
 

 

 

DOCUMENTO VÁLIDO APENAS PARA ÁREA ONDE NÃO HAVERÁ 

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL  

Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos 

Baseado na Portaria Nº 01/2010 - Vara da Infância e da Juventude Comarca de Ponte 

Nova MG 

 

Eu, ____________________________________________________________ 

(nome completo do pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade 

______________, portador(a) do RG nº __________________, órgão expedidor 

__________, Data da Expedição__________________________________ e 

inscrita no CPF/MF nº _____________________________________ autorizo 

o(a) adolescente/filho(a)____________________________________________ 

____________________________________________________, com ______ 

anos de idade, conforme documento de identidade que porta ( documento de 

identidade com foto, ou certidão de nascimento se não possuir identidade), de 

quem sou ____________ (relação de parentesco) a participar do evento 

denominado: Carnaval 2019 em Rio Doce-MG no 

Bloco_________________________________________ (nome do bloco), 

no Estádio Municipal Caetano Cenach Neto em Rio Doce no dia ____/____/___, 

às ____horas, em companhia de _____________________________________, 

com ______ anos de idade, portador e carteira de identidade nº. 

_________________, Data da Expedição ___________ e inscrita no CPF/MF nº 

_____________________________________________ residente e domiciliado 

em_____________________________________________________________ 

(endereço do responsável). 

 

Local: _____________________ Data ___/___/___ (data da assinatura) 

 

____________________________________ 

Assinatura do pai (ou responsável legal) 

 

 

Telefones de contato do responsável: 



 

 

 

 

 

Observações importantes: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE UM 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO, DO RESPONSÁVEL E DO 

MENOR OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR, JUNTO COM ESTA 

AUTORIZAÇÃO para comprovação. Sem estes, o menor não poderá entrar no 

evento. 

 

Esta Autorização é válida APENAS para um evento, portanto, deve ser expedida 

individualmente para cada dia de realização de evento. 

 

A Autorização deverá ser realizada perante Oficial de Serviço Extrajudicial 

(cartório), reconhecimento de firma por autenticidade, de qualquer das pessoas 

citadas (pai, mãe, guardião ou Tutor), mediante apresentação de documentos 

originais do autorizante e do (a) adolescente, bem como identificação do 

acompanhante, constando nome, idade e no do documento de identidade. 

 

Esta Autorização se aplica APENAS para menores entre 12 e 15 anos em 

conformidade com Autos no 0521.19.000702-6 Vara da Infância e Juventude 

Comarca de Ponte Nova. Cumprimento de sentença expedida pela 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito Dayse Mara Silveira Baltazar. 

 

DOCUMENTO VÁLIDO APENAS PARA ÁREA LIVRE, ONDE NÃO HAVERÁ 

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. 

 


