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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUSCIMEIRA
DIRETORIA DO FORO

Confere com a original

PORTARIA N°. 031/2016/DF

o Doutor ALCINDO PERES DA

ROSA, MM. Juiz de Direito e Diretor do

Foro da Comarca de Juscimeira - MT,

no uso de suas atribuições legais, com

fundamento no artigo 149 da Lei n",

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do

Adolescente ).

CONSIDERANDO a distância entre os vários Distritos e

Povoados que integram a Comarca de Juscimeira, bem como a

dificuldade de tráfego pelas vias de acesso a essas localidades,

circunstâncias essas que dificultam sobremaneira a fiscalização

dos órgãos relacionados à Infância e Adolescência;

CONSIDERANDO que, frequentemente, têm sido obtidas

informações sobre a presença de crianças e adolescentes, em

horários inadequados, transitando pelas ruas, reunidos em

grupos nas praças e calçadas, bem como em estabelecimentos

que exploram jogos, etc;

CONSIDERANDO que, inobstante a atuação firme do

Conselho Tutelar em conjunto com as Polícias Civil e Militar,

tem sido corriqueira a presença e permanência de crianças e

adolescentes nas ruas, lanchonetes, restaurantes, recintos de

festividades e apresentações artísticas, desacompanhados dos

pais ou responsáveis, até altas horas da madrugada;
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CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer

regramentos uniformes para aplicação em todos os Distritos e

Povoados que integram a Comarca, bem como na sede do

Município, no que diz respeito à criança e ao adolescente;

CONSIDERANDO a necessidade de se regular os horários de

frequência de crianças e adolescentes em locais de diversões

nesta Comarca, a fim de se preservar a sua integridade física e

moral, e tendo em vista as disposições dos artigos n", 74 a 81 e

149, inciso I, da Lei n". 8.069, de 13 de julho de 1990;

RESOLVE:

BAIXAR E EXPLICITAR AS SEGUINTES NORMAS A

SEREM OBRIGATORIAMENTE OBSERVADAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA EM

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (artigo 330, do Código Penal Brasileiro), além de outras

comi nações penais e administrativas previstas na Lei n". 8.069/1990 (ECA) e outras:

Capítulo I - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Art. 1° - Para fins desta Portaria, adotam-se os seguintes

conceitos e definições:

I - Criança - A pessoa com idade até 12 anos incompletos.

II - Adolescente - A pessoa com idade entre 12 a 18 anos

incompletos.
III - Pais - Pessoas cujos nomes figurarem documentos de

identificação da criança ou adolescente como tais, seja por

vínculo biológico, seja por vínculo jurídico (de adoção).

2



~.;::.-rrl<..~1}......f."'MN:....eI,

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUSCIMEIRA
DIRETORIA DO FORO

Confere com a original

IV - Responsável Legal - A pessoa que detém o direito de

Guarda, Tutela ou Curatela sobre a criança ou adolescente.

V - Pessoa Maior Expressamente Autorizada - Pessoa maior de

idade a quem os pais ou responsável outorguem autorização

escrita e com firma reconhecida (ou formulada perante o

Conselho Tutelar) para frequentar, em sua companhia,

determinados lugares e em horários onde o acesso e

permanência sejam proibidos, nos termos da Lei e desta

Portaria.

VI - Acompanhantes - Os avós, tios, irmãos e cunhados, desde

que maiores de dezoito anos.

Capítulo II - BILHAR, SINUCA, JOGOS DE AZAR E

CONGÊNERES

Art. 2° PROIBIR o acesso ou permanência de CRIANÇA ou

ADOLESCENTE, em qualquer dia e em qualquer horário do dia ou da noite, ainda que

acompanhado por qualquer dos pais ou responsável legal, em estabelecimentos que explorem

comercialmente BILHAR, SINUCA, JOGOS DE AZAR ou CONGÊNERES, bem como em

casas onde sejam realizadas apostas de qualquer natureza (Artigo 80, do ECA), ou, ainda, em

lugares onde, em razão da natureza da atividade, da localização e das características dos

frequentadores, seja imprópria para aquela faixa etária ou atentem contra a sua integridade

física, psíquica, moral e social.

§ 1°. Os donos dos estabelecimentos de que trata o Caput deste

Artigo deverão afixar, em local visível, AVISO (letras com tamanho mínimo de dois cm),

orientando o público sobre tais proibições, com os seguintes dizeres: "É PROIBIDA A

ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 ANOS NESTE RECINTO".
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§ 2°. o infrator estará sujeito a pena de multa de 3 (três) a 20

(vinte) salários mínimos de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária

poderá determinar o fechamento do estabelecimento (Artigo 258, do ECA).

