AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR

FOTO

Authorisation for Minors to Travel Abroad

Opcional

Resolução CNJ nº 131, de 26/05/2011, publicada em 01/06/2011
Resolution ‘CNJ’ nº 131, 26/05/2011, published on 01/06/2011

PHOTO
Optional

Autorizo(amos) o(a) menor / I (or) We authorise the minor:
, passaporte número

Nome completo do menor / Minor’s full name

expedido em DD / MM / AAAA
issued on

natural de
from

,

passport number

, por/pela
by
(o)

órgão exp. / authority

, do sexo
gender

m/f

/ MM / AAAA
, nascido em DDdate
of birth

, a viajar para o Brasil, dentro do território brasileiro, e do Brasil
com destino ao exterior to travel to Brazil, within Brazil, and to travel abroad

local de nascimento / place of birth

DESACOMPANHADO(A), ou com

D
E unaccompanied

PAI

father

or with

MÃE

mother

TERCEIRO MAIOR E CAPAZ, abaixo identificado(a):
third party of age, identified below

,

Nome completo / Full name

residente em
resident at

passaporte ou RG
1.

,

endereço completo / full address

passport or ID

número / number

PAI

,

emitido por / issued by

tutor

guardião

tutor

father

guardian

nacionalidade / nationality

,
2.

DD / MM / AAAA

MÃE

tutora

Endereço / address

DD / MM / AAAA

Londres/London,

guardiã

tutor

mother

Endereço / address

emitido por / issued by

país / country

data da emissão / date of issue .

Nome completo / full name

data emissão / date of issue

estado civil / marital status

,

cidade / city

Nome completo / full name

passaporte ou RG / passport or ID

,

guardian

DD / MM / AAAA
passaporte ou RG / passport or ID

data emissão / date of issue

emitido por / issued by

DD / MM / AAAA
data atual / current date

ASSINATURA / SIGNATURE
autenticação no verso
authentication on the back

Londres/London,

DD / MM / AAAA
data atual / current date

ASSINATURA / SIGNATURE
autenticação no verso
authentication on the back

Favor preencher em letra de forma em duas vias / Please fill in two copies with block capitals

departing from Brazil.

2. Mãe, tutora ou guardiã

1. Pai, tutor ou guardião

Em branco / Blank area

