
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do Sul

P O R T A R I A N° 01/11

I
O Doutor Eduardo Rezende MeIo, juiz de direito desta Vara da Infância e da Juventude

da Comarca de São Caetano do Sul, no uso de suas atribuições e na forma da lei,

CONSIDERANDO a necessidade de revisão das portarias deste juízo editadas com
fundamento no art. 149, inc. I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente em razão de serem
antigas e de não atenderem às exigências do presente;

CONSIDERANDO, ademais, que, segundo o entendimento doutrinário mais
consentâneo ao espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente, não cabe ao Poder Judiciário
ditar normas de caráter geral, mas apenas decidir, no caso concreto, a aplicação do direito
objetivo (Amaral e Silva, Antonio Fernando. In: Cury, Munir e outros. Estatuto da Criança e do
Adolescente comentado. lQa ed., SP, Malheiros, p. 736), o que não foi observado pelo juízo
então;

RESOLVE:

Art. 1°. Revogar as portarias 01/91 e 04/92 deste juízo.

Art. 2°. Determinar que os pedidos referentes à participação de crianças e adolescentes
nos estabelecimentos e eventos indicados no art. 149, inc. I e lI, do Estatuto da Criança e do
Adolescente sejam apresentados em juízo com antecedência de 4 dias, sob pena de
indeferimento liminar.

Art. 3° Regulamentar os seguintes requisitos a serem contemplados nos requerimentos
apresentados a este juízo, nos termos do art. 149, inc. I,
Adolescente, para efeito da entrada e permanência
DESACOMP ANHADOS dos pais ou responsável, em:

do Estatuto da Criança e do
de crianças e adolescentes

I - estádios, ginásios e campos desportivos:

a) Nome do representante legal e do responsável pelo evento;
b) indicação do horário de início e término da atividade a ser realizada;
c) endereço completo do estádio, ginásio ou campo desportivo;
d) idade mínima pretendida para ingresso de crianças e adolescentes desacompanhados

de pai e responsável, com justificativa;
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a) o modo como será realizado o controle de idade das crianças e adolescentes que
pretendam comparecer desacompanhadas;

b) o modo como será realizado o controle de que as demais crianças e adolescentes
estejam efetivamente acompanhadas de seus pais ou responsáveis;

e) o modo como será garantida segurança a crianças e adolescentes desacompanhados,
indicando o nome do responsável pela segurança;

f) se haverá venda de bebidas alcoólicas no local, justificando em caso positivo a razão
para isto e o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não tenham
acesso ao produto

g) se haverá venda de cigarro no local, justificando em caso positivo a razão para isto e
o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não tenham acesso ao
produto

h) demonstração de contar com autorização da prefeitura para a atividade e de
satisfação dos critérios de segurança pelo corpo de bombeiros e vigilância sanitária

II - bailes, promoções dançantes, boates ou congêneres:

c) nome do representante legal e da pessoa que estará como responsável pelo evento no
dia da atividade;

d) endereço do local onde ocorrerá a atividade;
e) horário de início e término da atividade a ser realizada;
f) se haverá cobrança de ingresso ou se a entrada é livre;
g) se a atividade é destinada exclusivamente a crianças e adolescentes e seus

responsáveis ou se haverá autorização para entrada e permanência de adultos outros;
h) idade mínima pretendida para ingresso de crianças e adolescentes desacompanhados

de pai e responsável, com justificativa;
i) o modo como será realizado o controle de idade das crianças e adolescentes que

pretendam comparecer desacompanhadas;
j) o modo como será realizado o controle de que as demais crianças e adolescentes

estejam efetivamente acompanhadas de seus pais ou responsáveis;
k) a capacidade de público do local do evento;
1) o modo como será garantida segurança crianças e adolescentes desacompanhados,

indicando o nome do responsável pela segurança;
i) se haverá venda de bebidas alcoólicas no local, justificando em caso positivo a razão

para isto e o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não tenham
acesso às mesmas;

m) se haverá venda de cigarro no local, justificando em caso positivo a razão para isto e
o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não tenham acesso ao
produto
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n) demonstração de contar com autorização da prefeitura para a atividade e de
satisfação dos critérios de segurança pelo corpo de bombeiros e vigilância sanitária

lII - casa que explore comercialmente diversões eletrônicas:

a) nome do representante legal e da pessoa que responderá pela empresa
quotidianamente;

