
ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
                                        JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PORTARIA N. 003/2008
 PARA REGULAMENTAR O PROCEDIMENTO DE 

ABRIGO EM ENTIDADE NA 
COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

A Senhora 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, em especial, nos termos do artigo 146 c/c art. 

98, 101, inc. IV, art.  90 e ss da Lei n. 8.069/1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), 

I – CONSIDERANDO o princípio de proteção integral à criança 

e  ao  adolescente  estabelecido  na  Constituição da  República  Federativa  do 

Brasil, de 05/10/88 e na Lei Federal nº 8.069, de 13/jul/90 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente);

II – CONSIDERANDO as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis quando os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados;
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III  –  CONSIDERANDO que  o  abrigo  é  medida  de  proteção 

provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação 

em família substituta, não implicando privação de liberdade (art. 101, parágrafo 

único, ECA);

IV  -  CONSIDERANDO  que  as  medidas  de  proteção  serão 

acompanhadas da regularização do registro civil  (art.  102, ECA), bem como 

constitui atribuição do Conselho Tutelar requisitar certidões de nascimento de 

criança ou adolescente quando necessário;

V  -  CONSIDERANDO  que  as  entidades  que  desenvolvam 

programas de abrigo deverão adotar os princípios de   preservação   dos vínculos 

familiares; integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família de origem; atendimento personalizado e em pequenos 

grupos;  desenvolvimento  de  atividades  em  regime  de  co-educação;  não 

desmembramento  de  grupos  de  irmãos;  evitar,  sempre  que  possível,  a 

transferência  para  outras  entidades  de  crianças  e  adolescentes  abrigados; 

participação  na  vida  da  comunidade  local;  preparação  gradativa  para  o 

desligamento; participação de pessoas da comunidade no processo educativo 

(art. 92, ECA);

VI  –  CONSIDERANDO  que  as  entidades  que  mantenham 

programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar 

crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, 

fazendo comunicação do fato até o segundo dia útil imediato (art. 93, ECA);

VII - CONSIDERANDO que se inclui entre as atribuições dos 

Conselhos Tutelares a aplicação da medida protetiva de colocação em abrigo 

(art. 136, inc. I, ECA);

VIII - CONSIDERANDO que não faz parte das atribuições do 

Conselho  Tutelar  a  colocação  da  criança  e  do  adolescente  em  família 

substituta (art. 136, incs. I e II, ECA);
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IX – CONSIDERANDO que a medida de abrigo tem natureza 

administrativa e exige, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, 

que seja fundamentada;

X – CONSIDERANDO o princípio do contraditório estabelecido 

na Constituição Federal, para os procedimentos judiciais, e os procedimentos 

administrativos, também exige que os pais ou responsável pelo abrigado, que 

dele  foram  afastados  pela  medida  administrativa,  sejam  cientificados  da 

medida aplicada,  de sua fundamentação e da  possibilidade de ingresso de 

ação de revisão junto ao Juizado da Infância e da Juventude, nos termos do 

artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

XI - CONSIDERANDO serem obrigações do Conselho Tutelar 

e  entidade de abrigo,  conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente,  a 

realização  de  trabalho  conjunto,  para  avaliarem  a  viabilidade  ou  não  da 

manutenção do vínculo familiar, bem como definir as providências e medidas 

necessárias  a  serem tomadas  para  definir  a  situação  familiar  do  abrigado, 

trabalho esse que deve ser célere;

XII  –  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  estabelecer 

procedimentos para a colocação e liberação dos abrigos, mediante o registro 

dos dados pessoais da criança ou adolescente, bem como de seus pais ou 

responsáveis  legais,  do  motivo  que  ensejou  o  abrigamento,  do 

acompanhamento familiar para reinserção da criança, dentre outros;

XIII – CONSIDERANDO que a ciência do motivo que ensejou a 

colocação  de  criança  ou  adolescente  em  abrigo  é  essencial  ao 

acompanhamento do caso pela equipe técnica das entidades de abrigos;

XIV – CONSIDERANDO a inexistência de proposta pedagógica 

e profissionalizante adequada em algumas entidades, bem como a ausência de 

comunicação  regular,  da  entrada  e  saída  de  crianças  e  adolescentes  das 

dependências destas;
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XV - CONSIDERANDO o empenho e dedicação demonstrada 

pelos  dirigentes  de abrigos  em manterem as entidades,  apesar  dos  parcos 

recursos financeiros e humanos;

XVI  –  CONSIDERANDO  ser  ocorrente  neste  município  e 

comarca, crianças, inclusive recém-nascidas, serem abandonadas, conquanto 

a existência de cadastro com número considerável de pessoas habilitadas em 

adoção;

XVII  –  CONSIDERANDO a existência  de recomendação de 

não  privilegiar  a  adoção  dirigida  em  detrimento  de  pessoas  previamente 

cadastradas junto a este juízo;

XVIII  – CONSIDERANDO por fim os inúmeros abrigamentos 

feitos pelo Conselho Tutelar junto a entidades de abrigo e outros na Comarca 

de Goiânia, o que tem gerado duplicidade de processos.

