
PORTARIA N. 001, de 3 de abril de 2007

REGULAMENTA A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTES ORIUNDOS DE OUTRAS 
COMARCAS  NA 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

A  Doutora  Juíza de Direito  do Juizado da  Infância  e  da Juventude  da 
Comarca de Aparecida de Goiânia – Goiás, MARIA SOCORRO DE SOUSA 
AFONSO DA SILVA,  no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 
n. 8.069 de 13/07/90 – ECA e, 

CONSIDERANDO ser do conhecimento deste Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia 
que inexiste no município e comarca de Aparecida de Goiânia-GO local apropriado para o encaminhamento, 
quando em apreensão, de adolescentes na prática de ato infracional;

CONSIDERANDO ser  comum  encaminhar  o  adolescente  em  prática  infracional,  enquanto  internado 
provisoriamente, à carceragem da 1ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia, além de outra;

CONSIDERANDO inexistir  na  carceragem  da  1ª  DP  ou  em  outra  delegacia  deste  município,  local 
apropriado para a internação,  ainda que provisória, de adolescentes, muitas das vezes colocado em cela 
separada de maior de 18 anos, entretanto, sem atender as recomendações do Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

CONSIDERANDO que  nos  últimos  doze  meses  foram  registradas  algumas  ocorrências  de  acentuada 
gravidade, envolvendo adolescentes em prática de ato infracional internados na Delegacia de Policia local, 
inclusive, com praticas de outros delitos mais graves após o internamento;

CONSIDERANDO que regularmente as Delegacias de Polícia de Aparecida de Goiânia, notadamente, a 
que presta ao recolhimento do adolescente infrator, se encontra com números de adolescentes acima de 
sua capacidade, configurando superpopulação carceraria;

CONSIDERANDO  por  fim,  que medidas  devem ser  tomadas para ser  evitado outras  ocorrências  mais 
graves que coloquem em risco não só a vida e a integridade do adolescente,  como também, de todos 
profissionais que estejam direta e indiretamente responsáveis pelo cumprimento do ECA.

R E S O L V E:

Art. 1º. Regulamentar que em hipótese alguma, os adolescentes apreendidos em prática de ato infracional, 
ou  em cumprimento  de  medida  socieducativa,  ou  outras  situações  afins  que  exijam seu  recolhimento, 
poderá ser colocado em cela que tenha a presença de maior de 18 anos;

Art.  2º. Os adolescentes  apreendidos  e  a disposição de  outro Juízo e Comarca,  não poderão ser 
recebidos pela delegacia de polícia de Aparecida de Goiânia, salvo pelos meios judiciais previstos na lei, ou 
seja, via carta precatória. Para o caso de iminente risco de vida ou integridade do adolescente, poderá a 
autoridade policial  receber o adolescente, devendo efetuar no prazo de 24 horas a comunicação ao Juiz da 
Infância  e  da  Juventude.  Transcorrido  o  prazo  de  cinco  (05)  dias,  a  autoridade  policial  só  poderá 
permanecer  com o adolescente  com a autorização  expressa do juiz,  que por  sua vez só  irá  deliberar 
favoravelmente se já houver recebido a carta precatória do Juízo de origem, sob pena do adolescente ser 
devolvido ao juízo de origem;



Art. 3º. Em hipótese alguma poderá ser colocado mais de cinco adolescentes em uma única cela, assim 
mesmo, para o caso de não haver local para a sua colocação. Quando houver adolescentes apreendidos 
acima  do  referido  número  (5),  tal  fato  deve  ser  informado  ao  Juiz  da  Infância  e  da  Juventude  e  ser 
diligenciado meios para o imediato encaminhamento para o Centro de Internação Provisória, de natureza 
regional, em Goiânia;

Art. 4º. Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação. Ficam revogadas todas as disposições em 
contrário.

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

REMETE-SE CÓPIA ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Corregedor  Geral  da 
Justiça,  ao  Excelentíssimo  Senhor  Promotor  de  Justiça   da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude,  ao 
Excelentíssimo  Senhor  Juiz  de  Direito  Diretor  do  Foro  da  Comarca  de  Aparecida  de  Goiânia/GO,  a 
Ilustríssima Senhora  Conselheira  do  Conselho Municipal  dos  Direitos  da Criança e  do Adolescente  de 
Aparecida de Goiânia, aos Ilustríssimos Senhores Membros do  Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia; 
a  (o)   Ilustríssima  (o)    Senhora  (o)  Autoridade  Policial  da  Delegacia  da  Infância  e  da  Juventude  de 
Aparecida  de  Goiânia;  ao  Ilustríssimo  Senhor   Coordenador  dos  Agentes  de  Proteção  do  Juizado  da 
Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida e Goiânia , ao Ilustríssimo  Senhor  Superintendente da 
Polícia Federal  do Estado de Goiás, ao Ilustríssimo Senhor  Superintendente da Infraero no Estado de 
Goiás e as Agências de vendas de passagens aéreas estabelecidas no município de Aparecida de Goiânia, 
para cumprimento e fiscalização. Proceda-se a Publicação no Diário Oficial da Justiça do Estado de Goiás. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de  Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, 
Juizado da Infância e da Juventude, aos 3 dias do mês de abril de 2007.

Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva
Juíza de Direito da Infância e Juventude


