
PORTARIA 002, de 24 de abril de 2007

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA DIVISÃO DE AGENTES DE PROTEÇÃO 
VOLUNTÁRIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA – 

GOIÁS

A Doutora  Maria Socorro Sousa Afonso da Silva,  MMª. Juíza de Direito 

Titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida de Goiânia, 

Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 194 da 

Lei n. 8.069/90 e incisos I ao IX, do Artigo 96, do Código de Organização Judiciária 

do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO que o Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida 

de  Goiânia  necessita  estar  atento  às  questões  relacionadas  às  crianças  e  aos 

adolescentes deste Município e Comarca e desta forma manter quadro próprio de 

voluntários  para exercer,  por  delegação,  funções administrativas concernentes à 

fiscalização do cumprimento das normas estatutárias; 

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolvimento e de aprimoramento 

no que se refere  à  orientação e  à fiscalização do cumprimento das normas de 

prevenção e de proteção dos direitos da criança e do adolescente; 

CONSIDERANDO  que  os  trabalhos  de  orientação  e  de  fiscalização  são 

auxiliados  por  agentes  voluntários  que  devem  observância  ao  que  preceitua  o 

Regimento Interno dos Agentes de Proteção; 

CONSIDERANDO, por último,  ser recomendável promover a reforma e a 

adequação das normas de conduta, atuação e procedimento inerentes à função de 

Agente de Proteção da Infância e Juventude, 

R E S O L V E

Revogar a Portaria nº 01/2006 e dar vigência ao novo texto do Regimento Interno 

dos  Agentes  de  Proteção  Voluntários  da  Infância  e  da  Juventude  da  Comarca  de 

Aparecida de Goiânia – GO, que passa a ter a seguinte redação:

TÍTULO I

DOS AGENTES DE PROTEÇÃO VOLUNTÁRIOS DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 
COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GO



CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art.  1º  A presente  norma  disciplina  a  atuação  dos  Agentes  de  Proteção  da  Infância  e  da  Juventude, 
nomeados e credenciados pelo Juiz da Infância e da Juventude, a título gratuito, dentre pessoas idôneas e 
merecedoras de sua confiança, observados os critérios estabelecidos neste regimento.

Art. 2º Considera-se Agente de Proteção da Infância e da Juventude, para fins desta norma, a pessoa 
credenciada, após aprovação em processo seletivo público ou indicação honorífica e estágio probatório, 
pelo Juiz de Direito titular do Juizado da Infância e da Juventude para, voluntariamente, orientar e fiscalizar 
o cumprimento das normas de prevenção e proteção integral dos direitos da criança e do adolescente.

Art.  3º O Agente de Proteção Estagiário  deverá observar,  no que couber,  as  disposições do presente 
Regimento Interno, para o correto transcurso avaliativo.

Art.  4º O  trabalho  prestado  pelo  Agente  de  Proteção  é  serviço  voluntário  que,  para  fins  legais,  é 
considerado  como  atividade  não  remunerada,  prestada  por  pessoa  a  entidade  pública,  com  objetivos 
cívicos, educacionais e de assistência social.

Parágrafo  único. O  serviço  voluntário  prestado  pelo  Agente  de  Proteção  não  gera  vínculo 
empregatício, obrigação de natureza trabalhista, de natureza previdenciária ou outra afim.

TÍTULO II

DO PROCESSO SELETIVO, DO PROVIMENTO DA FUNÇÃO, 

DA VACÂNCIA E DA REINTEGRAÇÃO

CAPÍTULO I

Do Processo Seletivo e do Provimento da Função

Art. 5º O processo seletivo será constituído de acordo com as disposições contidas em edital.

Art. 6º São requisitos do processo seletivo:

I – possuir 21 anos completos e gozar de todos os direitos civis;

II – ser portador do certificado de conclusão de nível médio (2º grau) completo;

III – ser primário e portador de bons antecedentes, comprovado por certidões negativas criminais;

IV – não desempenhar ou exercer atividade policial (civil ou militar) e outra similar (guarda municipal, agente 
penitenciários etc.);

V – não exercer cargo eletivo;

VI – residir ou exercer efetiva atividade laboral no município de Aparecida de Goiânia;

VII – não exercer a função de Agente de Proteção em outra comarca;

VIII  – atender  os  demais  requisitos  determinados  em  portarias  expedidas  pelo  Juiz  da  Infância  e  da 
Juventude, além de outros contidos em edital do processo seletivo. 

Parágrafo  único.  O  candidato  aprovado  no  processo  seletivo  fará  sua  inscrição  definitiva  no 



período de cinco dias úteis, a contar da convocação do Juiz da Infância e da Juventude, após a divulgação 
da lista de aprovados.

Art. 7º O credenciamento de Agentes de Proteção da Infância e da Juventude será precedido da aprovação 
em processo seletivo público e se sujeitará a estagio pelo período mínimo de 90 dias, cujos critérios serão 
definidos pelo Juiz da Infância e da Juventude.

Art. 8º São requisitos básicos a serem apurados no estágio:

I – idoneidade moral;

II – assiduidade e pontualidade;

III – disciplina;

IV – eficiência;

V – aptidão. 

§ 1º O período de estágio definido no artigo anterior poderá ser prorrogado para no máximo mais 90 
dias, a critério da Diretoria da Divisão de Agentes de Proteção, de acordo com as necessidades de cada 
caso.

§ 2º O  desatendimento  de  quaisquer  das  condições  e  requisitos  estabelecidos  para  o  estágio 
poderá implicar no desligamento do Agente de Proteção Estagiário pelo Juiz da Infância e da Juventude, 
mediante procedimento simples de informação e verificação. 

