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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FORO DA COMARCA DE NATAL
Juízo de Díreito da I" Vara da Infância c da Junntudc

P O R TA R 1A N° 03/2011 - GJ.

() Doulor JOSÉ DA/VTAS DE PAIVA. .fui:: da I" Vara da In{Üncia e da
JU1'entude da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do ,Vorte, no uso dl' sI/as
atriblliç'{}es legais e com amparo lega! no arl. 22- da ('on..,.lillli~'Úofederal e ainda os
arligos os.;o, 6°. /49 c 19./ do Estatuto da Criança e do Ado!escenle - ECA,
CONSIDERANDO
32.2UII.8.2U

() que consta nos autos do processo

n° ()131115-

UUUI.

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar () acesso c a lmrlicipaç'c/o
de crianç'as e de adolescenles no evenlo denominado CARI'V'ATAL, en:1110
carnavalesco fora de época, versão 2011, soh a responsahilidade da elll/J!'esa

DESTAQUE PROPAGANDA e PROMOÇÕES LTDA;
CONSIDERANDO que J direilojÚndamenla! o acesso a e.\fJaç'o.\'cultl/rais,
esporlivos. de inj()rmaçào. dh'ersÔes. espelÚcu!oS i! de lazer para a injância e a
juventude (01'1.59 - fXA):
CONSIDERANDO os efeitos nocivos e perniciosos que a exposiçâo
noturna e sem limites às festas de rua podem acarreltlr à ,fÓrmw:Üo da critmç'o e do
adolescente,
inclusive com prejuízos
ao rendimento
escolar, estimulando
comporlamentos agressivos e \'ioll'ntos em casa l' na escola:
CONSIDERANDO qlll' é d('l'C/' da fàmília, da comunidade, da sociedade
l'm gera! l' do Poder P1ÍhJico assegurar, com ahso!uta prioridade. a ('ji:limç'Üo do.\'
direitos r('(erentes à vida, à saúde, à a/imentaçào, à educaçào, ao e.\])Orle,ao {(cer, à
pndissionaliau;Üo, à cullura, à dignidade. ao re.\peilo, à liberdade e ti com'i1'l!ncia
familiar e comunitária (ar1. -to,do ECA) ,
CONSIDERANDO que ri d(!l'er lodos prevenir a ocorrência de ameaça 01/
l'iolaç-ào dos direi/os da criança e do adolescenli! (ar1. 7(),do f~CA):
CONSIDERANDO que o evento é UJfíÚ.;) pÚhlica. de rua. () que deixa o
pÚblico ínjonlo-iul'ení! Ú mercê dos moís díl'trso.;c:J:cos. íl1obs/anlc os cuídodo., da
empresa promotora:

RESOL

VE:

Capítulo I - Deu Di.'ipmiições Preliminare.\'
Art. JUCOl1sidaa-se criança a pessoa até doze anos de idade incomplelOs e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade incompleto.\', 110.'1
lern10S do ar!.
]", do Esta/li/o da Criança e do Ado/eseenle.
Ar!. 2u Para ejéitos desta por/arfa. (,ol1sideru-se re.\pomilÍvel II pessoa
dete11lora da guarda ou lute/a da criança 011do adolescente: acompanhante a pessoa
maior, nào parente, expressamenfe, autorizada pelo pai, màe ou responsável e.
parente. () ascendente (avÔs) 011('o/alem/ maior, afé () terceiro grau (imulos e fiosJ.
cujo parentesco deve ser comprovado com documentos.

ParágrafÓ único

-

As crianças. os adolescentes, os pais, o re.<,ponsávc:/.
o.\'

acompanhantes e 0.1' parenfes devem portar documentos de identidade e que
comprowm. cOI?/Ormea situação, o xra/f de parentesco ou da responsabilidade lex(d
Capítulo lI-Das

Disposições Específica.'!.

Da Participação e do acesso aos bloco.'!e camarotes avul.m.\'
Arf. ]0 A criança sá poderá participar do evento nos blocos infantis.
devidamente acompanhada pelos pais. re.\ponsável ou parente Oll po!' qualqua um
deles, enquanto o adolescente com idade entre 12 (doze) e 16 (dezesseis) anos
incompletos. poderá participar. desacompanhado. nos bloco,l' de adultos. desde que
autorizado, expressamente, pelos pais. responsável ou por 'Iualquer 11m deles.
devendo inclusive portá-Ia durante o evento.

§ r' o adole,'icente com idade a partir dos 16 (dezesseis) anos poderá
participar do evento, independentemente de estar acompanhado 011autorizado pelos
pais ou responsável.
alcoálica.

