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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº. 04/2017-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 Considerando que o artigo 257, letra "c" da Lei Municipal nº. 153/92, 

estabelece que o dia 02 de fevereiro é considerado feriado Civil no 

Município de Araputanga em razão de sua Emancipação Política.

 R E S O L V E:

 I - Suspender o expediente do Foro desta Comarca, no dia 02.02.2017 

(quinta-feira), em virtude do feriado Municipal;

 II – Prorrogar os prazos processuais para o primeiro dia útil subsequente;

 III – Manter apenas a realização das audiências criminais (Carta 

Precatória) agendadas, referentes aos processos de códigos 72106, 

71999, 71981, 71861, 71860, 71841, 71815, 71655 e 71619, as quais não 

foram redesignadas para não trazer prejuízos aos jurisdicionados, sendo 

que ocorrerão das 13:00 as 17:15 horas, e serão realizadas por este 

magistrado;

 IV – Convocar o servidor Hayre da Vitória Basseti, matrícula 24759, 

Assessor de Gabinete II, para auxiliar este magistrado na realização das 

audiências supracitadas, devendo ser anotadas na ficha funcional do 

servidor as respectivas compensatórias a que fará jus;

 V – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remeta-se cópia à Presidência 

do Egrégio do Tribunal de Justiça e à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Notifique-se o Ministério Público, 

Defensoria Pública, Subseção da OAB e Autoridades Policiais desta 

comarca, Por meio eletrônico.

 Araputanga/MT, 16 de janeiro de 2017.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 06/2017-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria – CNGC – Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão 

judiciário;

 RESOLVE:

I) ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados 

do mês de Fevereiro/2017 das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo 

relacionados:

Servidores Dias Servidor (es) Plantonista Telefone

 02,04 e 05 Keyla Maria Pains de Oliveira (65) 99285 7971

 11 e 12 Marta Ferreira Santos de Paula (65) 99285 7971

 18 e 19 Flávia Gonzaga de Freitas (65) 99285 7971

 25 e 26 Juliana Pena (65) 99285 7971

 27 e 28 Rosimar Cristina da Silva (65) 99285 7971

Oficial de Justiça 02, 04 e 05 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 

3350

 11 e 12 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612

 18 e 19 Welbson de Freitas Carvalho (65) 99985 1641

 25 e 26 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843

 27 e 28 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612

Juiz 02 Renato José de Almeida Costa Filho (65) 3261 1273

 04 e 05 Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel (65) 9628 4620

 11 e 12 Helícia Vitti Lourenço (65) 9628 4620

 18 e 19 Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa (65) 9628 4620

 25,26,27 e 28 José Eduardo Mariano (65) 9628 4620

 Cumpra-se, cientificando os servidores supra mencionados.

 Araputanga - MT, 17 de janeiro de 2017.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 05/2017-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o servidor João Henrique, Matrícula 5364, designado 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, encontra-se 

afastado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2017, usufruindo folga 

compensatória.

RESOLVE:

 Designar Juscenil Alves Arruda Souza, Técnica Judiciária, matrícula 5482, 

para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta, nos dias 23 e 24 

de janeiro de 2017, durante o afastamento do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Araputanga-MT, 17 de janeiro de 2017.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 03/2017/DF

 Disciplina a participação de Crianças e Adolescentes nos 

festejos carnavalescos/momescos e estabelece medidas 

referentes ao Carnaval.

 O Dr. Victor Lima Pinto Coelho,MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte- MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da lei,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 227 da CRFB/88, no sentido de que é 

dever assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressa, bem como a necessidade de assegurar à criança e ao 

adolescente os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana diante 

da sociedade em geral;

 CONSIDERANDO o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

Lei n. 8.069/1990 - e a Lei Estadual n. 9.791 de 27 de julho de 2012, a qual 

disciplina sobre as sanções pela venda, oferta, fornecimento e entrega de 

bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos.

 CONSIDERANDO o direito da criança e do adolescente ao acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua 

faixa etária, participarem do evento social e cultural denominado Carnaval 

e, ainda, ser dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação 

dos direitos da criança e do adolescente - Lei n. 8.069/1990, art. 70 – e 

competir à autoridade judiciária disciplinar a participação e o acesso de 

crianças e adolescentes em bailes ou promoções dançantes, boate ou 

congêneres, bem como em locais de diversões e espetáculos públicos – 

Lei n. 8.069/1990, art.149;

 CONSIDERANDO os festejos carnavalesco/momescos do ano de 2017.

 RESOLVE:

Art. 1º - A participação de crianças e adolescentes nos eventos 

carnavalescos, assim como o ingresso e a permanência desses 

desacompanhados ou não, dependerão da observância das 

determinações contidas nesta Portaria e legislação correlata sobre o tema.

