
ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PORTARIA N. 001/2008
 PARA  REGULAMENTAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO RODEIO SHOW DE 
APARECIDA DE GOIÂNIA EM 2008

A Senhora Doutora Juíza de Direito do Juizado da 
Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida 
de Goiânia – Goiás, MARIA SOCORRO DE SOUSA 
AFONSO DA SILVA,   no  uso  de suas  atribuições 
legais e no,  termos da Lei n. 8.069 de 13/07/90 – 
ECA e, 

CONSIDERANDO  o que dispõe o art.  258 da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, sobre o acesso de criança e adolescentes aos locais 
de  diversão,  em  respeito  a  sua  condição  peculiar  de  pessoa  em 
desenvolvimento; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 81, inciso II, da Lei n. 8.069/90 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente, sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas 
a menores de 18 anos de idade;

CONSIDERANDO que  a  liberdade  de  ir,  vir  e  permanecer  nos  espaços 
públicos deve estar condicionada ao direito do infante e do jovem ao respeito e 
à dignidade, que incluem a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e 
moral;

CONSIDERANDO que o artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
dispõe que compete ao Juiz da Infância e da Juventude disciplinar, através de 
portaria, ou autorizar, mediante alvará, a entrada e a permanência de criança 
ou  adolescente,  desacompanhado  dos  pais  ou  responsável,  em  locais  de 
diversão;

CONSIDERANDO que cabe aos pais o exercício do Poder Familiar, o que lhes 
impõe o dever e o direito de zelar pelo interesse dos filhos;

CONSIDERANDO que  para  os  fins  do  disposto  no  parágrafo  anterior,  a 
autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;



e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças 
e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo;

R E S O L V E:

Art. 1º. Proibir o acesso e permanência de crianças com idade inferior a 12 
anos,  a partir das 22 horas,  desacompanhadas dos pais,  responsáveis ou 
acompanhantes,  no  evento  denominado  RODEIO  SHOW  de  Aparecida  de 
Goiânia;

§1º. Para os efeitos da presente portaria, considera-se responsável 
legal  as seguintes pessoas: o pai, a mãe, o tutor, o curador ou o guardião, 
sendo  considerados  acompanhantes os  demais  ascendentes  ou  colateral 
maior até o terceiro grau – avós, irmãos e tios – comprovado documentalmente 
o parentesco, ou pessoa maior de 18 anos, especificamente autorizado pelos 
pais para participar do evento, com firma reconhecida em cartório.

§2º. As crianças e adolescentes, seus pais, responsáveis legais ou 
acompanhantes, deverão sempre portar documento de identidade, enquanto os 
tutores,  curadores  e  guardiães  deverão  também  exibir  o  original  ou  cópia 
autenticada  dos  respectivos  termos  de  tutela,  curatela  ou  guarda,  e  os 
acompanhantes a autorização por escrito dos pais.

Art. 2º. Proibir o acesso e permanência de crianças e adolescentes com idade 
inferior  a  16  anos,  desacompanhados  dos  pais,  em  boates ou 
estabelecimentos congêneres, em funcionamento dentro do espaço destinado 
ao evento RODEIO SHOW de Aparecida de Goiânia.

Parágrafo único. Fica proibida a entrada de menores de 18 anos 
em  boates ou  estabelecimentos  congêneres,  quando  fornecerem  bebida 
alcoólica na modalidade open bar, onde não há controle da entrega de bebida 
alcoólica aos freqüentadores. 

Art.  3º. Determinar  aos  Agentes  de  Proteção  deste  Juizado  da  Infância  e 
Juventude a  orientar, fiscalizar e autuar os estabelecimentos comerciais 
que não se adequarem à presente portaria ou à determinação legal pertinente.

Art.  4º. Determinar aos Agentes de Proteção deste Juizado a  autuação do 
estabelecimento comercial que  fornecer bebida alcoólica a menores de 18 
anos de idade, ou permitir a sua entrada em desacordo com a faixa etária 
permitida neste alvará, por configurar a infração administrativa disposta no 
art. 258, do ECA.

