- Quanto o menor viajar apenas com um dos genitores ou responsáveis, será exigida a autorização do 

outro genitor, salvo mediante autorização judicial; 

- Por responsável legal deve ser entendido aquele que detiver a guarda do menor, além do tutor; 

- As assinaturas deverão ser reconhecidas em cartório por autenticidade; 

- A foto do menor é obrigatória e deve recente, com fundo branco e colorida; 

- Essa autorização deverá ser impressa em 2 (duas) vias de igual teor, sendo que uma delas será retida 

pelo agente de fiscalização da Polícia Federal no momento do embarque, e a outra deverá 

permanecer com a criança ou adolescente, ou com seu acompanhante maior e capaz; 

- Ao documento de autorização a ser retido pela Polícia Federal deverá ser anexada cópia de 

documento de identificação da criança ou do adolescente, ou do termo de guarda, ou de tutela. 

 
 