 Art. 2º - Os desfiles de blocos infantis, em vias públicas ou locais abertos 

e expostos ao sol somente poderão ser realizados até às 14h. (quatorze 

horas), e os bailes ou eventos infantis outros, promovidos em lugares 

protegidos dos raios solares, poderão ser efetuados em qualquer período 

do dia e até às 20h (vinte horas), atentando-se quanto às exigências 

dispostas no art. 7°. desta Portaria.

 § 1°. Os eventos festivos no caput enunciados (matines/vespertinos), 

somente terão a participação de crianças e adolescentes com idade igual 

ou superior a 12 (doze) anos e inferior a 14 (quatorze) anos, ambas 

devidamente acompanhadas dos pais ou responsável.

 § 2°. Os organizadores do evento festivo cuidarão para que não seja 

permitida nos mesmos locais a presença de adultos, salvo o responsável 

pela criança ou adolescente, bem como deverão evitar a utilização de 

objetos ou adereços de fantasias que possam oferecer riscos a 

integridade física, psíquica ou moral dos participantes.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 994218/1/2017 Página 3 de 9



 § 3°. Os organizadores do evento deverão adotar meios de 

conscientização no sentido de proibir os pais ou responsáveis que 

acompanham as crianças e os adolescentes, quanto à ingestão de 

bebidas alcoólicas ou uso substância que cause dependência física ou 

psíquica, evitando-se a colocação destes em risco e educando contra a 

ingestão e uso dessas, em respeito a sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento.

 Art.3. Nos desfiles de blocos, cordões, escolas de samba, bailes ou 

assemelhados, abertos ao público em geral, será permitida a participação, 

ingresso e permanência de crianças e adolescentes, atentando-se quanto 

às exigências dispostas no art. 7°. desta Portaria.

 § 1°. As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsável 

legal.

 § 2°. Os adolescentes com idade igual ou superior a 12 (doze) anos e 

inferior a 16 (dezesseis) anos deverão estar acompanhadas dos pais ou 

responsável.

 § 3°. Os adolescentes não especificados no parágrafo anterior poderão 

estar desacompanhados, desde que mediante porte de autorização 

escrita, dos pais ou responsável legal (tutor, guardião), e o documento de 

identidade com foto.

 § 4°. No caso mencionado no caput, caso agreguem ao preço do 

ingresso, camisa, abadá ou outros, o fornecimento gratuito de bebidas 

alcoólicas, será terminantemente proibida à entrada e permanência de 

crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável, não 

se aplicando a exceção expressa no parágrafo anterior, bem como 

deverão ser afixados nos locais de acesso, bares e onde mais esteja 

servindo a bebida, cartazes visíveis e legíveis sobre a proibição de venda 

e consumo dessas aos menores de 18 (dezoito) anos.

 § 5°. É vedado por parte de crianças e adolescentes a prática do topless, 

bottomless e outras que atentem contra a integridade física, psíquica e 

moral desses.

 Art. 4°. As crianças e adolescentes em situação irregular nos eventos 

serão retirados e imediatamente entregues, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, administrativa ou penal, dos organizadores, 

estabelecimentos e dos pais ou responsável:

 I - aos pais ou responsável;

 II - se necessário, recolhidos às instituições próprias;

 III - ao Conselho Tutelar.

 Art. 5°.Os organizadores do evento e proprietários ou responsáveis por 

estabelecimentos outros ficam cientes da proibição/crime do art. 243 da 

Lei n. 8.069/1990, com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 

multa, se o fato não constituir crime mais grave.

 § 1°. Os mencionados no caput, utilizando-se do pessoal de segurança e 

outros, cuidarão para impedir que crianças e adolescentes, pessoas com 

idade inferior a 18 (dezoito) anos, façam uso de substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

 § 2°. As crianças ou adolescentes em situação de abandono ou de risco, 

decorrente da conduta omissiva ou comissiva de seus pais ou 

responsável e da sociedade, entre as quais as alcoolizadas, 

aparentemente drogadas, em vias de fato, sobre os ombros de adultos em 

locais de intenso fluxo de foliões, entre outras a serem verificadas com a 

utilização da razoabilidade e bom senso, bem como as que forem 

encontradas usando sprqy proibido, ingerindo bebida alcoólica ou 

consumindo produto cujo componente possa causar dependência física 

ou psíquica, terão esses apreendidos e comunicado o Conselho Tutelar, 

que adotará as medidas cabíveis.