Art. 9º Ao Juiz da Infância e da Juventude caberá o credenciamento dos Agentes de Proteção, investindo os 
candidatos selecionados nas prerrogativas da função. 

Art. 10. O Juiz da Infância e da Juventude poderá investir, honorificamente, pessoa não sujeita a seleção, 
nas prerrogativas de Agentes de Proteção Voluntário,  desde que ela possua notório  saber  na área da 
Infância e da juventude ou já atue como colaborador do Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de 
Goiânia. 

§ 1º O número de Agentes de Proteção Voluntários Honoríficos não deverá ultrapassar ao limite de 
10% do total de Agentes de Proteção selecionados e credenciados, estando, entretanto, sujeitos ao que 
couber aos requisitos estabelecidos nos arts. 6º, 7º e 8º deste Capítulo. 

§  2º A  critério  do  Juiz  da  Infância  e  da  Juventude,  o  limite  fixado  no  parágrafo  anterior, 
excepcionalmente, poderá ser ultrapassado, para o fim de atender habilidades específicas.

CAPÍTULO II

Da Vacância

Art. 11. A vacância da função de Agente de Proteção da Infância e da Juventude decorrerá nas seguintes 
hipóteses:

I – desligamento;

II – falecimento;

III – exclusão.

§  1º  Em  qualquer  hipótese  de  vacância,  a  credencial  e  o  porta-credencial  deverão  ser, 
obrigatoriamente,  devolvidos  à  Diretoria  da  Divisão,  bem  como  todo  o  material  de  trabalho  posto  à 
disposição do Agente.

§ 2º  Em caso de falecimento, os familiares do Agente de Proteção deverão ser notificados para 
efetuarem no prazo de 48 horas a devolução do respectivo material de trabalho.



§ 3º  Incorrerá  nas  sanções  legais  o  responsável  pela  devolução do material  que assim não  o 
proceder.

Art. 12. Dar-se-á o desligamento:

I – a pedido do Agente de Proteção;

II – início em atividade policial ou exercício de cargo eletivo;

III – quando em estágio probatório praticar alguma conduta punida com exclusão ou suspensão;

IV – a critério do Juiz da Infância e da Juventude, a bem do serviço público;

Parágrafo único. Ficará a cargo do Juiz da Infância e da Juventude deliberar sobre a possibilidade 
da permanência do Agente de Proteção já credenciado, que vier a ingressar em atividade policial, desde 
que administrativa.

Art. 13.  A exclusão será aplicada como penalidade nos casos apresentados pela Divisão de Agentes de 
Proteção,  por decisão do Juiz da Infância e da Juventude,  ouvido o Conselho Interdisciplinar  de Ética, 
assegurando-se ao Agente de Proteção o direito à ampla defesa e ao contraditório.

CAPÍTULO III

Da Reintegração

Art.  14.  Será  permitida  a  reintegração  ao  ex-Agente  de  Proteção  por  uma  única  vez,  nos  casos  de 
desligamento, em até 18 meses, mediante reexame do seu prontuário e da existência de vaga.

§ 1º Após o período de 18 meses do desligamento, a reintegração será precedida obrigatoriamente 
por nova aprovação em processo seletivo público, com o reexame do seu prontuário, após a aferição dos 
atos praticados durante o exercício de função.

§ 2º Não  será  reintegrado  o  ex-Agente  de  Proteção  Voluntário  que  tenha  sido  condenado  por 
sentença transitada em julgado, por crime ou contravenção penal, salvo em caso de reabilitação, e assim 
mesmo após analise do caso.

TÍTULO III

DO EXERCÍCIO, DA ORGANIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I

Do Exercício

Art. 15. Somente se considera apto ao exercício da função o Agente de Proteção regularmente credenciado 
após atendidos os requisitos estabelecidos neste regimento.

§ 1º Anualmente haverá revalidação da credencial funcional do Agente de Proteção, devendo ser 
observadas  e  cumpridas,  no  prazo  estipulado,  todas  as  determinações  da  Diretoria  da  Divisão  ou  da 
Coordenadoria, sob pena de afastamento e recolhimento do material de trabalho.

§ 2º A regularização e a atualização do prontuário do Agente de Proteção deverão ser realizadas de 
acordo com as exigências da Diretoria da Divisão, após a apresentação dos documentos que se fizerem 
necessários.

CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 16.  A Divisão dos Agentes de Proteção é parte integrante do Juizado da Infância e da Juventude da 
Comarca de Aparecida de Goiânia, estando sob a coordenação do seu Juiz responsável, compondo-se:



I – Diretoria;

II – Coordenadoria dos Agentes de Proteção;

III – Conselho Interdisciplinar de Ética;

Art. 17. A Diretoria é exercida pelo Juiz da Infância e da Juventude, estando a ela subordinados:

I – Coordenadoria de Agentes de Proteção;

II – Conselho Interdisciplinar de Ética;

III – Agentes de Proteção.

Art. 18. A Diretoria da Divisão poderá criar Equipes Especiais temporárias ou permanentes com a indicação 
de Agentes de Proteção para a sua composição, que se dará de acordo com a aptidão e a disponibilidade 
do membro, para os fins, dentre outros, de:

I – acompanhamento e orientação em atividades que envolvam crianças e adolescentes, além de eventos e 
festas;

II – divulgação e orientação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente nas Escolas, Clubes de serviços 
ou afins;

III – acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida 
e prestação de serviços à comunidade, isolada e cumulativamente aplicadas, além de outras;

IV – acompanhamento de estudos sociais de casos, sob a orientação do profissional da área;

V – divulgação por meio eletrônico das atividades do Juizado da Infância e da Juventude.

