AUTORIZZAZIONE DI EMISSIONE DI PASSAPORTO ITALIANO A FAVORE DI FIGLIO MINORENNE
AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAPORTE ITALIANO A FAVOR DE FILHO MENOR

DATI DEL GENITORE CHE AUTORIZZA
(DADOS DO GENITOR QUE AUTORIZA)

Il sottoscritto________________________________________________________________________________________
O assinante (nome completo)
Nato/a a _____________________________________________________________________ il ______/_____/______,
Lugar de nascimento
Data de nascimento
Residente in (città ed indirizzo) ________________________________________________________________________
Residente em (cidade e endereço completo)
Titolare del documento d’identità n° ___________________________________________________________________
Titular do documento de identidade no.
Emesso in _________________________________________________________________ il ______/_____/_________
Lugar de emissão
Data de emissão

AUTORIZZO l’emissione del passaporto italiano a favore del proprio figlio minore:
AUTORIZO a emissão do passaporte italiano a favor do meu filho menor:

DATI DEL/DELLA FIGLIO/A - DADOS DO FILHO/A

Cognome _________________________________________________Nome_________________________________
Sobrenome
Nome
Nato a_________________________________________________________________ il ______/_____/__________
Lugar de nascimento
Data de nascimento
Residente in ____________________________________________________________________________________
Residente em (cidade e endereço completo)
_______________________________________________________________________________________________

São Paulo, data ______/_____/______

Firma__________________________________________
Assinatura

Se il dichiarante è cittadino italiano o UE, si prega allegare documento di identità valido – in originale o fotocopia – con foto e firma del titolare.
Se il dichiarante non è cittadino italiano o UE, la firma dovrà essere riconosciuta, per autenticità, presso un Tabelionato de Notas (Notaio) di São Paulo (Capital). Allegare
alla presente autorizzazione una fotocopia autenticata presso lo stesso Tabelionato de Notas (Notaio), del documento d’identità (rilasciato da meno di 10 anni) della
persona che sta rilasciando l’autorizzazione.
Se o declarante è cidadão italiano ou da União Européia, è preciso anexar um documento de identidade válido – original ou xeróx – onde conste também foto e assinatura
do titular.
Se o declarante não é cidadão italiano ou da União Européia, a assinatura deverá ser reconhecida por autenticidade em um Tabelionato de Notas de São Paulo (Capital).
Anexar à presente autorização uma cópia do RG autenticada pelo mesmo Tabelionato de Notas (emitido há menos de 10 anos) da pessoa que está autorizando.