 Art. 6°. Na fiscalização/verificação do cumprimento da normatização, fica 

assegurado aos agentes de fiscalização e autoridades competentes o 

livre acesso a todos os locais de eventos carnavalescos ou 

estabelecimentos, mediante identificação com credencial, ficando 

facultado aos organizadores e proprietários de estabelecimentos a 

exigência de exibição do documento.

 § 1°. Ressalta-se que impedir ou embaraçar a ação de Autoridade 

Judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério 

Público no exercício de função prevista em Lei é crime, com pena de 

detendo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos - Lei n. 8.069/1990, art. 236.

 § 2°. Na remota hipótese de descumprimento da previsão legal e tentativa 

de frustrar a fiscalização, fica autorizado a busca de apoio das Policias 

Militar e Civil, INDEPENDENTE DE AÇÃO DIRETA DESTE JUÍZO OU 

MINISTERIO PUBLICO, haja vista a necessidade iminente de fiscalização 

quanto à participação, ingresso e permanência de crianças e 

adolescentes nos eventos.

 Art. 7º. São considerados responsáveis pela criança e adolescente, para 

fins de exame e identificado por parte dos organizadores do evento, 

agentes de fiscalizado e autoridades competentes:

 I - o pai, a mãe, o tutor, o guardião, os ascendentes ou parentes até o 

terceiro grau e maiores de 18 (dezoito) anos, todos comprovados 

documentalmente o parentesco;

 II - qualquer pessoa maior de 18 (dezoito) anos no gozo de suas 

capacidades civis e mentais, autorizada pelo pai, mãe ou responsável 

legal por escrito (anexando cópia do documento destes), bem como 

portando documento pessoal de identidade com foto.

 Parágrafo único. Ressalta-se que é crime entregar filho menor 

de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva 

saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo, com 

pena de detendo, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Art. 8º. Os organizadores do evento e proprietário ou responsáveis por 

estabelecimentos outros, entre os quais, clubes, bares, restaurantes, 

lanchonetes, boates, discotecas, supermercados, casas de 

conveniências e congêneres, deverão observar o cumprimento das 

disposições desta Portaria e, conseqüentemente, dos artigos 249 e 258 da 

Lei n. 8.069/1990.

 § 1°. Ressalta-se que descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 

inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim 

determinado da Autoridade Judiciária ou Conselho Tutelar é infração com 

pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se 

o dobro em caso de reincidência.

 § 2°. Ressalta-se que deixar o responsável pelo estabelecimento ou o 

empresário de observar o que dispõe a Lei n. 8.069/1990 sobre o acesso 

de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua 

participação no espetáculo é infração com pena de multa de 3 (três) a 20 

(vinte) salários.

 Art. 9º Os casos omissos serão regulados por este Juízo.

 Art. 10 A Portaria deve estar afixada à entrada dos 

estabelecimentos (em tamanho A4).

§ 1°. Os clubes, similares, ou qualquer outro local destinado aos eventos 

deverão manter afixados em lugar visível, uma cópia de documento hábil 

de licença e ou autorização da Prefeitura quanto à segurança do prédio 

onde serão realizados os eventos festivos, assim como as demais 

autorizações exigidas pelo Poder Público.

 § 2°. Ressalta-se que deixar o responsável por diversão ou espetáculo 

público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de 

exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou 

espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação é 

infração com pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

 Art. 11 Os organizadores e proprietários ou responsáveis por 

estabelecimentos outros, que realizarem eventos em ambiente aberto e 

sem acústica ou isolamento para o som, deverão providenciar o 

desligamento total de seu aparelhamento sonoro às 4h (quatro horas).

 § 1°. A determinação do caput objetiva o direito que tem cada indivíduo, 

em especial as crianças e adolescentes, de gozar de tranqüilidade, 

silêncio e repouso necessários, restringindo perturbações sonoras 

abusivas de qualquer natureza, sem prejuízo do direito de vizinhança com 

o uso normal da propriedade e a garantia ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.

 § 2°. Ressalta-se que perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios 

com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em 

desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros 

ou sinais acústicos é contravenção penal apenado com prisão simples, de 

15 (quinze) dias a 3 (três) meses ou multa.

 Art.12 Entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

 Art.13 Esta Portaria Específica para o Carnaval não exclui os requisitos 

procedimentais e de segurança contida na Portaria n.º 02/2017/DF, em 

vigor.

 REMETA-SE cópia desta Portaria ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e do Conselho 

da Magistratura, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, ao Conselho Tutelar, a 

Policia Militar, a Policia Civil, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal 

de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

Associação Comercial do Município e aos estabelecimentos comerciais, 

bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres da cidade, 
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encarecendo a necessidade, no interesse do serviço público, da mais 

estreita cooperação com a Justiça, bem como se de ciência aos meios de 

comunicação (radio, televisão, imprensa escrita e internet) para que 

ocorra ampla divulgação.