§ 1º A Diretoria da Divisão poderá indicar o Agente de Proteção para fins de:

a) serviços especiais determinados;

b) compor equipes especiais;

c) participar de comissões;

d) atuar em diligências.

Art. 19. A Coordenadoria dos Agentes de Proteção será exercida pelo Agente de Proteção Coordenador-
Geral, indicado pelo Juiz da Infância e da Juventude dentre os Agentes de Proteção, e terá por função, além 
de outras, a de coordenar as atividades dos Agentes de Proteção;

§ 1º  A Coordenadoria será responsável  pela  manutenção do dossiê  atualizado dos Agentes de 
Proteção, recadastramento e atualizações de dados, além da obrigação de efetuar as escalas de serviços e 
as convocações pertinentes.

Art. 20. O Conselho Interdisciplinar de Ética faz parte integrante da Divisão de Agentes de Proteção, sendo 
consultivo e deliberativo e compõe-se de cinco membros, nomeados e empossados pelo Juiz Titular.

§ 1º A escolha será feita dentre Agentes de Proteção com mais de três anos de efetivo exercício na 
função, com notório conhecimento na área da infância e da juventude e que não tenha sofrido qualquer 
anotação referente a sua reputação ético-profissional.

§ 2º A nomeação do Agente de Proteção para o Conselho Interdisciplinar de Ética terá o prazo de 
duração de dois anos, permitida a recondução.

§  3º  O  Diretor  da  Divisão  e  o  Coordenador-Geral  de  Agentes  de  Proteção  serão  membros 
permanentes do Conselho Interdisciplinar de Ética, com direito a voz e ao voto. 



Art. 21. O Conselho Interdisciplinar de Ética somente poderá deliberar com a presença da maioria absoluta 
de seus membros, assim entendido o número inteiro imediatamente superior à sua metade.

§ 1º  As sessões ordinárias  realizar-se-ão semestralmente e as  sessões extraordinárias  quando 
necessário, a pedido de qualquer membro do Conselho, com convocação, no mínimo, de três dias antes.

§ 2º  O Presidente do Conselho Interdisciplinar de Ética será exercido pelo Diretor da Divisão dos 
Agentes de Proteção e o Vice-Presidente será o escolhido, por maioria de votos, dentre os seus membros, 
cujo mandato terá duração de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3º  O Conselho Interdisciplinar de Ética tem sua competência estabelecida na presente norma, 
sem prejuízo de outras previstas nas Normatizações Internas.

CAPÍTULO III

Das Atribuições

Art. 22. Compete ao Agente de Proteção da Infância e da Juventude atender as convocações do Juizado da 
Infância e da Juventude, bem como orientar e fiscalizar o cumprimento das normas previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, especialmente:

I  – controlar  e  observar  a  freqüência  de  crianças  e  de  adolescentes  em  estádios,  ginásios,  campos 
desportivos, bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, casas que explorem comercialmente 
diversões  eletrônicas,  cinemas,  teatros,  pistas  de  automobilismo,  dentre  outros  estabelecimentos 
congêneres;

II  – lavrar autos de infração de acordo com a legislação em vigor,  observadas as normas disciplinares 
oriundas do Juízo da Infância e da Juventude;

III  – proceder ao atendimento e ao encaminhamento das crianças e dos adolescentes que estejam em 
situação de risco, com direitos ameaçados e/ou violados, para o Conselho Tutelar e para os programas 
protetivos pertinentes de âmbito Estadual ou Municipal; 

IV – acionar Delegacia de Polícia, quando da suspeita ou da constatação de ocorrência de atos infracionais 
de natureza penal ou contravencional praticados em desfavor da criança e do adolescente;

V – acionar a Delegacia de Polícia Especializada, quando da suspeita ou da constatação da ocorrência de 
ato infracional praticado por adolescente, para a lavratura do respectivo auto de apreensão em flagrante, 
bem como dar conhecimento ao Conselho Tutelar da ocorrência do fato;

VI –  encaminhar ao Conselho Tutelar  ou ao Ministério Público a criança suspeita de ser autora de ato 
infracional;

VII  – encaminhar  aos pais  ou responsáveis  a criança ou o adolescente em desvio de conduta ou em 
situação de risco, mediante “Termo de Entrega”, nos casos em que não for necessário o encaminhamento 
ao Conselho Tutelar para a aplicação de medida de proteção prevista no art. 101 do ECA;

VIII – realizar as sindicâncias e diligências que lhe forem incumbidas;

IX –  representar, por escrito, à Diretoria da Divisão de Agentes de Proteção sobre as ocorrências que se 
fizerem necessárias no desempenho de sua função, descrevendo minuciosamente os fatos, data, horário e 
local, além de sugestões convenientes para as providências.

Art. 23. Compete à Coordenadoria dos Agentes de Proteção:

I – elaborar e manter em ordem os dossiês atualizados dos Agentes de Proteção;

II – recadastrar anualmente os Agentes de Proteção, atualizando seus registros;

III – convocar os Agentes de Proteção para os serviços que lhes forem distribuídos, zelando pelo registro de 
freqüência dos membros;



IV  –  orientar  e  coordenar  os  Agentes  de  Proteção  e/ou  as  equipes  constituídas,  com  referência  aos 
trabalhos a serem desenvolvidos; 

V – repassar aos Agentes de Proteção as portarias, resoluções e demais recomendações feitas pelo Juiz da 
Infância e da Juventude;

VI – fiscalizar o cumprimento por parte dos Agentes de Proteção das ocorrências éticas e disciplinares e a 
observância dos dispositivos deste regimento, comunicando, por escrito, à Diretoria da Divisão de Agentes 
de Proteção, quando for o caso de desatendimento;

VII  – comunicar,  por  escrito,  em envelope  devidamente  lacrado,  os  fatos  confidenciais  e  sigilosos que 
devem ser apurados e que contrariem as normas deste regimento;

VIII – fornecer o relatório de acompanhamento de Agentes de Proteção em estágio probatório. 