Capítulo 111- DIVERSÕES ELETRÔNICAS

Art. 3°. DETERMINAR que a entrada e permanência de

cnanças (até 12 anos incompletos) e adolescentes (de 12 a 18 anos incompletos),

desacompanhados dos pais ou responsável legal, ou pessoa maior por eles expressamente

autorizados, em estabelecimentos que explorem DIVERSÕES ELETRÔNICAS (games,

fliperamas, jogos em rede, etc.), não impróprios para essa faixa etária, passam a ser reguladas

com as seguintes limitações:

I - CRIANÇAS poderão ter acesso durante o dia e, à noite, até

às 20hOOmin (vinte horas).

II - ADOLESCENTES, com idade de 12 a 16 anos

incompletos, poderão ter acesso durante todo o dia e, à noite, até às 21hOOmin (vinte e uma

horas).

III - ADOLESCENTES, com idade de 16 a 18 anos

incompletos, poderão ter acesso o dia todo e, à noite, até às 22hOO(vinte e duas horas).

§ 1°. Aos finais de semana e feriados, os horários previstos nos

incisos anteriores ficam prorrogados em 1 (UMA) HORA.

§ 2°. Não é permitida a entrada e permanência de crianças e

adolescentes nos recintos de que trata esse artigo TRAJANDO UNIFORMES ESCOLARES.
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§ 3 0. o infrator de qualquer das normas do presente capítulo

estará sujeito a pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, aplicando-se a multa

em dobro no caso de reincidência (Artigo 249, do ECA).

Capítulo IV - CARNA VAL, FESTIV AL, SHOWS E

EVENTOS

Art. 4°. REGULAMENTAR a entrada e permanência de

crianças e adolescentes, desacompanhados dos pais, responsável legal, ou pessoa maior por

eles expressamente autorizado, nas RUAS e em EVENTOS e RECINTOS PÚBLICOS

(praças, ginásios de esporte, shows em locais abertos ao público, etc.) ou COMERCIAIS

(bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres), da seguinte forma:

I - CRIANÇAS poderão ter acesso durante o dia e, à noite, até

às 20hOOmin (vinte horas).

II - ADOLESCENTES, com idade de 12 a 16 anos

incompletos, poderão ter acesso durante todo o dia e, à noite, até às 22hOOmin (vinte e duas

horas).

III - ADOLESCENTES, com idade acima de 16 anos, poderão

ter acesso e permanência o dia todo e, à noite, até às 24hOOmin (vinte e quatro horas).

§ 1°. Aos finais de semana e feriados, os horários previstos nos

incisos I, II e III acima, ficam prorrogados em 1 (UMA) HORA.

§ 2°. Todo e qualquer evento de que trata o Caput deste artigo

deverá ser organizado de forma a ter encerramento até, no máximo, 24hOOmin (vinte e quatro
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horas), EXCETO os festejos de Carnaval e Festival, que terão horário de término às

04hOOmin (quatro horas).

§ 3°. O infrator estará sujeito a pena de multa de 3 (três) a 20

(vinte) salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (Artigo 249,

do ECA).

Art. 5°. REGULAMENTAR a entrada e permanência de

menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, responsável legal, ou pessoa maior por eles

expressamente autorizados, EM CLUBES DANÇANTES, BOATES OU EVENTOS

FESTIVOS REALIZADOS COM OU SEM A COBRANÇA DE INGRESSOS, em casas

específicas ou em propriedades particulares (casas, chácaras, sítios, etc.), da seguinte forma:

I - CRIANÇAS NÃO PODERÃO ter acesso a tais locais,

EXCETO se acompanhados por qualquer dos pais ou responsável legal;

II - ADOLESCENTES, com idade entre 12 anos e 16 anos

incompletos, poderão ter acesso e permanecer nestes locais durante todo o dia e, à noite, até

às 22hOOmin (vinte e duas horas);

III - ADOLESCENTES, com idade entre 16 anos e 18 anos

incompletos, poderão ter acesso e permanecer em tais locais durante todo dia e, à noite, até às

02hOOmin (duas horas) da manhã;

§ 1°. DETERMINAR que nenhum evento festivo EM CLUBES

DANÇANTES, BOATES, REALIZADOS COM OU SEM A COBRANÇA DE

INGRESSOS de qualquer natureza, da qual participe, tenha acesso ou permanência de

criança ou adolescente, poderá ser realizada sem prévia autorização judicial (ALVARÁ

JUDICIAL), a ser proferida em procedimento específico, iniciado por petição subscrita pelos
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organizadores do evento e protocolada em Juízo com antecedência mínima de 05 (cinco) dias

úteis.