 AFIXE-SE cópia no átrio do Fórum. P.I.C. Brasnorte-MT, 17 de janeiro de 

2017. Victor Lima Pinto Coelho Juiz Substituto e Diretor do Foro.

 PORTARIA nº 02/2017-DF

 Regulamenta, nos moldes fixados no ECA, a entrada e permanência de 

crianças e adolescentes em locais de diversão e sua participação em 

eventos públicos e fixa diretrizes para orientação de estabelecimentos 

comerciais, de ensino e de saúde sobre a proteção dos interesses da 

pessoa em desenvolvimento.

 O Exmo. Sr. Dr. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz Substituto da Vara Única da 

Comarca de Brasnorte/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da lei:

 CONSIDERANDO a atribuição do Juiz da Infância e Juventude para fixar 

diretrizes orientativas aos estabelecimentos sobre a proteção dos 

interesses de crianças e adolescentes nos moldes alinhavados pelo art. 

70 da Lei n. 8.069/90;

 CONSIDERANDO que o art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

outorga à autoridade judiciária da Infância e Juventude o regramento 

acerca da entrada e permanência de crianças ou adolescentes 

desacompanhados nos locais elencados no inciso I, do referido artigo, 

bem como sua participação,acompanhado ou não de quem de direito, nos 

eventos grafados no inciso II do mesmo dispositivo legal;

 CONSIDERANDO o princípio de proteção integral à criança e ao 

adolescente grafado na Constituição Federal e, igualmente, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente;

 CONSIDERANDO que o lazer de crianças e adolescentes deve observar 

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, em especial o 

direito à educação.

 RESOLVE:

 CAPÍTULO I - DA ENTRADA E PERMANÊNCIA DE CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE EM EVENTOS PÚBLICOS FESTIVOS.

 Seção I - Das disposições gerais:

Art. 1º. Aos efeitos desta Portaria, considera-se criança a pessoa até 

doze anos de idade incompletos e, adolescente, entre doze e dezoito anos 

de idade incompletos, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto 

da Criança e Adolescente).

 Art. 2º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

 Art. 3º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais.

 Art. 4º. São terminantemente proibidas a entrada e a permanência de 

criança desacompanhada de responsável, SALVO MEDIANTE 

ALVARÁ JUDICIAL E QUANDO FOR O CASO, em bailes, boates, 

promoções dançantes, festas pagas e demais eventos abertos ao público, 

tendo locais físicos determinados e delimitados, com respectivo controle 

de entrada e saída (eventos públicos festivos);

 Art. 5º. Consideram-se responsáveis pela criança ou pelo adolescente:

 I. O pai, a mãe, o tutor ou guardião, DESDE QUE ATESTADO 

DOCUMENTALMENTE;

II. Os demais ascendentes ou colaterais até o terceiro grau (avós, 

bisavós, tios, sobrinhos e irmãos), desde que maior de 18 anos E 

ATESTADO DOCUMENTALMENTE, e

 III. O professor, o monitor ou o coordenador, por ocasião de excursões e 

passeios realizados por estabelecimentos de ensino, bem como 

eventos na própria escola, munidos de autorização por escrito de um 

daqueles referidos nos incisos I e II, acima.

 Art. 6º. É terminantemente proibida a entrada e, portanto, a permanência 

de criança ou de adolescente:

  I. em estabelecimentos que explorem comercialmente sinuca, bilhar e 

similares ou casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, 

inclusive as que contenham máquina de vídeo-bingo, dentre outras;

 II. em locais de exibição de filmes, peças ou congêneres, quando em 

desacordo com a faixa etária indicada pelo órgão competente;

 III. em estabelecimentos que vendam ou aluguem predominantemente 

produtos eróticos, que contenham ilustração ou mensagem obscena ou 

pornográfica, estimulem a violência ou façam apologia ao uso de drogas, 

de bebidas alcoólicas ou de quaisquer outras substâncias nocivas; e

 IV. em prostíbulo ou similares.

 Art. 7º. É dever do responsável pelo estabelecimento e, igualmente, do 

promotor do evento que permitirem, quando existir alvará judicial, a entrada 

de criança ou adolescente, acompanhado ou não:

 I. contratar número de seguranças compatível com a estimativa do público 

esperado ao evento;

 II. controlar a entrada do evento, exigindo a apresentação de documento 

de identidade de todos;

 III. afixar na entrada do local festivo, o alvará judicial para a entrada e 

permanência de adolescente desacompanhado dos agentes referidos no 

artigo 5° desta, se for o caso;