§ 2° Durante o de,yfile dn.\"hlo(()s injan/is J proihidn
inclusive aos adultos.

senil'

Oll vender hehida

A aulOrizariJo de que trata o "capul" deste ar/ixo. deve sa dada pelos
práprios pais ou responsável. del'endo cnnstar. ohrixatoriamente, o /1ome del!!,y.
endae<;o e lel('fime
,I,~]"

Arf. -10 É proibida a par/iciparilo de crianças em dqjlles de blocos de
adolescenles e adultos, mesmo que elas estejam acompanhadas pelos pais.
re.\ponsável. parente ou acompanhante. A \'('dação inclui crianças em carrinhos de
hehês, nos ombros ou qualquer outro meio similar.
,.:; 1" Fica ainda proibida

a parJicip ~ -o de crianças e d(' adolescent('s,

~

danç>ando.em cim~ .dos carros das bandai e de a oio, quando estes m/o ofereccrem (J
sCf~lIranç'(Jnecessana a essas pessoas.
\

-

2" As cria/u;as só poderão subir e permanecer nos carros de apoio dos
hlocos e dos trios elétricos' se estiverem acompanhadas pelo pai, mãe, re.\ponsávcl 011
parente,
"I,'

Do ace.\',\'Oà.\' arquibam:ada.\'

aberta.\' ao príbliCfJ.

Art. 5" ,Vas arquibancadas !10pacurso dos h!ocos, ahertas ao pÚMico ('11I
gaal, as crianç{u e Oj' adole!}'('entes, estes com idade entre 12 e 1ri ano.'"incompletos,
dl!w::rão estar acompanhados pelos pais, re,lponsável. parente, acompanhantl! ou
qualquer um deles. ficando 1;1'reo acesso do adolescente acima de de:::esseis anos de
idade.

Dos acesso aos camarotes temáticos
Art. ó" Os camarote,,,, que venham a prestar sefTil,-'os de hoates 011
congêneres, no percurso dos blocos, dnerÜu obsavar o sl!guinte critério. sá é
permitida a entrada e a permanência de criança.\' ou de adole,\'cente.\' fleHe.\'
ambiente.\' .\'e e.\.tiverem devidamente acompanhado.\' pelo pai, mãe ou re.\po/l!}'ável,
nos t('rmos da Portaria n" 07,/99, de 29 de outubro de 1999, destejuí:::o.

Da entrega aos Pais ou Responsável
Art. r A aianl,-'a ou o adolescente encontrado em sitllal,-'àod(' risco pessoal
ou social, em desacordo com ('stas !1ormw, será, imediatamente. entregue ao IJai,
mãe, responsável ou parente, mediante termo de entrega. re.lponsah;!idade e
comprunÚsso de participar de audiências e reuniões marcadas por este jllí:::o,
independentemente da lavratura do auto de infração contra o estabelecimento, pais ou
re.\fJoJ1.wível.

Parágrafi) Único - ,Vãosendo localizada nenhuma das pessoas indicados no
capul dl!Ste artigo o criança ou o adolescente será encaminhado para lima das
unidades de abrigo desta comarca,

Da Prática do Ato lu/racional
Art, RO () adolescente apreendido em fIagranrc dc ato in.kadoJlal sem,
desde logo. encaminhado à Delegacia E.\peciali:::adade Atendimento ao Adolescl!flte a
quem se atribua autoria de Ato Inji'acional - DEA (al'I. /72, ECII), instalada no

ginásio "Alachadinho ", ondeserá instauradoo necessárioprocedimento,
/ - Após a lavralUra do aUlo de apreensão, ouvidos o adoll.'scenre e as
testemunhas: apreendidos os inslrumentos do ato infracional e requisitados os exames
ou perícias necessárias à comprovaçào da materialidade e autoria da inj;'a~'ilo, o
infrator será, imediatamente, entregul! a{).ljpais 011 respoJ1.wh'Cl, soh termo de
responsabilidade e compromisso de apresenlá-Io ao árgào do Alinistério PÚblico,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussâo social. dem o
adolescente permanecer
sob internal,-'ào , V! 'úria para garantia de sI/a segl/ra/lça
pessoal 011manutenç'âo da ordem pÚhliça.

,

JJ - O adolescente flagrad{,

'I

do ato in.fi'acional nào poderá ser

conduzidu ou transportado em compartimento jechado de t'eicu/o policial, em
condiç{jes atentatÓrias à slla diKnidade 0/1 que impliqucm risco à sua integridade
fisica 011menlal,
lU - Da... Disposiçõej.