Parágrafo  único. O Diretor  da  Divisão  ou o  Coordenador-Geral,  por  delegação,  designará  um 
Agente de Proteção para a função de Chefe da Equipe, por critérios de conhecimento e merecimento.

Art. 24. Compete ao Agente de Proteção Coordenador Adjunto:

I  –  prestar a assistência ao Agente de Proteção Coordenador-Geral  para a realização das atividades e 
atribuições inerentes à função;

II – substituir o Coordenador-Geral nas ausências e faltas deste, respondendo pelas atribuições do artigo 
anterior.

Art. 25. Compete ao Conselho Interdisciplinar de Ética, orientar e averiguar junto aos Agentes de Proteção, 
o efetivo cumprimento das normas do presente regimento no que tange ao seu comportamento e, após a 
aprovação do Juiz da Infância e da Juventude:

I – organizar cursos de capacitação e aperfeiçoamento destinados às funções de Agente de Proteção, bem 
como promover palestras, seminários, debates e discussões relacionados à matéria; 

II – promover campanhas educativas, junto à sociedade, com temas relacionados à área da Infância e da 
Juventude;

III  –  sugerir,  quando for  o caso,  as providências de ordem legal,  pedagógica,  administrativa, jurídica e 
comportamental, que julgar pertinentes ao trabalho promovido nos plantões e equipes;

IV – conhecer e emitir pareceres nas sindicâncias preliminares e nos processos disciplinares instaurados;

V – orientar e aconselhar sobre a ética do Agente de Proteção, respondendo as consultas em tese, bem 
como a consultas referentes a assuntos de sua competência;

VI  –  mediar  e  conciliar  questões  éticas  ou  disciplinares  surgidas  entre  os  Agentes  de  Proteção  no 
desempenho de sua função;

VII – avaliar e diagnosticar dificuldades e ações que não atendam a éticas de atuação prática do Agente na 
defesa dos direitos da criança e do adolescente;

VIII – auxiliar a Diretoria da Divisão de Agentes de Proteção na preparação e desenvolvimento do processo 
seletivo público para o preenchimento de vagas da função de Agente de Proteção;

IX – sugerir emenda às normas internas para o exercício da função do Agente de Proteção.

Parágrafo  único. O  Conselheiro  em  exercício  ficará  dispensado  da  atividade  dos  plantões 
semanais e/ou extras, exceto de campanhas educativas.

Art. 26. Compete à Diretoria dos Agentes de Proteção a designação de equipes especiais temporárias ou 
permanentes,  a  que  se  referem o  art.  18,  instaurar  de  ofício  ou  a  pedido  do  interessado,  sindicância 
preliminar ou processo disciplinar administrativo sobre ato ou matéria que considere passível de configurar, 
em tese, transgressão disciplinar.



TÍTULO IV

DO HORÁRIO, DOS PRAZOS E DA FISCALIZAÇÃO

CAPÍTULO I

Do Horário e dos Prazos

Art. 27. Os dias, horários e o local de atuação do Agente de Proteção serão determinados pela Diretoria e 
Coordenadoria dos Agentes de Proteção,  de acordo com sua natureza e necessidade, que efetuará as 
comunicações via Ordem de Serviço.

§ 1º Para efeito de atuação do Agente de Proteção, não serão consideradas os feriados nacionais e 
dias santos.

Art. 28. A lista de freqüência é o registro pelo qual se verificará, na data do plantão ou da convocação, o 
comparecimento do Agente de Proteção.

§ 1º  O Agente  de Proteção  só  poderá  ser  dispensado de assinar  a  freqüência,  por  ordem da 
Diretoria da Divisão.

§ 2º Será  tolerado no  início  do  plantão,  eventualmente,  um atraso de até  10 minutos  para  a 
assinatura da freqüência, após os quais será proibida.

Art.  29. O Agente de Proteção,  designado para averiguações ou diligências,  deverá cumprir  os prazos 
estipulados para o conhecimento dos autos e devolução do respectivo relatório.

Art.  30. Na ausência de prazo estipulado pelo Juiz da Infância e da Juventude,  o Agente de Proteção 
deverá  observar  os  seguintes  prazos,  contados  a  partir  do  contato  com  o  Coordenador-Geral  ou  do 
Coordenador Adjunto:

I – três dias úteis, para o comparecimento do Agente ao Juizado;

II – três dias úteis, para a entrega dos relatórios das averiguações ou diligências;

Parágrafo  único. Comprovada  a necessidade,  os  prazos  poderão  ser  estendidos  a  critério  da 
Diretoria da Divisão ou da Coordenadoria.

Art. 31. O Agente de Proteção Coordenador Adjunto de Equipe ou Plantão deverá apresentar no prazo 
máximo de quatro dias o relatório das atividades desenvolvidas.

Art.  32.  O Agente de Proteção que não observar três vezes durante o ano, os prazos estipulados nos 
artigos anteriores, estará sujeito à advertência.

Art. 33. O Agente de Proteção que acumular duas faltas consecutivas ou alternadas, sem justificação aceita 
pela Diretoria da Divisão estará sujeito à advertência e se acumular três faltas nas mesmas condições, 
estará sujeito à exclusão.

§ 1º O Agente de Proteção em estágio que faltar injustificadamente, estará sujeito, na primeira falta, 
à advertência e, na segunda falta, ao desligamento. 

§ 2º A justificativa  a  que  se refere  o  parágrafo  anterior  deverá ser  apresentada à  Diretoria  da 
Divisão, por escrito e acompanhada por documentos até sete dias após a data da falta.

