
Comarca de Aparecida de Goiânia
Juizado da Infância e Juventude

PORTARIA  nº  005/2009  -  DISCIPLINA  A  OBTENÇÃO  DE  ALVARÁ 
PARA A ENTRADA E PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
EM EVENTOS, FESTAS, PROMOÇÕES DANÇANTES, BAILES, BOATES E 
CONGÊNERES

A  Dra. 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, 

I – CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar, de forma abrangente 

e uniforme, a entrada e permanência de crianças e adolescentes em bailes ou promoções 

dançantes, boate ou congêneres, tendo em vista a garantia e proteção das crianças e 

adolescentes, pessoas em formação e desenvolvimento;

II  –  CONSIDERANDO  a  competência  da  Autoridade  Judiciária  em 

disciplinar, através de portaria, a entrada e permanência de crianças e adolescentes em 

bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, prevista no art. 149, I, “b” e “c”, da 

Lei Federal 8.089/90 (ECA);

III  –  CONSIDERANDO  ser  dever  de  todos  prevenir  a  ocorrência  de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente;

IV – CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimentos quanto à exata 



compreensão dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de prevenir 

a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes;

V – CONSIDERANDO a necessidade de se dar celeridade aos pedidos 

de alvará de sorte a não prejudicar os empresários e promotores de eventos e ao mesmo 

tempo não embaraçar expediente cartorário e jurisdicional deste Juízo; 

RESOLVE

Art. 1º. O requerimento para entrada e permanência de adolescentes em 

eventos,  tais como bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, cujo formulário 

será  disponibilizado  na  secretaria  do  Juizado  da  Infância  e  Juventude,  deverá  estar 

acompanhado dos seguintes documentos, mediante cópia autenticada ou conferência por 

serventuário autorizado:

a) Documento de Identidade e CPF do requerente, quando pessoa física, 

ou Cadastro  Nacional  de Pessoas Jurídicas – CNPJ e respectivo estatuto quando se 

tratar de sociedade empresária;

b)  Contrato  de  locação  do  espaço  do  evento/  ou  comprovante  de 

propriedade;

c) Alvará do Corpo de Bombeiros do espaço do evento;

d)  Alvará  de  Uso do Solo,  emitido  pela  Secretaria  Municipal  de  Ação 

Urbana;

e) Contrato de Prestação de Serviços de Segurança e indicação do Chefe 

de Seguranças do evento,  apresentando-se cópia de seu documento de identidade e 

respectivo comprovante de formação e autorização profissional;

f) Havendo venda/disponibilidade de bebidas alcoólicas na realização do 

evento, declaração firmada pelo requerente esclarecendo quais meios serão utilizados 

para coibir seu acesso a crianças e adolescentes;

g) Declaração da estimativa do público esperado para o evento.

§1º. Mediante requerimento do Ministério Público e por determinação da 

Autoridade  Judiciária,  outros  documentos  poderão  ser  exigidos,  conforme  as 

características peculiares do evento ou espaço.



§2º.  A  requerimento  do  Ministério  Público  e  por  determinação  da 

Autoridade  Judiciária,  poderá  ser  realizada  visitação  por  Agentes  de  Proteção  para 

apresentação prévia de relatório circunstanciado.

Art. 2º. Os empresários e proprietários de espaços, cuja destinação seja a 

freqüente realização de eventos, poderão manter cadastro junto a este Juízo contendo a 

documentação  exigida  nas  alíneas  “c”,  “d”,  e  “e “,  do  que  se  emitirá  certidão  de 

regularização cadastral não superior a 1 (um) ano.

Art.  3º.  O protocolo de Requerimento para Entrada e Permanência de 

Crianças e Adolescentes em Eventos deverá atender antecedência mínima de 10 (dez) 

dias, observando-se  vista obrigatória ao Ministério Público.

Art.  4º.  Registrado  e  autuado  o  Requerimento  para  Entrada  e 

Permanência de Crianças e Adolescentes em Eventos,  antes de vistas dos autos  ao 

Ministério  Público  e  conclusão  para  decisão,  o  cartório  judicial  certificará  quanto  aos 

antecedentes em Infrações Administrativas previstas na Lei Federal 8.069/90 (ECA).

Art.  5º. Havendo duas ou mais autuações por infrações administrativas 

previstas  na  Lei  Federal  8.069/90  (ECA)  em  desfavor  do  requerente  ou, 

independentemente de quem tenha sido autuado, duas ou mais autuações no local onde 

ocorrerá  o  evento,  não  se  dará  a  autorização  para  entrada  e  permanência  de 

adolescentes enquanto houver pendência ou não houver o respectivo cumprimento da 

sentença que aplicou a penalidade administrativa.

Art.  6º.  Do  ato  da  protocolização  do  Requerimento  para  Entrada  e 

Permanência de Crianças e Adolescentes em Eventos dar-se-á ciência à Coordenação de 

Agentes de Proteção deste Juizado da Infância e Juventude, a fim de que se determine 

escala de Plantão de Fiscalização no local do evento.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

todas as disposições em contrário.

REMETA-SE CÓPIA aos Promotores de Justiça  da Vara da Infância 



e  da  Juventude,  ao  Juiz  de  Direito  Diretor  do  Foro  da  Comarca  de  Aparecida  de 

Goiânia/GO, ao Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia, à Delegada de Polícia da 

Delegacia da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia,  ao Coordenador dos 

Agentes de Proteção do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida e 

Goiânia. Proceda-se à Publicação no Diário Oficial da Justiça do Estado de Goiás.

Dada e passada neste Juizado da Infância e da Juventude, aos 13 dias 

do mês de março de 2009 . Eu, Tiago Gregório Fernandes, escrivão, digitei e subscrevi.

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

Aparecida de Goiânia, 13 de Março de 2009.

MARIA SOCORRO DE SOUSA AFONSO SILVA

Juíza da Infância e Juventude