I - O requerimento de autorização judicial (ALVARÁ

JUDICIAL), a que se refere o dispositivo acima, deverá ser formulado pelos organizadores

do evento, ou por procurador com poderes específicos para tal finalidade, com antecedência

mínima de 5 (cinco) dias úteis, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Petição indicando a natureza do evento, data, local e horário

a ser realizado, estimativa da quantidade de pessoas que irão ao evento, número de segurança

proporcional ao número de pessoas esperadas no evento;

b) Nome, qualificação e fotocópia de documentos pessoais dos

responsáveis pela organização do evento;

c) Alvará de autorização da autoridade municipal competente;

d) Ofícios expedidos pelas Polícias Civil e Militar, bem como

do Conselho Tutelar da localidade, cientes da realização do evento.

§ 2°. Aos finais de semana e feriados, o horário previsto nos

incisos IIe IIIficam prorrogados em UMA HORA.

§ 3°. O infrator estará sujeito à pena de multa de 3 (três) a 20

(vinte) salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (Artigo 249,

do ECA).
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Capítulo v APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS,

ESPETÁCULOS, CERTAMES DE BELEZA OU FESTIVIDADES DE QUALQUER

NATUREZA

Art. 6°. DETERMINAR que nenhuma apresentação artística,

espetáculo, certame de beleza ou festividade de qualquer natureza, da qual participe, tenha

acesso ou permanência de criança ou adolescente, poderá ser realizada sem prévia de

autorização judicial (ALVARÁ JUDICIAL), a ser proferida em procedimento específico,

iniciado por petição subscrita pelos organizadores do evento e protocolada em Juízo com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. O requerimento de autorização judicial

(ALV ARÁ JUDICIAL), a que se refere o Caput deste dispositivo, deverá ser formulado

pelos organizadores do evento, ou por procurador com poderes específicos para tal

finalidade, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, mediante apresentação dos

seguintes documentos:

a) Petição indicando a natureza do evento, data, local e horário

a ser realizado, estimativa da quantidade de pessoas que irão ao evento, número de segurança

proporcional ao número de pessoas esperadas no evento;

b) Nome, qualificação e fotocópia de documentos pessoais dos

responsáveis pela organização do evento;

c) Alvará de autorização da autoridade municipal competente;

d) Ofícios expedidos pelas Polícias Civil e Militar, bem como

do Conselho Tutelar da localidade, cientes da realização do evento.
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Capítulo VI - BEBIDAS ALCOÓLICAS, TABACO E

OUTROS

Art. 7°, PROIBIR A VENDA, FORNECIMENTO OU

ENTREGA, ainda que gratuitamente, de produtos que possam causar dependência física ou

psíquica, inclusive BEBIDAS ALCOÓLICAS e TABACO (cigarro, cigarrilhas e

congéneres) ou quaisquer outras substâncias com efeito análogos, a menores de 18 anos.

Sendo rigorosamente punidos todos aqueles que venham a infringir essa proibição, inclusive

os comerciantes, pais e acompanhantes dos menores, bem como qualquer pessoa maior que

lhes entregar tais produtos para consumo.

§ 1°. Deverá ser fixado em todos os estabelecimentos que

comercializem bebidas alcoólicas, em local visível, AVISO (letras com tamanho mínimo de

dois cm) com o seguinte conteúdo: "NÃO VENDEMOS BEBIDAS ALCOÓLICAS A

MENORES DE 18 ANOS".

§ 2°. Pena Criminal - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)

anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave (Artigo 243, do ECA).

Pena Administrativa - Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários

mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (Artigo 249, do ECA).

Capítulo VII - EXPLOSIVOS, FOGOS DE ESTAMPIDO E

DE ARTIFÍCIO

Art. 8°. PROIBIR A VENDA, FORNECIMENTO ou

ENTREGA, ainda que gratuitamente, de EXPLOSIVOS, FOGOS DE ESTAMPIDO E DE
ARTIFÍCIO a menores de 18 anos, devendo ser afixado nos estabelecimentos que
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comercializem tais produtos AVISO, informando ao público sobre tal proibição, como

estabelecido no Artigo anterior.