CAPÍTULO II



Da Fiscalização

Art.  34.  A fiscalização será feita  de acordo com as disposições previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e do Juiz da Infância e da Juventude, via Ordens de Serviço e Portarias.

Art. 35. A Diretoria da Divisão de Agentes de Proteção fixará normas e critérios específicos para o exercício 
da fiscalização, observado o que dispõe o artigo anterior.

Parágrafo único. A fiscalização será feita por equipes de Agentes de Proteção, obedecendo aos 
dias e horários estabelecidos em escala ou com a devida autorização da Diretoria da Divisão.

Art. 36. A fiscalização a ser designada pela Diretoria da Divisão poderá ser:

I – normal;

II – especial;

III – por roteiro;

IV – sigilosa.

Art.  37. Compreende-se  como  fiscalização normal  aquela  rotineira,  que  obedece apenas  às normas, 
critérios e procedimentos fixados por meio das portarias e provimentos expedidos pelo Juiz da Infância e da 
Juventude.

Art.  38.  A fiscalização especial  é aquela determinada por meio de Ordem de Serviço da Diretoria da 
Divisão  ou  da  Coordenadoria,  por  delegação,  que  explicará,  detalhadamente,  normas,  critérios  e 
procedimentos para cada caso.

Art. 39. A fiscalização por roteiro é aquela em que somente se delimitam as zonas a serem fiscalizadas, 
abrangendo todos os locais nos quais possa ser encontrada criança ou adolescente.

Art. 40. A fiscalização sigilosa é aquela que tem o caráter confidencial, em especial o segredo de justiça.

Art. 41.  Em caso de constatação de qualquer irregularidade nos locais onde a fiscalização estiver sendo 
efetuada ou de divergência entre os membros, caberá ao Agente de Proteção Coordenador Adjunto da 
equipe, na ausência do Coordenador-Geral, a decisão final.

§ 1º Da decisão do Coordenador-Geral ou do Agente de Proteção Coordenador Adjunto não caberá 
crítica ostensiva por parte de qualquer componente da equipe. Caso haja interesse em fazê-la, deverá ser 
em particular e de forma ponderada e urbana.

§ 2º Quando houver discordância dos Agentes de Proteção com a decisão do Coordenador-Geral 
ou Coordenador Adjunto dos Agentes de Proteção, poderá esta ser formalizada mediante representação no 
prazo de cinco dias, de forma  escrita e sigilosa, com as especificações minuciosas dos fatos ocorridos, 
submetendo-a à apreciação do Diretor da Divisão.

Art.  42. Durante a fiscalização,  o Agente Coordenador  Adjunto do plantão ou equipe e seus auxiliares 
deverão observar, rigorosamente, as medidas cabíveis dentro das competências estabelecidas no art. 22, 
dentre outras:

I – lavratura do Auto de Infração;

II  – apreensão  de  criança  ou  adolescente  abandonado,  em  situação  de  risco  pessoal  ou  que  esteja 
praticando atos anti-sociais previstos na legislação como ato infracional;

III – apreensão de documentos falsificados ou adulterados;

IV – outros procedimentos.



TÍTULO V

DOS DIREITOS

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 43. São direitos do Agente de Proteção, sem prejuízo de outros:

I – ser tratado com urbanidade pelo público com todos com que se relaciona nas suas atividades;

II – gozar de período de descanso, durante 20 dias, uma vez ao ano;

III – requerer afastamento em virtude médica ou por interesse particular;

IV – fazer uso do benefício da substituição de plantão;

V – ser dispensado do plantão na data de seu aniversário;

VI – fazer uso do direito de petição, amparado pelo princípio da ampla defesa e do contraditório;

VII – ter ciência da tramitação dos processos administrativos disciplinares em que seja parte ou interessado;

VIII – assistência técnica e jurídica, quando no desempenho correto de sua função e atribuições legais.

§ 1º O direito previsto no inciso II somente poderá ser concedido ao Agente de Proteção que tenha 
completado 12 meses de efetiva atuação,  não podendo em hipótese alguma ser acumulado com outro 
período.

§ 2.º O requerimento de que trata  o parágrafo  anterior  deverá ser  encaminhado  à Diretoria  da 
Divisão, com visto de prévio conhecimento do Coordenador-Geral e Adjunto e antecedência mínima de 30 
dias.

CAPÍTULO II

Das Licenças

Art. 44. Ao Agente de Proteção poderá ser concedida licença por tempo determinado, não superior a seis 
meses, requerendo a Diretoria da Divisão de Agentes de Proteção para os fins:

I – tratamento de saúde;

II – interesses particulares;

III – em virtude de maternidade;

IV – em virtude de paternidade.

§ 1º O pedido de licença deverá ser feito com antecedência de 30 dias, salvo na hipótese do item I;

§ 2º  O pedido deverá ser justificado e acompanhado de prova do alegado, quando for o caso, 
devendo estar acompanhado da credencial e todos os demais objetos de trabalho .

Art.  45.  O Agente de Proteção poderá requerer licença para tratar de saúde, por prazo indeterminado, 
desde que devidamente comprovado por atestado médico, cuja autenticidade poderá ser averiguada pela 
Diretoria da Divisão.



Parágrafo único. Compete ao Diretor da Divisão analisar e decidir sobre o pedido de licença.

Art. 46.  O Agente de Proteção, licenciado por qualquer motivo, deverá com 10 dias de antecedência do 
término da licença, requerer à Diretoria da Divisão o seu retorno, sob pena de configurar abandono de 
função.

