
ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
                                        JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PORTARIA N. 003/2006

REGULAMENTA  A  ENTRADA  E  PERMANÊNCIA  DE  CRIANÇAS  E 
ADOLESCENTES EM ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS

A Doutora Juíza de Direito do Juizado da Infância 
e  da  Juventude  da  Comarca  de  Aparecida  de 
Goiânia-GO,  no  uso  de  sua  suas  atribuições 
legais, nos termos da Lei n. 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente,

 
CONSIDERANDO, em primeira instância, que cabe aos pais o 

exercício  do  poder  familiar,  que  lhes  propicia  o  direito-dever  de  zelar  pelo 

interesse  dos  filhos,  na  condição  de  pessoa  em  formação  e  em 

desenvolvimento, onde se fizer necessário;

CONSIDERANDO  a  co-responsabilidade  da  família,  da 

sociedade e do Estado na garantia à criança e ao adolescente do direito à 

educação,  ao lazer,  à cultura,  e à dignidade,  de acordo com o art.  227 da 

Constituição Federal;

CONSIDERANDO  a  freqüente  consulta  por  parte  dos 

responsáveis por estabelecimentos cinematográficos desta Comarca sobre o 

acesso de crianças e adolescentes às suas diversões;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4º, 6º, 75, 76 e 77 da 

Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 1.100/2006, do 

Ministério  da  Justiça  –  Departamento  de  Justiça,  Classificação,  Títulos  e 

Qualificação Indicativa de Diversões Públicas, que regulamenta o exercício da 
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classificação indicativa de diversões públias especialmente obras audiovisuais, 

que estabelece em seu art.  19 caber aos pais ou responsáveis “autorizar o 

acesso  de  suas  crianças  e/ou  adolescentes  a  diversão  ou  espetáculo  cuja 

classificação indicativa seja superior a faixa etária destes, porém inferior a 18 

anos,  desde  que  acompanhado  por  eles  ou  terceiros  expressamente 

autorizados;

CONSIDERANDO,  por  fim,  a  competência  da  autoridade 

judiciária em disciplinar mediante portaria a entrada e permanência de criança 

ou  de  adolescente,  desacompanhado  de  pais  ou  responsável,  em estúdios 

cinematográficos, prevista no art. 149, I e, da Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto 

da Criança e do Adolescente;

RESOLVE

Art. 1º. Sob pena de constituir infração tipificada nos arts. 252 e 

253  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  compete  aos  produtores, 

distribuidores ou responsáveis por diversões públicas,  anunciar  e afixar,  em 

lugar  visível  e  de  fácil  acesso,  a  entrada  do  estabelecimento,  informação 

destacada sobre a natureza da diversão e sobre a faixa etária para a qual não 

se recomenda;

Art.  2º.  A  produtora,  exibidora,  distribuidora,  locadora  e 

congêneres,  ao  realizar  a  exibição  ou  comercialização  de  diversão  pública 

regulada pela Portaria nº 1.100/2006 MJ, fornecerá e veiculará a informação e 

o símbolo identificador a ela atribuído na classificação indicativa, nos termos do 

Manual de Classificação Indicativa;
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Art. 3º A informação detalhada sobre o conteúdo da diversão 

pública  e  sua  respectiva  faixa  etária  é  meramente  indicativa  aos  pais  e 

responsáveis que, no regular exercício de sua responsabilidade, podem decidir 

sobre o aceso de seus filhos, tutelados ou curatelados a obras ou espetáculos 

cuja classificação indicativa seja superior a sua faixa etária;

Art. 4º Cabe aos pais ou responsáveis autorizar o acesso de 

suas crianças e/ou adoelscentes a diversão ou espetáculo cuja classificação 

indicativa seja superior a faixa etária destes, porém inferior a 18 anos, desde 

qeu acompanhdas por eles ou terceiros expressamente autorizados.

Parágrafo  único.   Para  efeito  desta  Portaria,  considera-se 

Responsável  o  tutor  ou  guardião,  comprovada  a  tutela  ou  a  guarda  pelo 

respectivo Termo Judicial;

Art. 5º A autorização referida no artigo antecedente deverá ser 

retida no estabelecimetno de exibição (cinema), que poderá ser manuscrita de 

forma legível, deverá conter os seguintes registros:

1.  Identificação  completa  (pais/responsável;  criança/eou 

adolescente; do terceiro e capaz autorizado a acompanhar junto à criança ou 

adolescente );

2.  Indicação  expressa  ao  nome  do  cinema  para  o  qual  se 

destina a autorização;

3. Indicação expressa do filme ou obra audiovisual para qual se 

destina a autorização;

4. Indicação expressa do local e data onde será exibido o filme;

5.  Indicação  expressa  da  descrição  do  tema  e  das 

inadequações de conteúdo da diversão pública, indentificados na Classificação 

Indicativa;

6. Data e assinatura dos pais ou responsáveis.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Remeta-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás, ao Corregedor-Geral de Justiça, Promotor de Justiça da 

Infância e Juventude desta Comarca,  ao Exmo. Sr.  Juiz Diretor  do Foro da 

comarca de Aparecida de Goiânia-GO; aos Ilustríssimos Senhores Membros do 

Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da comarca de Aparecida de 

Goiânia-GO,  a  Ilustríssima  Sra.  Conselheira  do  Conselho  Municipal  dos 

Direitos da Criança e do Adolescente da Comarca de Aparecida de Goiânia-

GO,  ao  Ilmo.  Sr.  Superintendente  da  Polícia  Federal,  aos  Ilmos.  Oficiais 

Tabeliães  dos  Cartórios  e  Tabelionatos  de  Títulos  de  Documentos  desta 

Comarca,  aos  Ilmos.  Empresários  de  Transporte  Rodoviário  e  Aeroviário, 

Intermunicipal, Interestadual e Internacional desta Comarca e da Comarca da 

Capital.  Proceda-se a publicação no Diário  Oficial  da Justiça  do Estado de 

Goiás.  Dada e passada nesta cidade e Comarca de Aparecida de Goiânia, 

Estado de Goiás, aos 02 de agosto de 2006.

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

de Aparecida de Goiânia
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