Parágrafo único. Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)

anos, e multa.

Capítulo VIII - TRABALHO

Art. 9°. PROIBIR qualquer forma de trabalho, renumerado ou

não, a CRIANÇAS e ADOLESCENTES, ATÉ OS 14 ANOS INCOMPLETOS (Artigo 7°,

XXI, da CF).

§ 1°. ° adolescente com 14 anos a 16 anos incompletos poderá

ser contratado na condição de aprendiz, observadas as regras previstas no Artigo 60 e

seguintes, do ECA, inclusive quanto a horários, sendo-lhes assegurados todos os direitos

trabal histas e previdenciários.

§ 2°. A partir dos 16 anos, todo e qualquer adolescente poderá

exercer trabalho renumerado, sendo-lhe proibido apenas o trabalho (Artigo 7°, XXXIII, da

CF e Artigo 67, do ECA):

I - Noturno, realizado entre as 22hOOmin (vinte e duas horas)

de um dia às 05hOOmin (cinco horas) do dia seguinte;

II - Perigoso, insalubre ou penoso;

III - Realizado em locais prejudiciais a sua formação e ao seu

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;

.~
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IV - Realizado em horários e locais que não permitam a

frequência escolar.

Capítulo IX - VEÍCULOS AUTOMOTORES

Art. 10. PROIBIR criança ou adolescente de dirigir veículo

automotor em via pública (ruas, estradas, rodovias), caracterizando-se Ato Infracional

capitulado no Artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), devendo ser promovida a

apreensão do adolescente e do veículo, ficando a liberação do automotor condicionada a

decisão judicial a ser proferida, no Procedimento para Apuração do Ato Infracional, após

ouvido o Ministério Público.

§ 10. Sem prejuízo da medida prevista no Caput deste Artigo, a

Autoridade Policial deverá autuar, pelo crime previsto no Artigo 310, do CTB, os pais ou

responsáveis, ou terceira pessoa que confiou ou entregou a direção do veículo a criança ou

adolescente.

§ 2°. O veículo apreendido somente será liberado, após

comprovação da regularidade da posse e propriedade, e autuação administrativa pela

autoridade de trânsito em razão das infrações previstas nos artigos 162 e 166, do CTB, além

de outras porventura verificáveis conforme cada hipótese.

Art. 11. PROIBIR, em área urbana, a utilização de sons em

veículos automotores (de forma profissional ou em carros particulares), em volume abusivo

que perturbe o sossego público, após as 22hOOmin (vinte e duas horas).

Capítulo X - OVO/FITAS DE VÍDEO, REVISTAS E

PUBLICAÇÕES

11
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Art. 12. Os proprietários e funcionários de estabelecimentos

que explorem a venda ou aluguel de fitas de vídeo, discos, disquetes ou videodiscos

compactos ("Cds" ou "DVDs") cuidarão para que não haja venda ou locação, em desacordo

com a classificação atribuída pelo órgão competente (Artigo 77, do ECA).

Parágrafo único. O infrator estará sujeito a pena de multa de 3

(três) a 20 (vinte) salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária

poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias (Artigo 258, do

ECA).

Art. 13. PROIBIR os proprietários e funcionários de

estabelecimentos que explorem a venda ou aluguel dos produtos referidos no Caput deste

Artigo, explorem, em ambiente público, inclusive no interior da loja, embalagens ou qualquer

tipo de propaganda de contenha cenas de sexo explícito, obscena ou pornográfica.

§ 1°. DETERMINAR que a exposição de embalagens ou

qualquer tipo de propaganda que contenha cenas de sexo explícito, pornográficas ou

obscenas será admitida desde que tais embalagens sejam colocadas em sala separa e sem

contato visual a partir de qualquer ponto do restante do estabelecimento. O acesso da referida

sala deve ser impedido por porta compacta e de material opaco, não sendo admitidas cortinas,

franjas ou similares.

§ 2°. DETERMINAR que a porta da referida sala deva conter

aviso indicando que o material que se encontra na mesma tenha conteúdo erótico ou

pornográfico. A porta da referida sala deverá conter ainda o aviso de proibição de entrada de

menores de dezoito anos de idade.