Finais

Dos Agentes Judiciários de Proteçll0
Art. 9° Os Agenles ./udiciários de Prote~'Üo. credenciados pOl' este j/li:::o,
poderÜo jlscali:::ar hlocos, carros de apoio, hares, reslauranles. cigarn:iras,
vendedores amhulantes, dentro e jÓra do corredor da julia. podendo. para o exercicio
de suas funções, requisitar força policial.
Dos Produtos que possam causar dependência química
Arf. 10 Em qualquer circunstância é proibido servir 011 render hehidas
alcoÔ/ic(J.Ç a crian~'a 011 adolescente, inclusive ~'cnder. tÓl'I1ecí!r ainda IllIe
gratuitamente, ministrar 011entreKar, dc qualquer /Órma, a essas [Jesso/ls, sem justa
callsa. produtos c/ljos componentes poss/lm C/lllsa1'dependência fisic/I 011psiq/lic/I,
/linda que por /flilizaçiio indevida.
Do.\' crimes

t

Art. 11
oportuno e}~fÚti:::ar que "impedir 011 el1lhara~'/lr a 01,'(/0 de
aUtoridade judiciária, memhro do Conselho TlIlelar 011representante do ;'vfinistério
PÚhlico no exercicio dejimçào prevista em lei" é crime. C1Y'apena é detençiio de .Ieis
nu:.'.;(!,\'
a dois anos" (ar!. 236 - ECA).

Das Infrações Administrativa... e das Multas e dos Respon.fáveis
Art. 12 ConstÍllli intra~'âo administralira
"descl/mprir. dolo.WI ou
clllposamente. os deveres inerentes ao poder familiar VII decorrenles de tlllela ou
guarda, hem assim determinaç-Üo da autoridadejudiciária ou Conselho Tutelw" (art.
2-19- EC4) e. ainda. '(jehwr o re.\ponsárcl pelo estahelecimento ou () em/we.wírio de
observar () que di.lpãe esta Lei sohre o acesso de criança ou adolescente aos locais dI'
diversão. ou sohre sua parliciparao espetáculo" (art. 258. do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA).

-

.

Art, 13 5;i}0responsáveis, solidários. pelo cumprimento desla portaria:
a) a empresa Destaque Propaganda e Promoçi}es Ltda e os seus
responsáveis e empre.wírius.
h) os Hlocus participantes do referido evento e os seus re,"ponsÚreis 011
representantes.todosqualificadosnos autosdoprocesso0131115-32.201/ fi.20.O(}t)I:

c) os proprietários ou re."ponsâ"eispelas hoates ou congênerl's instaladas
em camarotes vendidos ou locados pela Desr'( ' Propaganda e rronlO~'(ks Uda. e

1

d) os proprietários e re,"ponsáveis pe s camarotes alternativos, instalados
em fun~'ão do carnatal,
/
,
Ar!.

1-1 Deve

e rromo~{jes

a Destaque

Pr~aganda
'I

Ltda I/mmdo da

divlI!guçllo do CAR/vATAL 20] 1, infhrmar afaixa etária disciplinada nesta Portaria.
nos termos do art. 7-1 e seguinres do ECA, soh pena de cometer a it?trW.:ao
administrativa prevista no artigo 253 deste mesmo diploma lega!.
Ar!. 15 Fica a Promotora do E1'ento ohrigada a juntar aos autos, até 05
(cinco) dias antes do e\'l!nto, os seguintes documentos cápias do Atestado de Vistoria
do Corpo de Bombeiro,fJ; Licença de Operação fÓrnecida pela 5;ecretaria I:\pecial de
Meio Amhiente e Urhani.'imo ---5,'j-.,"All/RB:Autorização da Prefeitura,. Anotação de
Responsabilidade
Técnica feita junto ao COFEA'CREA-RJ\'; se houver alteraçÜo,
relação atualizada dos blocos e seU.fire.fJpon.fJávei.fJ;
camarotej' temáticoj' e M seus
re.\pon.\'áveis, svb pena de serem vedados o aceS5;Oe a participaçao de crianças e de
(l(jo!escentes, desacvmpanhado.\'.
Arf. 16 Esta For/aria en/ra em vigor na data de sua puhlicaçâo,
..11'/. 17 ""ncaminhem-se cÓpias des/a Portaria ao Pro;iden/e do Egrégio
Trihunal de Justiça, ao Correxedor Gem! da Justi~'a. ao coordenador dos Agentes
Judiciários de Pro/eçào. aoS Direlore.\' de escolas pÚhlicas e particulares, aos
Presidentes dos Conselhos de Direitos do Estado e do All1nicípio, aos ,Hagistrodos e
Promotores

comarca.

de Justiça com atua~'âo nas diretS da infância e da Jlln:l1/ude desta
_

aos C'onselheiros

Tlltelares do mur!icipio da cidade do .vata! e ({5,EJ/T.--lS

Ar!. ]8 Puhlique-se, rer/is/re-se
l'v'a/al/RN. 07 de\n01'eh

'1
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.
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DE PAlVA.
JUIZ DA 1" VARA DAlJANTAS
INFÂNCIA
E DA JUVENTUDE.
.. J0;r;,

7" Andar
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