 IV. exigir que a criança ou o adolescente porte, obrigatoriamente, 

documento de identidade original, ou similar, como por exemplo, certidão 

de nascimento, sob pena de ser vedada a entrada ou permanência no 

local;

 V. obstar o consumo de cigarro, bebida alcoólica e similares por crianças 

ou adolescentes em suas dependências;

 VI. obstar a participação de crianças e adolescentes nas atividades que 

ofereçam como prêmios produtos inadequados ou proibidos;

 VII. encaminhar o adolescente que cometer ato infracional à autoridade 

competente ou, não sendo possível realizar tal providência de imediato 

ante eventual risco ou perigo de vida, contatar a autoridade policial 

providenciando-se o necessário com urgência.

 CAPÍTULO II - DA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM 

EVENTOS PÚBLICOS FESTIVOS.

 Seção I - Das disposições gerais:

Art. 8º. É proibida a participação de criança ou adolescente sem alvará 

judicial ou desacompanhadas de responsáveis nos termos do artigo 

5º em:

 I. eventos públicos festivos abertos ao público e demais espetáculos 

congêneres, nos termos do artigo 4º;

 II. certames de voz, beleza ou outros, além de desfiles de moda.

 Art. 9º. É obrigação do promotor do evento público ao qual foi autorizada 

a participação de criança ou adolescente:

 I. manter à disposição da fiscalização do Juízo da Infância e Juventude, 

Ministério Público Estadual e do Conselho Tutelar, o competente alvará 

judicial e municipal, além dos documentos da pessoa jurídica ou física 

responsável pelo evento e;

 II. zelar para que a criança ou adolescente participante esteja trajado com 

roupas adequadas à pessoa em desenvolvimento de forma a não expor o 

corpo em conotação sensual, impedindo a ocorrência de qualquer 

constrangimento, seja de que modalidade for.

 CAPÍTULO III - DOS PLEITOS DE ALVARÁ (AUTORIZACÃO) JUDICIAL 

PARA ENTRADA E PERMANÊNCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE 

DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

 Art. 10. Os pedidos contidos nesse capitulo devem ser apresentados à 

autoridade judiciária com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

úteis, sob pena de eventual indeferimento imediato.

 Parágrafo Único. Os pedidos referentes aos eventos, cujo prazo 

referido no caput já tenha se iniciado quando da publicação desta Portaria, 

poderão ser protocolizados com antecedência mínima de 03 (três) dias 

úteis

 Art. 11. O requerimento contido no art. 10 desta Portaria deverá ser 

instruído, cumulativamente, com os seguintes elementos:

 I. qualificação completa do promotor do evento e do responsável pelo 

estabelecimento, juntando cópia da identidade e CPF e, em caso de 

pessoa jurídica, cópia do ato constitutivo e do CNPJ;

II. descrição do local e do evento, com os horários de inicio e de término, 

inclusive dos ensaios e gravações, quando for o caso;

 III. alvarás: da Prefeitura Municipal e da Vigilância Sanitária;

 IV. esclarecimento quanto ao serviço de segurança do local, constando a 

qualificação do responsável pela atividade, o número de agentes 

contratados, noticiando, ainda, se ocorrerá presença da Policia Militar no 

local;

 V. liberação do local pelo Corpo de Bombeiros ou, na falta desta, laudo de 

Engenheiro Civil, referente à estrutura do local do evento, com 

manifestação expressa quanto aos riscos;

 VI. comprovação do envio de ofícios ao Conselho Tutelar, Polícias Civil e 

Militar e Secretaria de Saúde;
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 VII. declaração da organização do evento de que haverá espaço 

destinado aos agentes da infância e juventude, às polícias e ao Conselho 

Tutelar.

 VIII. cuidando-se de participação de criança ou adolescente em 

espetáculo público ou, igualmente, certame de beleza:

 a) autorização para participação no evento assinada por um daqueles 

entes referidos no inciso I e II do art. 5º desta Portaria, constando o nome 

da pessoa que se responsabilizará pela criança ou adolescente no 

momento dos ensaios e apresentações, devendo estar presente no 

evento, ou os próprios responsáveis elencados no artigo 5º, III;

 b) cópia do documento de identidade ou da certidão de nascimento do 

participante.

 Art. 12. A validade do alvará deverá constar da autorização e, em sendo 

omisso, valerá pelo prazo de vinte dias, não mais.

 Art. 13. Caso não haja ALVARÁ JUDICIAL para entrada e permanência 

e/ou participação de crianças e adolescentes, por qualquer motivo, O 

ORGANIZADOR DO EVENTO deverá:

 a) controlar a entrada, exigindo documentação de todos;

 b) colocar avisos na entrada do evento em papel sulfite A-4, não menos 

que 05 (cinco), e com visibilidade para o público em geral, contendo os 

seguintes dizeres: PROIBIDA A ENTRADA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS.

 CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.

 Art. 14. Se durante a fiscalização dos eventos delimitados no 

artigo 4º for constatada a presença de criança e adolescente em 

situação irregular, o organizador ou responsável será notificado 

para adotar as medidas desta Portaria. Se, na mesma ocasião, o 

fato se repetir, o EVENTO SERÁ IMEDIATAMENTE FECHADO, 

encerrado com a instauração de procedimento administrativo, 

sem prejuízo de responsabilidades penais e cíveis.

Art. 15. Não se aplica esta Portaria quanto à exigência de alvará judicial:

 a) Em eventos fechados ao público em geral;

 b) Participação de crianças e adolescentes em eventos acompanhados 

de responsáveis, na forma do artigo 5º;

 c) Eventos públicos festivos que não tenham locais físicos determinados 

e delimitados, com respectivo controle de entrada e saída;

 Art. 16. A desnecessidade de alvará judicial para os casos acima 

descritos não acarreta a irresponsabilidade jurídica do promotor 

do evento, devendo sempre ser observado em qualquer 

hipótese, com ou sem alvará judicial, o ordenamento jurídico 

vigente, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 

8069/90

Art. 17. O magistrado que substituir este juízo no exercício de suas 

funções não está adstrito aos termos desta Portaria, havendo a 

discricionariedade em adotar o inteiro teor dos seus termos ou apenas a 

parcialidade destes, fato substanciado pela independência funcional dos 

membros do Poder Judiciário.

 Art. 18. A inobservância do disposto nesta Portaria sujeita o agente às 

sanções previstas no Código Penal, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dentre outras normas jurídicas.

 Art. 19. Os casos não regulamentados serão resolvidos pela Autoridade 

Judiciária, ouvido o Ministério Público Estadual, sempre que possível.

 Art. 20. O Conselho Tutelar diligenciará propiciando amplo conhecimento 

da Portaria em tela perante a sociedade local, os estabelecimentos 

referidos na presente, aos órgãos públicos da Comarca e às entidades 

beneficentes.

 Art. 21. Esta Portaria entrará em vigor no dia de sua publicação, ficando 

revogadas quaisquer outras editadas anteriormente que versem sobre 

criança e adolescente.

 Art. 22. REMETA-SE cópia à e. Corregedoria-Geral de Justiça, à OAB de 

Brasnorte, ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia, à Polícia Militar, ao 

Conselho Tutelar, à Associação Comercial, ao Poder Executivo (que 

deverá repassar aos Conselhos Municipais da Criança e do adolescente), 

ao Poder Legislativo, às associações de bairro e às associações 

filantrópicas e religiosas e à imprensa local.

 Brasnorte/MT, 16 de janeiro de 2017. Victor Lima Pinto Coelho.Juiz 

Substituto

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA N. 06/2017 - Camp

 O Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR, Saulo Lessa de Souza, portador do RG 1288598-3 e CPF n. 

035.678.011-20, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II do Gabinete do Juizado Especial e Vara Única da comarca de 

Campinápolis, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

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

Cidade, 11 de janeiro de 2017

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Feliz Natal

Portaria

PORTARIA Nº 01/2017-DF

O Dr. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DEALBUQUERQUE, M.M Juiz 

Substituto e Diretor do Fórum da Comarca de FelizNatal Estado de Mato 

Grosso, em Substituição legal, no uso de suas atribuiçõeslegais, etc ...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ,de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores Administrativos 2 

(Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores para o exercício 

de cargos em comissão;

 RESOLVE:

 NOMEAR, a Sra. Priscila Aparecida Costa , Portadora do RG 22687351, 

SSP/MT, CPF 040.816.901-03 , para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II - PDA-CNE VIII, do Juízo da Vara Única e Juizado 

Especial da comarca de Feliz Natal, com efeitos a partir da data de 

assinatura do termo de posse e exercício. Publique-se, registre-se e 

cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Feliz Natal, 05 de janeiro de 2017.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz Substituto e Diretor do Foro/Substituição Legal

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 03/2017/DF O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino 

da Silva, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro, nesta Comarca 

de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO que a servidora Elisangela Aparecida Vieira da Silva 

Delfino, Matrícula 25715, Distribuidora efetiva desta Comarca, estará de 

férias no período de 16 de janeiro a 30 de janeiro de 2017. RESOLVE: 

Artigo 1º DESIGNAR, o servidor EVANDRO LUDVIG, matrícula 13.926, para 

responder pelo Cartório Distribuidor desta Comarca, no período de 16 de 

janeiro a 30 de janeiro de 2017. Remeta-se cópia desta Portaria ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça. 