RESOLVE

Capítulo I - Disposições Preliminares

Art.  1º. Constitui  competência  exclusiva do Juiz  da Vara da 

Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia e do Conselho Tutelar desta 

comarca,  abrigar  crianças  e/ou  adolescentes  nas  entidades  de  abrigos, 

existentes no município.

Parágrafo único. O Conselho Tutelar na aplicação da medida 

de abrigamento atenderá ao que dispõe o art. 136, inc. I, nas hipóteses do art. 

98, c/c art. 101, parágrafo único, todos do ECA e as disposições da presente 

portaria.
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Art. 2º.  Ficam proibidas,  sob pena de serem processadas por 

irregularidade administrativa (arts. 191 e ss, ECA) a aplicação da medida de 

abrigamento,  sem a  observância  do  devido processo legal  e  das seguintes 

medidas:

a) Preenchimento de Formulário para Identificação de Crianças 

e Adolescentes Abrigados – FICAA (conforme anexo), acompanhada de cópia 

do registro civil da criança/adolescente;

b) fundamentação, ainda que sumária, do motivo que ensejou 

a sua aplicação; 

c) indicação  das  diligências  efetuadas  antes  que  ela  fosse 

decidida, dado ao seu caráter excepcional;

d) informação  da  cientificação  dos  pais  ou  responsável,  da 

medida aplicada, ou a justificativa da impossibilidade de fazê-lo; 

e) informação  da  cientificação  dos  pais  ou  responsável  do 

abrigado foram informados da possibilidade da revisão da medida de abrigo, 

mediante o acesso gratuito à Justiça da Infância e da Juventude da Comarca 

de Aparecida de Goiânia1, ou a justificativa da impossibilidade de fazê-lo;

f) dar início, imediatamente, à proposta de desabrigamento da 

criança ou adolescente.

Capítulo II – Do Conselho Tutelar

Art. 3º. O Conselho Tutelar  somente poderá aplicar a medida 

de abrigamento em crianças e adolescentes mediante entrega à entidade de 

abrigo do Formulário para Identificação de Crianças e Adolescentes Abrigados 

1 Rua Versales, s/n, qd. 03,   lt. 08/14, Residencial Maria Luiza, 
Fórum de Aparecida de Goiânia, 2º andar, Aparecida de Goiânia – GO, 
CEP n. 74.980-970. Tel.: (62) 3238-5138, 3238-5139 ou 3238-5155.
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(FICAA), acompanhado do relatório sucinto do motivo da aplicação da medida, 

das  diligências  realizadas  anteriormente,  bem  como  certificando-se  da 

existência de registro de nascimento da criança e/ou adolescente.

§1º Somente em casos excepcionais e de evidente urgência e 

necessidade,  o Conselho Tutelar poderá deixar  de encaminhar crianças em 

situação  de  risco  ao  Abrigo,  em  especial  as  crianças  recém-nascidas 

abandonadas.

§2º Na hipótese do parágrafo anterior a criança será colocada 

temporariamente sob os cuidados de profissionais (psicólogos, educadores, 

assistentes  sociais  etc.)  previamente  cadastrados  para  este  fim  junto  ao 

Conselho  Tutelar  e  com  cópia  nos  arquivos  deste  Juizado,  até  que  haja 

determinação  judicial  para  colocação  da  criança  em  família  substituta  ou 

retorno à natural, ou ainda em entidade de abrigo, conforme a peculiaridade de 

cada caso.

Art.  4º. O conselheiro tutelar,  responsável  pela aplicação da 

medida de abrigamento ou da medida mencionada nos §1º e §2º do artigo 

anterior, fica obrigado a expedir ofício com a informação do fato até o segundo 
dia útil imediato ao Juiz da Vara da Infância e Juventude de Aparecida de 
Goiânia e aos representantes do Ministério Público atuantes no Juizado, 

com o nome e filiação da criança ou adolescente bem como o abrigo ao qual foi 

encaminhado.

Parágrafo único. No ofício deverá ser informado: 

a) a cientificação do pai ou responsável, da medida aplicada, 

ou a justificativa da impossibilidade de fazê-lo; 
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b)  a cientificação da possibilidade da revisão da medida de 

abrigo, mediante o acesso gratuito à Justiça da Infância e da Juventude da 

Comarca de Aparecida de Goiânia2, ou 

c) a justificativa da impossibilidade de fazê-lo;

Art. 5º.  O desabrigamento feito pelo Conselho Tutelar deverá 

ser comunicado no prazo de 48 horas ao Juiz da Infância e da Juventude com 

a  informação  de  seu  fundamento  por  meio  de  formulário  próprio  –  FICAA 

(anexo), do que será cientificado o Ministério Público.