b) endereço do local onde será estabelecida a casa;
c) horário de funcionamento;
d) distância do estabelecimento de ensino mais próximo;
e) idade mínima pretendida para ingresso de crianças e adolescentes desacompanhados

de pai e responsável, com justificativa;
f) o modo como será realizado o controle de idade das crianças e adolescentes que

pretendam comparecer desacompanhadas;
g) o modo como será realizado o controle de que as demais crianças e adolescentes

estejam efetivamente acompanhadas de seus pais ou responsáveis;
h) a capacidade de público do local do evento;
i) a natureza das diversões eletrônicas que serão comercializadas no local, indicando

quantidade de equipamentos;
j) se no local haverá acesso a Internet e o modo como será realizado controle para que

crianças e adolescentes não sejam expostas a conteúdos inadequados à idade;
k) o modo como será garantida segurança crianças e adolescentes desacompanhados,

indicando o nome do responsável pela segurança;
j) se haverá venda de bebidas alcoólicas no local, justificando em caso positivo a razão

para isto e o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não tenham
acesso às mesmas;

1) se haverá venda de cigarro no local, justificando em caso positivo a razão para isto e
o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não tenham acesso ao
produto

m) demonstração de contar com autorização da prefeitura para a atividade e de
satisfação dos critérios de segurança pelo corpo de bombeiros e vigilância sanitária

IV - estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão:

a) nome do representante legal e da pessoal que responderá pela atividade;
b) endereço do estúdio;
c) horário da atividade pretendida com criança e adolescente
d) idade mínima pretendida para ingresso de crianças e adolescentes desacompanhados

de pai e responsável, com justificativa;
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e) o modo como será realizado o controle de idade das crianças e adolescentes que
pretendam comparecer desacompanhadas;

f) o modo como será realizado o controle de que as demais crianças e adolescentes
estejam efetivamente acompanhadas de seus pais ou responsáveis;

g) a capacidade de público do local do evento;
h) a natureza da atividade em que haverá participação de criança e adolescente,

descrevendo-a minuciosamente;
i) o modo como será garantida segurança crianças e adolescentes desacompanhados,

indicando o nome do responsável pela segurança;
k) se haverá utilização ou venda de bebidas alcoólicas no local, justificando em caso

positivo a razão para isto e o controle que se garantirá para que crianças e
adolescentes não tenham acesso nem sejam expostas às mesmas;

j) se haverá utilização ou venda de cigarro no local, justificando em caso positivo a
razão para isto e o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não
tenham acesso ao produto;

k) a classificação etária do espetáculo;
1) demonstração de contar com autorização da prefeitura para a atividade e de

satisfação dos critérios de segurança pelo corpo de bombeiros e vigilância sanitária

Art. 4° Regulamentar os seguintes requisitos a serem contemplados nos requerimentos
apresentados a este juízo, nos termos do art. 149, inc. lI, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, para efeito de participação de criança e adolescente em:

I - espetáculos públicos e ensaios

a) nome do representante legal pelo espetáculo e da pessoa que responderá pela
atividade durante a participação da criança ou adolescente;

b) endereço do espetáculo ou ensaio;
c) horário da atividade pretendida com criança e adolescente
d) qualificação completa da criança e adolescente que participará do espetáculo;
e) justificativa para a participação de criança ou adolescente no espetáculo,

considerando sua idade
f) a natureza da atividade em que haverá participação de criança e adolescente,

descrevendo-a minuciosamente;
g) se haverá cenas eróticas ou de nudismo por qualquer participante no espetáculo,

ainda que por vídeo, filme ou outro meio eletrônico;
h) declaração de concordância de participação da criança e adolescente pelos pais ou

responsável;
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i) se a atividade será acompanhada pelos pais ou responsáveis, com declaração sua
neste sentido;

j) Se não for acompanhada pelos pais ou responsáveis, quem a acompanhará:
k) o modo como será garantida a segurança da criança ou adolescente, indicando o

nome do responsável pela segurança;
1) se haverá utilização ou venda de bebidas alcoólicas no local, justificando em caso

positivo a razão para isto e o controle que se garantirá para que crianças e
adolescentes não tenham acesso nem sejam expostas às mesmas;

