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10. ATENDIMENTO A MENORES DE IDADE 

   O atendimento a menores de idade deve ser realizado 

dispensado-se uma maior parcela de atenção e cuidado por parte do Agente de 

migração por diversos fatores. Apresentamos abaixo alguns deles, vejamos: 

• Problemas relacionados a pais separados (judicialmente ou de 

fato) ou na iminência de separação, ou ainda d divorciados nos 

quais há disputa pela guarda da prole; 

• Problemas relacionados a regulamentação de visitas ainda não 

resolvido de forma definitiva pela justiça; 

• Criança nascida no exterior, com passaporte brasileiro e 

estrangeiro; 

• Ausencia de Autorização de um dos genitores quando da saida 

do território nacional; 

• Ausencia de suprimento judicial (Alvará ou Autorização Judicial 

para embarque com destino ao exterior); 

• Autorização de genitor emitida no exterior sem a devida 

consularização; 

• Apresentação de PROCURAÇÃO PÚBLICA em substituição 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM; 

 

   A norma que trata sobre os procedimentos de viagem do 

menor, tanto em nível nacional quanto internacional é a Lei 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA) que disciplina a matéria no art. 83 e seguintes, 

vejamos: 

        Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze 
e dezoito anos de idade.  

(...) 

        Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
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        Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:  

        a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias;  

        b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública;  

(...) 

Da Autorização para Viajar 

        Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca 
onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem 
expressa autorização judicial.  

        § 1º A autorização não será exigida quando:  

        a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região 
metropolitana;  

        b) a criança estiver acompanhada:  

        1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 
documentalmente o parentesco;  

        2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou 
responsável.  

        § 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, 
conceder autorização válida por dois anos.  

        Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é 
dispensável, se a criança ou adolescente:  

        I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;  

        II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente 
pelo outro através de documento com firma reconhecida.  

        Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma 
criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do 
País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no 
exterior.  

 

   Temos ainda com relação à viagem de menores ao extrior, 

como intrumento orientador das atividade migratórias a Resolução n.º 51 do 

Conselho nacional de Justiça, com a posterior alteração dada pela Resolução n.º 

55-CNJ. A seguir apresentamos o texto devidamente atualizado, vejamos: 

RESOLUÇÃO N° 51, DE 25 DE MARÇO DE 2008 

Dispõe sobre a concessão de autorização de 
viagem para o exterior de crianças e adolescentes  

A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições atribuídas pelo art. 103-B da Constituição Federal,  

 

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas pelas autoridades que 
exercem o controle de entrada e saída de pessoas do território nacional, 
em especial com relação a crianças e adolescentes;  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Roberto de Lima Carvalho 



PROCEDIMENTOS MIGRATÓRIOS E DOCUMENTOS DE VIAGEM 4

 

CONSIDERANDO as diversas interpretações existentes a respeito da 
necessidade ou não de autorização judicial para saída de crianças e 
adolescentes do território nacional pelos Juízos da Infância e da 
Juventude dos Estados da Federação e do Distrito Federal;  

 

CONSIDERANDO a insegurança causada aos usuários em decorrência da 
diversidade de requisitos e exigências;  

 

CONSIDERANDO necessidade de uniformização na interpretação dos 
artigos 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente;  

 

CONSIDERANDO o que ficou decidido no Pedido de Providências 
200710000008644,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º É dispensável a autorização judicial para que crianças e 
adolescentes viagem ao exterior:  

I - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que 
autorizados por ambos genitores, ou pelos responsáveis, por documento 
escrito e com firma reconhecida;  

II - com um dos genitores ou responsáveis, sendo nesta hipótese exigível 
a autorização do outro genitor, salvo mediante autorização judicial. (com 
redação alterada pela Resolução n.º 55) 

III - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, quando 
estiverem retornando para a sua residência no exterior, desde que 
autorizadas por seus pais ou responsáveis, residentes no exterior, 
mediante documento autêntico.  

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, por responsável 
pela criança ou pelo adolescente deve ser entendido aquele que detiver a 
sua guarda, além do tutor.  

Art. 2º O documento de autorização mencionado no artigo anterior, além 
de ter firma reconhecida, deverá conter fotografia da criança ou 
adolescente e será elaborado em duas vias, sendo que uma deverá ser 
retida pelo agente de fiscalização da Polícia Federal no momento do 
embarque, e a outra deverá permanecer com a criança ou adolescente, ou 
com o terceiro maior e capaz que o acompanhe na viagem.  

Parágrafo único. O documento de autorização deverá conter prazo de 
validade, a ser fixado pelos genitores ou responsáveis.  

Art. 3º 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.  

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  
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   Enquanto não houver mudança na legislação atual, os 

normativos acima expostos são os balizadores da atividade de migração que 

devem ser rigidamente seguidos pelos Agentes de Migração. 

