AUTORIZAÇÃO
Eu, _______________________________________________________________________________,
RG:__________________________, CPF:_________________________________, autorizo meu filho,
_________________________________________________, RG:_____________________________,
menor, acompanhado por __________________________________________________________,
RG:___________________________________, CPF:_______________________________________,
que deverá acompanhar e permanecer junto, a qualquer tempo, a assistir no Cine Esmeralda (LS
Cinematográfica Ltda), em Marília-SP, a obra cinematográfica:_______________________________,
com classificação indicativa de __________ anos, por conter inadequações, cenas de (transcrever
conforme tabela abaixo):______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Marília, _________ de __________________________ de __________

_____________________________________________
Assinatura

.

PORTARIA No 368, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 Art. 7o A classificação indicativa tem natureza pedagógica e informativa
capaz de garantir à pessoa e à família conhecimento prévio para escolher diversões e espetáculos públicos adequados à formação de
seus filhos, tutelados ou curatelados. Parágrafo único. O poder familiar se exerce pela escolha de conteúdos, com possibilidade de: I bloqueio de acesso a programas ou canais de televisão, quando aplicável; II - bloqueio de acesso a jogos eletrônicos e aplicativos,
quando aplicável; e III - autorização de acesso a diversões e espetáculos públicos, seja por meio do ingresso a salas de cinema, compra
ou aluguel de vídeos e de jogos para uso doméstico, ainda que a classificação indique faixa etária superior à da criança ou do
adolescente. Art. 8o A prerrogativa dos pais e responsáveis em autorizar o acesso a obras classificadas para qualquer idade, exceto não
recomendas para menores de dezoito anos, não os desobriga de zelar pela integridade física, mental e moral de seus filhos, tutelados
ou curatelados.
Classificação Indicativa

LIVRE – Livre para todos os públicos

Características
Não expõe crianças a conteúdos potencialmente prejudiciais;

10 - Não recomendado para menores de 10 anos

Conteúdo violento ou linguagem inapropriada para crianças, ainda
que em menor intensidade;

12 - Não recomendado para menores de 12 anos

As cenas podem conter: agressão física, consumo de drogas e
insinuações sexuais;

14 - Não recomendado para menores de 14 anos

Conteúdos mais acentuados com: violência e ou linguagem sexual;

16 - Não recomendado para menores de 16 anos

Conteúdos de sexo ou violência mais intensos, com cenas de
tortura, suicídio, estupro ou nudez total;
Conteúdos violentos e sexuais extremos. Cenas de sexo, incesto ou
atos repetidos de tortura, mutilação ou abusos sexual;

18 - Não autorizado para menores de 18 anos