Art. 5º. A criança ou o adolescente encontrado em desacordo com as normas 
de  proteção  insertas  na  presente  portaria,  no  alvará  expedido,  ou  em 
estabelecimento não autorizado,  será conduzido ao Posto do Juizado,  local 



onde  será  realizado  as  diligências  possíveis  para  sua  entrega  aos  pais, 
responsável legal ou aos demais ascendentes ou colateral maior, até o terceiro 
grau, mediante a lavratura do termo de entrega sob responsabilidade.

Parágrafo  único.  Esgotados  todos  os  meios  para  encontrar  os 
parentes, em último caso, será promovido encaminhamento a uma unidade de 
atendimento. 

Art. 6º. Os coordenadores das equipes de Agentes de Proteção, escaladas 
por plantões, deverão estar,  dentre outros,  de  porte de cópia da presente 
Portaria, de bloco de auto de infração, do Regimento Interno dos Agentes 
de  Proteção,  do  Estatuto  da  Criança  e  do Adolescente,  Formulário  de 
Relatório e Freqüência, rádio de comunicação, coletes do Juizado.

§1º. O Coordenador de Equipe e os Agentes de Proteção deverão 
estar atentos às regras regimentais quanto à sua atuação, primando pela boa 
imagem do quadro de Agentes perante a sociedade Aparecidense, em especial 
deve observar o contido no Capítulo II – DAS PROIBIÇÕES, do Regimento 
Interno dos Agentes de Proteção :

Art. 50. Ao Agente de Proteção da Infância e da Juventude é proibido:

IV  –  usar  indevida,  desnecessária  ou  ostensivamente  a  Credencial,  ou 
qualquer outro instrumento de trabalho, especialmente quando não estiver em 
serviço;

XI  –  fazer  uso  ou  estar  sob  os  efeitos  de  bebida  alcoólica,  durante  o 
desempenho de sua função;

XIII – portar arma de qualquer espécie durante a realização de suas atividades.

§2º. O Agente de Proteção deve primar pela cautela de sua conduta, 
não podendo lograr-se de tal função para  possibilitar a entrada gratuita ao 
evento  de  pessoas  estranhas  ao  Quadro  da  Divisão  de  Agentes  de 
Aparecida de Goiânia.

§3º. O Agente de Proteção, que  após o término do seu plantão, 
continuar no evento para seu próprio lazer não deve permanecer utilizando o 
colete, camisa ou qualquer forma de identificação do Juizado (devendo os 
coletes utilizados para o evento ser  recolhidos pelos Coordenadores após o 
término do plantão), bem como evitar entrar em estabelecimentos onde há o 
fornecimento de bebida, na modalidade open bar.

Art. 7º. Cientifique-se os responsáveis pelo evento de que os  AGENTES DE 
PROTEÇÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA,  QUANDO NO DESEMPENHO 
DA FUNÇÃO, TÊM LIVRE ACESSO AOS LOCAIS ONDE POSSAM HAVER A 
FREQÜÊNCIA DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES.

Art.  8º.  A Secretaria  Municipal  de  Administração  de  Aparecida  de  Goiânia 
deverá fornecer cópia dos dados cadastrais dos estabelecimentos comerciais, 
seus responsáveis e produtores de eventos em atuação no local.

Art.  9º.  Esta  Portaria  passa  a  vigorar  na  data  de  sua  publicação.  Ficam 
revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE .CUMPRA-SE. 



DÊ-SE CIÊNCIA aos coordenadores, comerciantes e demais envolvidos 
no evento.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de  Aparecida de Goiânia, 
Estado de Goiás, Juizado da Infância e da Juventude, ao 30 dia do mês de 
abril de 2008.

Dra. Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva
Juíza de Direito da Infância e Juventude

de Aparecida de Goiânia
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