 

   De forma geral, apresentaremos a seguir as principais 

situações que envolvem a saida de menores, bem como, as respectivas condutas 

que devem ser observadas pelo Atendente de Migração: 

 

SITUAÇÃO CONDUTA 

• Menor estrangeiro acompanhado 

de um ou ambos os pais, ou ainda, 

na companhia de terceiros. 

• Proceder a saida do menor como 

um estrangeiro qualquer. Deve-se 

observar a situação de regularidade 

de prazo, documento válido, etc. 

• Menor Brasileiro registrado no nome 

de apenas um dos genitores e 

acompanhado do genitor cujo nome 

é declarado no documento. 

• Procede primeiro ao atendimento do 

maior e depois do menor; 

• Menor Brasileiro registrado no nome 

de apenas um dos genitores e 

desacompanhado do genitor cujo 

nome é declarado no documento. 

• Verificar se possui autorização do 

genitor para viajar, sob a 

responsabilidade de terceiro, com 

firma reconhecida em cartório, 

consularizada ou alvará judicial; 

• Caso esteja a documentação em 

ordem, atende primeiro o maior e 

depois o menor; 

• Menor Brasileiro registrado em 

nome de ambos os genitores e 

acompanhado dos genitores. 

• Após conferir a filiação, atende 

primeiro os pais e depois o menor; 
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• Menor Brasileiro registrado em 

nome de ambos os genitores e 

acompanhado de apenas um dos 

genitores. 

• Verificar se possui autorização do 

outro genitor para viajar, sob a 

responsabilidade do genitor 

responsável, com firma reconhecida 

em cartório, consularizada ou alvará 

judicial; 

• Caso esteja a documentação em 

ordem, atende primeiro o maior e 

depois o menor; 

• Menor Brasileiro desacompanhado 

dos genitores e sob a 

responsabilidade de estrangeiro 

• Somente é permitido mediante 

apresentação de Alvará Judicial. 

 

   Apresentamos a seguir alguns tipos de Autorização de 

Viagem. Deve ser observado que não há uma forma padronizada de emissão de 

tal documento, podendo variar de acordo com a pessoa ou órgão que o elabora. 

Contudo, são obrigatórios a identificação do menor, identificação dos pais, 

responsável pelo menor durante a viagem (que pode ser inclusive a companhia 

aérea), local de destino, data de expedição e reconhecimento ou consularização 

de firma. 
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Autorização de Viagem com firma 
reconhecida 

Autorização de Viagem obtida no 
exterior devidamente consularizada 

Exemplos de Consularização de documentos 
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11. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A IDOSOS E GESTANTES 

   O assunto mostra especial relevo no trato das atividades 

migratórias, uma vez que é notório no atendimento migratório a presença de 

pessoas detentoras de atendimentos prioritário. 

 

   O Atendimento prioritário deve ser realizado em atendimento 

ao principio da legalidade determinado no art. 37 da constituição Federal, bem 

como, pela existência de lei ordinária n.º 10.048/2000 que especifica quem são os 

titulares desse direito. 

 

   A seguir, apresentamos de forma objetiva os tópicos da 

mencionada lei que merecem mairo destaque em nossas ações, vejamos: 

LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000. 

Dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as 
lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão 
atendimento prioritário, nos termos desta Lei. 

Art. 2o As repartições públicas e empresas concessionárias de 
serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento 
prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem 
tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se 
refere o art. 1o. 

(...) 

Art. 6o A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis: 

I – no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição 
pública, às penalidades previstas na legislação específica; 

II – no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), por veículos sem as condições previstas nos arts. 3o e 5o; 

(...) 

Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão 
elevadas ao dobro, em caso de reincidência. 
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   Maiores detalhes sobre mencionada norma podem ser 

verificados por meio do ato regulamentar instituido através do Decreto n.º 

5.296/2004. 

 

   IMPORTANTE: Fato bastante comum em nossa atividade é o 

pedido feito por algumas empresas aéreas para a prioridade ao atendimento de 

passageiros que se encontram em conexão em voos domesticos. Contudo, tais 

passageiros não gozam de prioridade no atendimento, exceto, se dentre eles 

estiver algum passageiro que se enquadre efeitvamente no rol dos elencados no 

art. 1º da lei n.º 10.048/2000. 

 

   Na situação adrede exposta, poderá o Agente de Migração 

autorizar o atendimento à passageiros que estejam em conexão. Todavia, o fato 

será considerado uma mera concessão e não tem caráter vinculante à 

atendimentos futuros. 

 

   Merece destacar ainda, que por questões de natureza 

cultural, alguns povos não compreendem e tampouco aceitam a existência de 

norma brasileira que concede atendimento prioritário a certa categoria de 

passageiros.  

 

 


