
EXCELENTÍSSIMO SR. JUÍZ DE DIREITO TITULAR DA 1º VARA DA INFÂNCIA 
E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE BOA VISTA-RR

(nome do requerente)

_____________________,_____________________,______________________
(nacionalidade) (estado Civil) (naturalidade)

_____________________,_____________________,______________________
(Idade) (profissão) (CPF nº.)

_________________________________________________________________
(RG nº.) telefone(s)

Residente na _____________________________________________________
( endereço) e-

mail____________________________________________________________

Vem respeitosamente a V. Exª. Requerer Suprimento de
Consentimento: ( )Paterno ( )Materno

Para que seu/sua(s) filho/a(s):_________________________________________

com idade(s) de ____________________________________, respectivamente:

( ) Possa(m) viajar para o exterior;
( ) Obtenha(m)  junto à Polícia Federal o necessário passaporte;

Período da viagem: de ____/____/____ a ___/____/____

Motivo da Viagem e outras afirmações/solicitações pertinentes ao 
requerimento______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

De ______________________________________________________________
(Cidade/Estado/País)

Para_____________________________________________________________
(Cidade/Estado/País)

No(s) Percurso(s) de (   ) IDA (   ) VOLTA

( ) Acompanhado(s) somente do(a) Requerente;
( ) Desacompanhado(s) de ambos os pais, mas sob a companhia e

Responsabilidade de maior de 18 anos e capaz, a seguir qualificado (a):

_________________________________________________________________
(nome do acompanhante)

(nacionalidade) (estado civil) (CPFnº)

_________________________________________________________________
(RG nº.) ( endereço)



Como Testemunho que o(a) Sr(a)______________________________________
(genitor(a) ausente)

Encontra-se em:

( ) Lugar incerto e não sabido
( ) Residindo no exterior, ou seja, em:__________________________________

Relacionamos as Testemunhas a seguir qualificadas,que atestam o fato:

1-  _______________________________________  ____________________
(Nome)

___________________________________________________________
Assinatura/testemunha 1

______________________,__________________,_____________________
(Nacionalidade) (Naturalidade) (C.P.F nº)

_______________________,__________________,__________________
(RG nº) (Estado Civil) (Profissão)

Endereço:_______________________________________________________

2-  __________________________________________  ____________________
(Nome)

Assinatura/testemunha 2

__________________________,__________________,__________________
(Nacionalidade) (Naturalidade) (C.P.F nº)

__________________________,__________________,__________________
(RG nº) (Estado Civil) (Profissão)

Endereço:_______________________________________________________

Por serem a expressão da verdade as afirmações acima, firmo o presente.

Boa Vista-RR, _______ de _____________ de __________.

________________________________________________
Assinatura do (a) requerente

OBS: * As três assinaturas (requerente e duas testemunhas) deverão ser reconhecidas 
em Tabelionato.
 Anexar ao Requerimento:  
 Cópias autenticadas em Tabelionato da Identidade e CPF do(a) requerente e

testemunhas
 Cópia autenticada da Certidão de Nascimento e Identidade (se possuir),  da

criança/adolescente.
 Se a viagem for fora do período de férias escolares   anexar Certidão Escolar

certificando que a criança/adolescente está matriculada.
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