CAPÍTULO III

Das Substituições de Plantão

Art. 47. O Agente de Proteção poderá providenciar que outro o substitua em suas atividades e deve para 
tanto, comunicar por escrito à Coordenadoria da Divisão de Agentes de Proteção com antecedência de no 
mínimo de 48 horas.

§ 1º A comunicação deverá conter:

a) dia da falta;

b) nome do Agente de Proteção substituto;

c) motivo da falta;

d) assinaturas do Agente de Proteção substituído e do substituto.

§ 2º O Agente de Proteção somente poderá usar o benefício da substituição no máximo por quatro 
vezes por ano, não será ele concedido, salvo por motivo justificável, no período de carnaval ou de serviços 
especiais previamente determinados.

§ 3º O Agente de Proteção que usar deste beneficio deverá fazer a devida reposição, no prazo 
máximo de 15 dias, não podendo ultrapassar o exercício do ano em que solicitou.

§ 4º O Agente de Proteção substituto que faltar ao plantão terá anotada a falta no seu prontuário.

§ 5º É vedado ao Agente de Proteção o oferecimento ou o recebimento de qualquer vantagem em 
razão da substituição de plantão.

CAPÍTULO IV

Do Direito de Petição

Art. 48. É assegurado ao Agente de Proteção o direito de representar,  requerer, justificar  e recorrer de 
decisões nas seguintes hipóteses, além de outras:

I – em relação aos fatos manifestamente ilegais ou arbitrários praticados em presença de Agente, ou contra 
este, no exercício de sua função;

II – tem relação às providências mediatas ou imediatas para a melhoria de condição de desempenho de 
suas atividades;

III – é cabível a interposição de pedido de reconsideração da decisão da autoridade, no prazo de cinco dias, 
em face de razões de legalidade e de mérito;

IV – é defeso a renovação ou reiteração de recurso já interposto;

V – A revisão do processo disciplinar de que resultou a aplicação de pena, desde que se aduzam fatos ou 
circunstâncias novas suscetíveis de justificar a inocência do requerente, poderá ser pleiteada a qualquer 
tempo à autoridade julgadora.



§  1º As  manifestações  elencadas  neste  artigo  devem  ser  feitas  de  forma  escrita  e  com 
fundamentação legal.

§ 2º O prazo para interpor qualquer petição será de 10 dias, contados a partir da data da intimação 
pessoal, salvo disposição em contrário.

§ 3º Frustrada a intimação pessoal, será o Agente de Proteção intimado da decisão por meio de 
publicação a ser afixada nos locais de serviços do Juizado da Infância e da Juventude, pelo prazo de 15 
dias.

TÍTULO VI

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO I

Dos Deveres

Art. 49. São deveres de todos os Agente de Proteção da Infância e da Juventude:

I –  manter conduta de assiduidade e pontualidade, comparecendo pelo menos quinzenalmente perante a 
Coordenação dos Agentes de Proteção, para o fim de tomar ciência da tarefa que lhe foi atribuída;

II – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

III – desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que lhe forem incumbidos;

IV – manter com os colegas espírito de solidariedade, cooperação e lealdade;

V – guardar sigilo sobre os assuntos funcionais;

VI  –  informar  aos  superiores  as  irregularidades  de  que  tiver  conhecimento  no  exercício  da  função, 
representando quando manifestamente ilegais;

VII – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos;

VIII – tratar com urbanidade os superiores, os colegas e em especial o público;

IX – apresentar-se convenientemente trajado em serviço;

X – atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, as determinações do Juiz de Direito 
ou do Coordenador-Geral dos Agentes de Proteção;

XI – manter comportamento idôneo na vida pública e privada de forma que não incompatibilize com as 
funções que representa, por delegação, o Juiz da Infância e da Juventude;

XII – manter-se devidamente credenciado e de posse de seu material de trabalho, quando no desempenho 
da função.

CAPÍTULO II

Das Proibições

Art. 50. Ao Agente de Proteção da Infância e da Juventude é proibido:

I –  retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente no 



Juizado da Infância e da Juventude;

II – deixar de comparecer ao Plantão quando convocado sem motivo justificado por documentos;

III – usar das dependências do órgão, das viaturas e linhas telefônicas para tratar de interesses particulares;

IV  – usar  indevida,  desnecessária  ou  ostensivamente  a  Credencial,  ou  qualquer  outro  instrumento  de 
trabalho, especialmente quando não estiver em serviço;

V – advogar ou intermediar interesse das partes perante o Juízo da Infância e da Juventude, salvo quando 
na função de defensor dativo;

VI – receber vantagem indevida, a qualquer título oriundo da função, sob pena de ser processado na forma 
da lei;

VII – valer-se de sua condição de Agente de Proteção Voluntário para desempenhar atividades estranhas à 
função, logrando direta ou indiretamente qualquer proveito;

VIII  – realizar  serviços diferentes  daqueles  que lhe  forem preestabelecidos,  salvo  nos  casos especiais 
determinados pelo Juiz da Infância e da Juventude ou pela Coordenadoria da Divisão, por delegação;

IX – agir com abuso de poder no desempenho da função;

X – não se identificar, quando em fiscalização, ao proprietário, gerente ou responsável, bem como não lhe 
comunicar que irão, em conjunto, fiscalizar o recinto;

XI – fazer uso ou estar sob os efeitos de bebida alcoólica, durante o desempenho de sua função;

XII – fazer uso de cigarros ou similares nos ambientes de trabalho;

XIII – portar arma de qualquer espécie durante a realização de suas atividades;

XIV – oferecer ou receber qualquer vantagem em razão da substituição de plantão.

CAPÍTULO III

Das Responsabilidades

Art. 51. O Agente de Proteção é responsável civil, administrativa e criminalmente por todos os atos por ele 
praticados no exercício da sua função.