1) se haverá utilização ou venda de cigarro no local, justificando em caso positivo a
razão para isto e o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não
tenham acesso ao produto i

m) a classificação etária do espetáculo;
n) informação se a atividade da criança e adolescente é remunerada, seu valor e

detalhamento do respeito aos seus direitos trabalhistas;
o) informação sobre a periodicidade da participação da criança ou adolescente na

atividade;
p) demonstração de contar com autorização da prefeitura para a atividade e de

satisfação dos critérios de segurança pelo corpo de bombeiros e vigilância sanitária

II - em certame de beleza:

a) nome do representante legal pelo certame e da pessoa que responderá pela atividade
durante a participação da criança ou adolescente;

b) endereço do certame;
c) horário da atividade pretendida com criança e adolescente
d) qualificação completa da criança e adolescente que participará do certame;
e) justificativa para a participação de criança ou adolescente no certame, considerando

sua idade
f) a natureza da atividade em que haverá participação de criança e adolescente,

descrevendo-a minuciosamente;
g) se haverá cenas eróticas ou de nudismo por qualquer participante no espetáculo,

ainda que por vídeo, filme ou outro meio eletrônico;
h) o tipo de roupa que a criança ou adolescente terá de usar no certame;
i) declaração de concordância de participação da criança e adolescente pelos pais ou

responsável;
j) se a atividade será acompanhada pelos pais ou responsáveis, com declaração sua

neste sentido;
k) Se não for acompanhada pelos pais ou responsáveis, quem a acompanhará:
1) o modo como será garantida segurança da criança ou adolescente, indicando o nome

do responsável pela segurança;
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m) se haverá utilização ou venda de bebidas alcoólicas no local, justificando em caso
positivo a razão para isto e o controle que se garantirá para que crianças e
adolescentes não tenham acesso nem sejam expostas às mesmas;

m) se haverá utilização ou venda de cigarro no local, justificando em caso positivo a
razão para isto e o controle que se garantirá para que crianças e adolescentes não
tenham acesso ao produto;

n) a classificação etária do evento;
o) informação se a atividade da criança e adolescente é remunerada, seu valor e

detalhamento do respeito aos seus direitos trabalhistas;
p) informação sobre a periodicidade da participação da criança ou adolescente na

atividade;
q) demonstração de contar com autorização da prefeitura para a atividade e de

satisfação dos critérios de segurança pelo corpo de bombeiros e vigilância sanitária

Art. 5°. Os requerimentos devem ser subscritos pelo responsável legal pelo evento ou
atividade, ou procurador devidamente constituído, e deverão vir instruídos com os documentos
comprobatórios das alegações e requisitos estabelecidos nesta portaria.

Art. 6°. Uma vez registrado e autuado o pedido, deverá ser aberta vista ao Ministério
Público independentemente de despacho judicial, vindo após conclusos para decisão.

Art. 7°. Uma vez deferido o pedido, o alvará deverá conter todas as condições para
participação de crianças e adolescentes, conforme requerimento da parte e decisão judicial.

Art. 8° O alvará deverá ser expedido em quatro vias, sendo uma delas juntada aos autos,
e as demais entregues ao requerente, sendo que duas devem afixadas no local do evento, tanto
na área externa como interna, visando o controle pelo público em geral.

Parágrafo único. O alvará deverá ser obrigatoriamente apresentado a voluntários do juízq
devidamente cadastrados e munidos de mandado judicial para fiscalização, a conselheiros
tutelares, conselheiros de direito da criança e adolescente, a funcionários da Prefeitura
Municipal - particularmente da guarda municipal e da vigilância sanitária -, do Corpo de
Bombeiros ou da Polícia Militar, sempre que esses funcionários estiverem no efetivo exercício
de suas funções.

Art. 9° A inobservância dos termos em que deferida a participação de criança e
adolescente sujeitará os responsáveis às sanções previstas no art. 258 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, além de outras previstas na legislação civil ou penal.

Art. 10. Encaminhe-se cópia da presente portaria à E. Corregedoria Geral de Justiça.
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Art. 11. Encaminhe-se também copIa desta portaria ao Prefeito Municipal de São
Caetano do Sul, ao Corpo de Bombeiros local, à Vigilância Sanitária, à Associação Comercial,
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Conselho Tutelar, às
Secretarias Municipais de Cultura e de Esporte, à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à
Subseção da OAB local e ao representante do Ministério Público que atua na infância e
juventude.

Art. 12. Publique-se e registre-se a presente portaria, afixando-se em local visível ao
público.

São Caetano do Sul, 3 de março de 2011.

Eduardo Rezende Melo
Juiz de Direito