Publique-se. Cumpra-se. Itaúba, 13 de janeiro de 2017. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Matupá

Portaria

PORTARIA N. 04/2017

A DOUTORA, SUELEN BARIZON M.Mª. Juíza Substituta e Diretora do 

Fórum da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a Portaria 729/2016-PRES onde designou a Dra. Suelen 

Barizon, Juíza Substituta para responder pela Comarca de Matupá-MT.

 RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR a senhora Marcilene Martins Alvarez, matrícula 

26824, portadora do RG 19715641 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n. 

024.968.481-02 para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de 

Gabinete II, com efeito s a partir da data de assinatura do termo de posse 

e exercício.

Artigo 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se remetendo cópia ao 
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Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Matupá-MT, 09 de janeiro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA N. 03/2017

A DOUTORA, SUELEN BARIZON M.Mª. Juíza Substituta e Diretora do 

Fórum da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a Portaria 729/2016-PRES onde designou a Dra. Suelen 

Barizon, Juíza Substituta para responder pela Comarca de Matupá-MT.

 RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhora Priscielem da Silva Rodrigues, matrícula 

28175, portadora do RG 15175448 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n. 

006.438.811-58 para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de 

Gabinete I, com efeito a partir da data de assinatura do termo de posse e 

exercício.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se remetendo cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Matupá-MT, 09 de janeiro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA N. 02/2017

A DOUTORA, SUELEN BARIZON M.Mª. Juíza Substituta e Diretora do 

Fórum da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a Portaria 729/2016-PRES onde designou a Dra. Suelen 

Barizon, Juíza Substituta para responder pela Comarca de Matupá-MT.

 CONSIDERANDO a Portaria 01/2016 onde nomeia a Sra. Emilly Ribas 

Farias para o cargo de Assessora de Gabinete II.

 RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a senhora Emilly Ribas Farias, matricula 23224, 

portadora do RG 1246282-9 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n. 

011.420.651-11 do cargo de Assessora de Gabinete II, com efeitos a partir 

do dia 17/01/2017.

Artigo 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se remetendo cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Publique-se. Cumpra-se.

Matupá-MT, 16 de janeiro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta - Diretora do Foro

Comarca de Nortelândia

Portaria

PORTARIA N. 03/2017

 A Doutor a Marina Carlos França, Ju íza Substituta e Diretor a do Foro da 

Comarca de Nortelândia Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria 682/2016-PRES, de 02.12.2016.

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. Edmundo Leite Xavier Neto, portador do RG n. 2145938-0 

SSP/MT e CPF n. 043.811.971-19, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII d a Juíza Marina Carlos França, da 

comarca de Nortelândia, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

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

Nortelândia, 11 de janeiro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza Substituta e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 01/2017

A Doutor a Marina Carlos França , Ju íza Substituta e Diretor a do Foro da 

Comarca de Nortelândia , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 682/2016-PRES, de 02.12.2016.

RESOLVE:

NOMEAR a Srta. Mayse Neves da Silva, matrícula n. 28954, portador a do 

RG n. 2106272-2 SSP/MT e CPF n. 045.505.821-03, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete I - PDA-CNE-VII, da Juíza 

Marina Carlos França da comarca de Nortelândia, a partir da Assinatura do 

Termo de Posse e Exercício.

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

Nortelândia, 09 de janeiro de 2017 .

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza Substituta e Diretor a do Foro

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 03/2017/DF.

O EXMO. SENHOR DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, E,

CONSIDERANDO que o Magistrado, no momento em que assume a unidade 

judiciária, deve optar por efetuar nova correição ou fazer inventário dos 

feitos à sua ordem, desde que a última correição tenha se realizado em 

prazo inferior a 01 (um) ano, conforme Art. 18 da CNGC/MT;

CONSIDERANDO que a última correição judicial foi realizada em prazo 

inferior a 01 (um) ano, conforme Portaria n.º 21/2016 - DF.