Art. 52.  O caso de abuso praticado por Agente de Proteção deve ser comunicado à Coordenadoria ou à 
Diretoria da Divisão, para as providências cabíveis, sob pena de configurar conivência com o ato.

Art.  53. O extravio da Credencial  ou qualquer dos instrumentos de trabalho sob a responsabilidade do 
Agente de Proteção deve ser comunicado no prazo de 24 horas à Diretoria da Divisão, para as providências 
legais pertinentes, sem prejuízo do registro da ocorrência policial.

TÍTULO VII

DAS PENALIDADES

CAPÍTULO I

Disposições Gerais



Art.  54.  Na  apuração  das  transgressões  disciplinares,  para  a  instauração  do  respectivo  processo 
administrativo disciplinar deverá ser levado em consideração:

I – a conduta culposa ou dolosa do Agente;

II – a natureza da infração, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada;

III – os danos dela decorrentes para o Juízo da Infância e da Juventude;

IV – a repercussão do fato;

V – a reincidência.

CAPÍTULO II

Da Advertência

Art.  55. A advertência como ato disciplinar  é a admoestação escrita,  aplicada pelo  Diretor  da Divisão, 
exercido pelo Juiz da Infância e da Juventude, ao Agente de Proteção que incorrer na prática de faltas de 
natureza leve, que será registrada no seu prontuário.

Art. 56. A advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

I – atraso habitual ao plantão;

II – prática de atos de insubordinação de natureza leve;

III – faltas aos plantões injustificadamente;

IV – nas hipóteses previstas no art. 32 e art. 50, incisos I, II, III, VIII, X e XII;

V – outras condutas de natureza leve.

Parágrafo único. Para o caso do inciso II, art. 50, o Agente só estará sujeito à advertência quando 
ocorrer a segunda falta.

CAPÍTULO III

Da Suspensão

Art. 57. A suspensão será aplicada pelo Diretor da Divisão ao Agente de Proteção, exercido pelo Juiz da 
Infância  e  da  Juventude,  em  caso  de  falta  considerada  média,  ou  na  reincidência  de  quaisquer 
transgressões que alude o artigo anterior, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório, pelo 
período mínimo de 30 e máximo de 60 dias. 

§ 1º Considera-se reincidente o Agente de Proteção que tiver recebido, nos últimos 12 meses, duas 
advertências.

§ 2º Para os efeitos deste artigo, será considerado falta média, dentre outras:

I – ineficiência no serviço, devidamente apurada;

II – comportamento que possa comprometer a boa imagem do Juizado da Infância e da Juventude;

III – as transgressões disciplinares previstas nos itens IV, V e XIV do art. 50 deste Regimento;

IV – descumprimento do disposto no art. 15, § 1°, deste Regimento.



Art. 58. Ao Agente de Proteção suspenso deve efetuar obrigatoriamente a entrega da credencial e demais 
instrumentos de trabalho à Coordenadoria, que ficarão sob a custódia da Diretoria da Divisão durante o 
período da sanção.

Parágrafo único. Compete à Coordenadoria tomar todas as providências necessárias à busca e 
apreensão do material de trabalho.

CAPÍTULO IV

Da Exclusão

Art. 59. A exclusão é ato disciplinar aplicado pelo Juiz da Infância e da Juventude, que afasta de forma 
definitiva o Agente de Proteção da função.

Art. 60. A pena de exclusão será aplicada nas seguintes hipóteses:

I – prática de crime ou contravenção e, em especial, cometidos contra a segurança, o bem-estar, formação 
física e moral da criança e do adolescente;

II – revelação de segredos de que tenha conhecimento em razão da função, com prejuízos a terceiros de 
boa fé e, em especial, ao Juízo da Infância e da Juventude;

III – prática de insubordinação considerada grave;

IV  – prática,  em  serviço,  ofensas  físicas  ou  morais  contra  crianças  e  adolescentes,  agentes,  outros 
servidores ou fiscalizados;

V – recebimento ou solicitação de vantagem, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de 
sua função, mas em razão dela, a pessoas que tratem de interesses no Juízo da Infância e da Juventude ou 
estejam sujeitos à fiscalização;

VI – exercer advocacia administrativa;

VII  – utilização  da  credencial  com fins  diferentes  daqueles  atribuídos  ao  desempenho  da  função,  em 
condutas consideradas graves;

VIII – se enquadrar no art. 33, § 1º, do presente regimento;

IX – infringir os incisos VI, VII, IX e XIII do art. 50;

X – ter recebido, nos últimos 24 meses, mais de uma suspensão.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador-Geral e ao Coordenador Adjunto, quando ciente das 
irregularidades previstas neste artigo, a comunicação dos fatos ao Juiz da Infância e da Juventude.

Art. 61. O Agente de Proteção em estágio probatório que praticar qualquer uma das ações elencadas no 
artigo 57, § 2.º e 60 será desligado do quadro, observado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no § 1.º, do art. 57, considera-se o período de 90 dias. 

TÍTULO VIII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares



Art. 62. O processo administrativo disciplinar atenderá aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
resguardado o sigilo, salvo às partes, ao terceiro interessado, os membros do Conselho Interdisciplinar de 
Ética e ao Juiz da Infância e da Juventude.

Art. 63. Aplicam-se, subsidiária e supletivamente, ao processo administrativo disciplinar, os princípios gerais 
de direito e as normas de direito processual penal.

CAPÍTULO II

Da Sindicância Preliminar

Art. 64. O Juiz da Infância e da Juventude poderá determinar a realização de sindicância preliminar, com a 
finalidade de investigar irregularidades funcionais, mediante a realização de diligências para a obtenção de 
informações consideradas úteis ao esclarecimento do fato, suas circunstâncias e respectiva autoria.