§ 3°. O infrator estará sujeito a pena de multa de 3 (três) a 20

(vinte) salários mínimos de referência, aplicando-se a multa em dobro no caso de

12
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reincidência, sem prejuízo da apreensão das embalagens das fitas de vídeo, discos, disquetes,

videodiscos compactos ("Cds" ou "OVOs") (Artigo 249, do ECA).

Art. 14. PROIBIR os proprietários e funcionários de bancas de

jornais, livrarias e congêneres a venda a crianças e adolescentes de revistas e publicações,

contendo material impróprio a menores de 18 anos.

§ 1°. Os materiais a que se refere o Caput não poderão ser

expostos de forma que mostrem qualquer parte de seu conteúdo. A comercialização deverá

ser feita em embalagem lacrada e opaca com advertência de seu conteúdo (Artigo 78, do

ECA).

§ 2°. O infrator estará sujeito a pena de multa de 3 (três) a 20

(vinte) salários mínimos de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem

prejuízo da apreensão da revista e publicação (Artigo 257, do ECA).

Capítulo XI - HOSPEDAGEM

Art. 15. PROIBIR a hospedagem de CRIANÇA ou

ADOLESCENTE em motel.

Art. 16. PROIBIR a hospedagem de CRIANÇA ou

ADOLESCENTE em hotel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou

acompanhado pelos pais ou responsável.

Parágrafo único. O infrator será punido com pena de multa de

10 (dez) a 50 (cinquenta) salários mínimos de referência. Em caso de reincidência, a

autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze)

dias (Artigo 250, do ECA).

13
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Capítulo XII - VIAGENS

Art. 17" PROIBIR CRIANÇA de viajar para fora da Comarca,

desacompanhada dos pais ou responsável legal, parente colateral maior, até o terceiro grau

(bisavós, avós, irmãos e tios) ou pessoa maior autorizada, salvo no caso de Comarca contigua

a da residência da criança (Artigo 83, do ECA).

Capítulo XIII - DIVULGAÇÃO DE PROCEDIMENTO

Art. 18. É expressamente proibida a divulgação, total ou

parcial, sem a devida autorização judicial, por qualquer meio de comunicação, de nome, ato,

ou documentos de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou

adolescente a que se atribua ao infracional.

§ 10. O infrator esta sujeito a pena de multa de 3 (três) a 20

(vinte) salários mínimos, aplicando-se em dobro no caso de reincidência (Artigo 247, do

ECA).

§ 20• Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente,

fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou quaisquer ilustrações

que te diga respeito ou que se refira a atas que lhes sejam atribuídos, de forma a permitir a

sua identificação, direta ou indiretamente (Artigo 257, §1°, do ECA).

§ 30. Se o fato for praticado por Órgão de imprensa ou emissora

de rádio, além da pena prevista no parágrafo primeiro deste artigo, poderá ser determinada a

apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora por até 2 (dois) dias,

bem como da publicação do periódico até por 2 (dois) números (Artigo 257, § 20, do ECA).
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Capítulo XIV - PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS (PNE)

Art. 19. DETERMINAR que seja dispensada atenção especial

às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais (PNE), sendo que qualquer

ato praticado em relação aos mesmos deve ser, imediatamente, comunicado a APAE, que

deverá enviar um profissional habilitado a atendê-lo, juntamente com o Conselho Tutelar.

Capítulo XV - APREENSÃO E AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 20. DETERMINAR AO CONSELHO TUTELAR do

Município desta Comarca de Juscimeira que fiscalize o cumprimento desta PORTARIA, com

o auxílio das Polícias Militar e Civil, autuando os infratores, nos termos do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA), encaminhando cópia ao Ministério Público e a Vara Única,

se for o caso.

Art. 21. DETERMINAR que as cnanças e adolescentes

encontrados em locais e horários impróprios, segundo as normas da presente portaria,

deverão ser apreendidos e, imediatamente, entregues ao responsável legal.

§ 1°. A criança ou adolescente e seu responsável deverão ser

convidados a se retirar do local, sob pena de encaminhamento do menor ao Conselho Tutelar

dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 2°. Se a criança ou adolescente estiver desacompanhado

deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, que

providenciará sua entrega ao responsável legal, assinando este termo de responsabilidade.
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Art. 22. DETERMINAR que a autoridade que apreender a

criança ou adolescente lavre boletim de ocorrência, auto de infração ou termo

circunstanciado. O documento será lavrado pela autoridade atuante e deverá ser encaminhado

à Vara Única, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 23. DETERMINAR que as Autoridades Policiais, Civil e

Militares e quaisquer servidores, em suas diligências, deverão sempre providenciar, de

imediato, a lavratura de auto de infração detalhado e minucioso, assinado por 2 (duas)

testemunhas (Artigo 194, do ECA).

