
 

REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM TORONTO 

 

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
VIAGEM DE MENOR DE 18 ANOS 

Authorization Form for MINORS under 18 years 
travelling to Brazil 

 
(Preencher a máquina ou em letra de forma) 

Autorizo(amos) o(a)(s) menor(es):      Validade até: 
I(We) authorize the minor(s):        Valid until: 

Nome completo 
First and last name 

Local e data de nascimento 
Place and date of birth 

  

Passaporte nº 
Passport nr. 

Órgão expedidor 
Issuing Authority 

Data de expedição 
Date of issue 

   

Nome completo 
First and last name 

Local e data de nascimento 
Place and date of birth 

  

Passaporte nº 
Passport nr. 

Órgão expedidor 
Issuing Authority 

Data de expedição 
Date of issue 

   

 
A viajar(em) em qualquer época para o Brasil, dentro do território brasileiro e para todos os países com os 
quais o Brasil mantém relações diplomáticas, bem como a retornar para o país de residência 
desacompanhado(a)(s) ou sob a responsabilidade de: 
To travel on any occasion to and within the territory of Brazil and to all countries with which Brazil maintains diplomatic 
relations, as well to return to the country of residence, unaccompanied or under the responsibility of: 

Nome do acompanhante do menor 
Name of person accompanying minor(s) 

Passaporte/identidade nº 
Passport/identity card nr. 

Órgão expedidor 
Issuing Authority 

   
Nacionalidade 

Nationality 
Estado civil 
Marital status 

Profissão 
Profession 

   
Endereço completo 

Full address 

 

 
   
 Nome (Name) Nome (Name) 
   

   
Grau de parentesco (Father/Mother) Grau de parentesco (Father/Mother) 

  
  

_______________________     _________________ _______________________     _________________ 
 ID ou (or) Passaport(e)   Expedidor(Issued  by)  ID ou (or) Passaport(e)          Expedidor(Issued  by) 

  
  
 Assinatura (Signature) 

Assinatura (Signature) 
 

Toronto, _______ de_______________________ de ________ 
                                                 Dia (day)                            Mês (month)                             Ano (year) 
 
As assinaturas dos pais deverão ser reconhecidas, pessoalmente, pela autoridade consular, se os pais forem de nacionalidade 
brasileira. Se um dos pais for estrangeiro, deverá reconhecer sua assinatura em tabelião canadense e autenticar a assinatura do 
tabelião em órgão do governo da província, antes de submeter a autorização ao Consulado (vide como fazer legalização de 
documentos no site www.consbrastoronto.org/legal2.htm) 
If both parents are Brazilian nationals, signatures will be authenticated before the Consular Officer at the Consulate. If one of the parents is a 
foreign national, the signature must be notarized by  a Notary Public and authenticated at a Provincial Government office, prior to submission to the 
Consulate (please see how to legalize a document at our website: www.consbrastoronto.org/legal2.htmHTU UTH). 
 

http://www.consbrastoronto.org/legal2.htm
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