§ 1o A sindicância preliminar não terá natureza contraditória e será conduzida por dois membros do 
Conselho Interdisciplinar de Ética para esse fim designados, assegurando-se no seu curso a informalidade, 
a discricionariedade e o sigilo necessários à elucidação dos fatos ou exigidos pelo interesse do Juizado da 
Infância e da Juventude.

§ 2o A sindicância com o respectivo relatório deverá ser conduzida no prazo de 30 dias após a 
instauração, com encaminhamento ao Juiz da Infância e da Juventude a que caberá:

I  - receber  o  relatório-denúncia  constante  da  sindicância  e  instaurar  o  processo  administrativo 
disciplinar;

II - determinar que o mesmo ou outro sindicante realize novas diligências julgadas necessárias ao 
melhor esclarecimento das irregularidades;

III - concluir pelo arquivamento ou pela suspensão das atividades da sindicância, podendo reativá-la 
a qualquer tempo, no último caso.

§  3°  O  relatório-denúncia  conterá  a  exposição  da  infração  disciplinar,  com  todas  as  suas 
circunstâncias,  a  qualificação do  acusado,  a  classificação do ilícito  disciplinar  e,  quando necessário,  o 
requerimento das provas a serem produzidas durante a instrução, podendo o sindicante arrolar testemunhas 
até o limite de três.

CAPÍTULO III

Das Disposições Gerais do Processo

Art. 65.  O processo administrativo disciplinar pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado e será 
conduzido pelo Juiz da Infância e da Juventude, que também será o responsável pelo seu julgamento.

Parágrafo  único.  Durante  a  apuração  dos  fatos  o  Juiz  poderá  determinar,  liminarmente,  ou  a 
qualquer momento, a apreensão da Credencial e demais materiais de trabalho do Agente de Proteção.

Art. 66. O processo administrativo disciplinar será instruído por uma comissão composta pelos membros do 
Conselho Interdisciplinar de Ética.

Parágrafo único.  O membro da Comissão será considerado suspeito ou impedido para atuar na 
comissão nos termos da legislação processual civil.

Art. 67.  O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito, mediante protocolização no 
Juízo da Infância e da Juventude, com os seguintes dados:

I – autoridade administrativa a que se dirige;



II – identificação civil do interessado ou de quem o represente;

III – domicílio do interessado ou local para recebimento de comunicações;

IV – formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V – data e assinatura do interessado ou de seu representante.

Parágrafo único. É vedado o recebimento de denúncia anônima.

CAPÍTULO IV

Dos Direitos do Processado

Art. 68. Sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, o processado fica assegurado os seguintes 
direitos:

I – ter ciência da tramitação do processo administrativo instaurado em seu desfavor, com direito de vista dos 
autos, pessoalmente ou através de procurador regularmente constituído e devidamente habilitado e, obter 
dessa forma cópias de documentos neles contidos e conhecer das decisões proferidas;

II – formular alegações, apresentar documentos;

III – constituir facultativamente advogado.

CAPÍTULO V

Do Processo

Art. 69. Recebido o relatório-denúncia e se tratando de uma das condutas que autoriza a aplicação da 
suspensão ou da exclusão do Agente de Proteção, será iniciada a instrução do processo administrativo 
disciplinar em 24 horas.

§ 1º O processo administrativo disciplinar será conduzido pelo Juiz da Infância e da Juventude que 
também fará  a  apreciação  do  fato,  devendo  ser  concluído  no  prazo de 60  dias  contados  da  data  de 
notificação do processado.

§ 2º Na impossibilidade de conclusão dos trabalhos nos prazos fixados no parágrafo anterior, será 
prorrogado o prazo, não devendo o somatório de prazos exceder a 90 dias.

Art. 70. Das decisões proferidas pelo Juiz da Infância e da Juventude no processo administrativo disciplinar 
caberá pedido de reconsideração e de revisão, não cabendo qualquer recurso.

§ 1º  O pedido será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, por escrito, no prazo de 10 dias, 
contados a partir da ciência da decisão recorrida.

§ 2º A autoridade julgadora poderá retratar-se no prazo de cinco dias.

Art. 71.  O pedido de reconsideração ou de revisão só poderá ser interposto pelo processado, inclusive, 
querendo, via advogado, na forma escrita e com a exposição dos fundamentos. Não será ele recebido 
quando for interposto fora do prazo.

Art. 72. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a 
pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a 
inadequação da sanção aplicada.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.

TÍTULO IX



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 73. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz da Infância e da Juventude que, querendo, ouvirá a 
Coordenadoria da Divisão de Agentes de Proteção e o Conselho Interdisciplinar de Ética.

Art.  74. Aplicam-se,  subsidiariamente  e  supletivamente,  a  este  Regimento,  no  que  for  cabível,  as 
disposições contidas nas Leis Estaduais n.º 10.460/1988 e n.º 13.800/2001.

Art. 75. Fica revogada a Portaria n.º 01/2006 – Regimento Interno dos Agentes de Proteção Voluntários da 
Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO.

Art. 76. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DADA E PASSADA, nesta cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, em 24 de abril de 

2007. Eu, Maria das Graças Rodrigues dos Santos, servidora da Secretaria do Juizado da Infância e da 

Juventude a digitei e subscrevi.

Encaminhem-se  cópias  desta  Portaria  para  apreciação  dos  Excelentíssimos  Senhores 

Desembargadores Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Corregedor-Geral de 

Justiça.

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

_____Aparecida de Goiânia, 24 de abril de 2007.

Maria Socorro Sousa Afonso da Silva

Juíza de Direito
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