CONSIDERANDO que a incumbência da administração está 

intrinsecamente ligada à busca da celeridade, excelência e a organização 

do serviço judiciário;

RESOLVE:

Artigo 1º. DETERMINAR a realização de inventário dos processos em 

trâmite na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial da Comarca, no 

prazo de 7(sete) dias, a partir da publicação desta, nos termos do Art. 18, 

§ 1º, da CNGC Judicial;

Artigo 2º. DESIGNAR a servidora Shirley Franco Lemes de Souza, Gestora 

Judiciária Substituta, matrícula 13674, para coordenar os trabalhos de 

inventário e as servidoras Jaqueline Romeira Pacheco, analista judiciária, 

matrícula 32709 e Janice Schroeder, analista judiciária, matrícula 24381, 

para auxiliarem nos trabalhos;

Artigo 3º. As serventuárias ficam autorizadas a realizarem trabalho 

extraordinário (sábado, domingo e feriado), bem como 02 (duas) horas de 

trabalho extraordinário nos dias úteis, caso necessário, para realização 

das atividades essenciais que não possam ser exercidas em dias úteis, 

(artigo 14 – Portaria nº 382/2014/PRES), e, poderão requerê-las a título de 

folga compensatória/banco de horas (§ 2º - art. 17 - Portaria nº 

382/2014/PRES), que após certificada pela Gestora Judiciária e deferida, 

deverá ser lançada no Sistema SGP, cujo usufruto será autorizado 

conforme conveniência da administração;

Artigo 4º. A autorização prevista no artigo 3º, apenas reconhece a 

necessidade da realização do trabalho, sem vincular o pagamento;

Artigo 5º. O expediente na Secretaria da Vara Única permanecerá 

inalterado, mantendo-se as audiências já designadas;

Artigo 6º. Afixe-se cópia no átrio do Fórum, no local de costume e de 

acesso ao público.

Artigo 7º. Encaminhe-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça deste Estado.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde, 17 de janeiro de 

2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA.Juiz Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 007/2017/DF O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão MM. 

Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE: EXONERAR, 

EVERTON DE JESUS FARIA, portador do RG nº. 21873950 SSP-MT e CPF 

nº 036.311.231-67, do cargo de Assessor de Gabinete II, Símbolo 

PDA-CNE-VIII, nesta Comarca de Sapezal/MT, a partir da data de 

18/01/2017. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia 

desta ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2017. Conrado 

Machado Simão Juiz Substituto e Diretor do Foro

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria
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PORTARIA N.º 002/2017-DF. O Excelentíssimo Senhor Doutor ADALTO 

QUINTINO DA SILVA, Juiz Substituto em Substituição Legal da Comarca de 

Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 

02/2015/PRES, de 02/3/2015, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente Paulo da Cunha. CONSIDERANDO que a 

servidora Kátia Flávia Beê, matrícula 10.952, Técnica Judiciária, designada 

como Gestora Geral, estará afastada de suas funções por motivo de 

férias regulamentares, no período de 19.01.2017 à 28.01.2017; RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor José Adrião de Souza Neto, Técnico Judiciário PTJ, 

matrícula 13.403, para exercer a Função de Gestor Geral, no período de 

19.01.2017 à 28.01.2017. Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia 

ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Em Terra 

Nova do Norte/MT, 16 de janeiro de 2017. Adalto Quintino da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 001/2017/DF

O Doutor Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque - Juiz de Direito 

Substituto e Diretor do foro da Comarca de Vera/MT, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a abertura de vaga de Assessor de 

Gabinete Voluntário não remunerado ao Poder Judiciário do Fórum da 

Comarca de Vera, em conformidade com o Provimento nº 16/2014/CM, 

com suas classificações.

1. A inscrição na vaga de Assessor de Gabinete Voluntário dar-se-á 

perante a Central de Administração do Foro da Comarca de Vera, sito a 

Avenida Otawa n°. 1729, Bairro Esperança, no período de 23/01 à 

03/02/2017, no horário de expediente das 12 às 19 horas.

2. No requerimento da inscrição o candidato deverá apresentar os 

seguintes documentos:

2.1. cópia Cédula de Identidade:

2.2.cópia do comprovante do CPF;

2.3.01 foto 3x4

2.4. Diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

2.5. Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelas 

Justiças Federal e Estadual há, no máximo 30 dias.

3. A prestação de serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que 

prestam serviço não remunerado ao Poder Judiciário, mediante celebração 

de Termo de Adesão, não gera vinculo funcional ou qualquer obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui objetivos cívicos, 

educacionais, culturais, científicos ou de assistência social e é 

considerado serviço público relevante.

4. Pode prestar serviço voluntário a pessoa física maior de 18 anos, 

estudante ou graduado em Direito, para exercer suas atividades 

exclusivamente no Gabinete.

5. O candidato será submetido à entrevista pessoal.

6. Outras informações sobre a vaga poderão ser obtidas via e-mail: 

lubna.souza@tjmt.jus.br, ou pelo fone: 066 3583-1503.

As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo o 

candidato que prestar informações incorretas, bem como em virtude da 

ausência de veracidade dos dados informados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirian Tibola 

Fioravanço - Gestora Geral que digitei.

 Vera/MT, 17 de janeiro de 2017.Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Fórum
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