Parágrafo único. Qualquer pessoa, porém, poderá noticiar a

ocorrência de infração ao Juizado da Infância e da Juventude, a Promotoria de Justiça da

Infância e da Juventude, ao Comissário de Menores, ao Conselho Tutelar dos Direitos da

Criança e do Adolescente ou as Autoridades Policiais Civis e Militares.

Capítulo XVI - DISPOSIÇÕES PENAIS

Art. 24. A presente portaria explicita e regulamenta algumas

das obrigações contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação extravagante,

mas não exclui as demais obrigações e penalidades contidas no referido Estatuto ou em

outros diplomas legais, cuja ignorância não se poderá alegar para escusar-se ao cumprimento

da lei.

Parágrafo único. Os casos omissos serão decididos pelo Juiz da

Vara Única, respeitadas as prescrições legais e ouvida sempre a Promotoria de Justiça da

Infância e da Juventude.

Art. 25. Todos os proprietários, gerentes, diretores,

responsáveis, funcionários e empregados a qualquer título, dos estabelecimentos

16



..s'ií~

•ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUSCIMEIRA
DIRETORIA DO FORO

Confere com a original

mencionados nesta portaria ou congêneres, serão solidariamente responsáveis, por dolo ou

culpa, pelo descumprimento das normas estabelecidas na mesma, juntamente com os

menores e seus responsáveis legais.

Parágrafo único. O pai, a mãe, o responsável legal ou o

acompanhante serão solidariamente responsáveis pela prática de infração administrativa, se a

criança ou adolescente estiver em sua companhia no momento da ocorrência da infração, sem

prejuízo da apuração de sua responsabilidade criminal, por omissão ou negligência.

Art. 26. Quando nenhuma sanção específica tiver sido

mencionada, o descumprimento das prescrições da presente portaria implicará na imposição

de pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no

caso de reincidência (Artigo 249, do ECA); sem prejuízo de outras sanções de ordem

administrativa ou penal.

Art. 27. Todos os proprietários, gerentes, diretores,

responsáveis, funcionários e empregados a qualquer título, dos estabelecimentos

mencionados nesta Portaria ou congêneres, assim como os responsáveis legais pelas crianças

e adolescentes, a população em geral e as próprias crianças e adolescentes deverão das todo o

apoio à Vara Única, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, Conselho Tutelar dos

Direitos da Criança e do Adolescente, Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos

governamentais e não governamentais afetos à Infância e à Juventude.

Parágrafo único. É expressamente proibido impedir ou

embaraçar a autuação dos membros do Conselho Tutelar ou representantes do Ministério

Público, no exercício de função prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O infrator

ficará sujeito às seguintes penalidades:
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I - Pena Criminal- Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos

(Artigo 236, do ECA).

II - Pena Administrativa - Multa de 3 (três) a 20 (vinte)

salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (Artigo 249, do

ECA).

Art. 28. Para ampla divulgação, conhecimento e cumprimento

da presente Portaria, nas respectivas esferas de autuação, encaminhe-se cópia às seguintes

Instituições:

I - Ao comando da 7a Companhia Independente de Polícia

Militar da cidade de Jaciara - MT, ao Comando do 2° Pelotão de Polícia Militar desta cidade

de Juscimeira - MT e aos titulares da Delegacia de Polícia Civil destas localidades;

II - Aos coordenadores dos Conselhos Tutelares e Chefes dos

Poderes Executivo e Legislativo da Comarca;

III - Às entidades representativas da sociedade organizada;

IV - Às direções das escolas estaduais, municipais e

particulares existentes nesta Comarca;

V - A imprensa falada e escrita desta Comarca.

Art. 29. Afixe-se cópia da presente PORTARIA nos murais dos

seguintes locais, para conhecimento do público em geral:

I - Prédio do Fórum;
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II - Agência dos Correios;

III - Agências Bancárias;

IV - Câmaras de Vereadores;

V - Prefeitura Municipal;

VI - Escolas estaduais, municipais e particulares existentes

nesta Comarca.

Art. 30. Remeta-se cópia ao Representante do Ministério

Público, à Defensaria Pública e a OAB.

Art. 31. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogando as Portarias que houver, bem como as demais disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 14 de Junho de 2016.

Juiz de Direito
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