§1º.  Após  transcorrido  o  prazo  de  5  (cinco)  dias,  o 

desabrigamento só poderá ocorrer com a autorização do Juizado da Infância e 

da  Juventude,  após  ouvido  o  Ministério  Público,  sob  pena  da  entidade  de 

abrigo incorrer em irregularidade administrativa.

Capítulo III – Das Entidades de Abrigos

Art.  6º. As  entidades  de  abrigo  deverão  comunicar  o 

abrigamento  até  o  segundo  dia  útil  imediato  ao  Juizado  da  Infância  e 

Juventude,  que  deve  estar  acompanhado  do  formulário  devidamente 

preenchido,  inclusive  do  formulário  para  Identificação  de  Crianças  e 

Adolescentes Abrigados.

Parágrafo único. Os formulários deverão ser complementados 

pelo  corpo  técnico  da  entidade,  obrigatoriamente,  assinado  por  pessoa 

credenciada em associação profissional.

Art. 7º. Após o encaminhamento dos formulários, as entidades 

de  abrigo  deverão  encaminhar  mensalmente  ao  Juizado  da  Infância  e 

Juventude  relatório, a  relação  das  crianças  e  adolescentes  em  abrigo, 

acompanhado de estudo indicativo do encaminhamento a ser adotado junto à 

2 Rua Versales, s/n, qd. 03,   lt. 08/14, Residencial Maria Luiza, 
Fórum de Aparecida de Goiânia, 2º andar, Aparecida de Goiânia – GO, 
CEP n. 74.980-970. Tel.: (62) 3238-5138, 3238-5139 ou 3238-5155.
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criança ou adolescente, alternativamente para reintegração à família de origem 

ou  colocação  em  família  substituta,  ou  mesmo  a  sua  inserção  social, 

especificando as ações já efetivadas pela rede de atendimento.

Art. 8º. Não haverá abrigamento fora do Município e Comarca, 

salvo após solicitado ao Juiz e, assim mesmo, mediante carta precatória, se for 

o caso.

Parágrafo  único.  Em  casos  excepcionais  e  de  extrema 

urgência  o  abrigamento  poderá ser  feito  em  entidade  que  não  seja  no 

município de Aparecida de Goiânia. Porém o Conselho Tutelar fica obrigado, a 

apresentar relatório em 48 horas com justificativa, para  imediata remoção ou 

expediente de Carta Precatória, se for o caso.

Art.  9º. As  crianças  e  adolescentes  abrigadas  deverão  ser 

identificadas através de fotos digitais com a informação do nome da criança 

e/ou adolescente e do abrigo.

Parágrafo único. A Divisão de Agentes de Proteção auxiliará 

na identificação das crianças e adolescentes.

Art.  10. Os  abrigos  serão  responsáveis  pela  fidelidade  das 

informações prestadas.

Capítulo IV – Do Procedimento de Abrigamento

Art. 11.  O processo de abrigamento deverá tramitar de forma 

célere e em caráter  de urgência em processo de estudo social  identificado 

diferenciado  dos  demais  por  capa   de  outra  cor  das  demais  capas  da 

escrivania.

Art.  12. O abrigo responsável deverá protocolizar o processo 

de abrigamento instruído com o formulário e registro de nascimento da criança/

adolescente caso ela possua.

8



Art. 13. O Ministério Público terá vista do processo.

Capítulo V – Disposições Finais

Art. 14. O texto integral desta portaria, bem como os modelos 

de  ofício  e  modelo  de  Formulário  para  Identificação  de  Crianças  e 

Adolescentes  Abrigados  (FICAA),  deverão  ser  disponibilizados  no  site  do 

Juizado  da  Infância  e  Juventude  da  Comarca  de  Aparecida  de  Goiânia 

(www.tjgo.jus.br/juizadoaparecida.......................).

Art.  15.  Em  relação  às  crianças  e  adolescentes  que  já  se 

encontram abrigadas, as entidades de abrigo deverão, no prazo de 30 (trinta) 

dias, encaminhar ao Juizado da Infância e Juventude, o que dispõe o art. 7º da 

presente  Portaria  e  ainda  preenchidos  o  Formulário  para  Identificação  de 

Crianças e Adolescentes Abrigados - (FICAA).

Art.  16. O  Conselho  Tutelar  terá  o  prazo  de  15  dias  para 

encaminhar ao Juizado da Infância e da Juventude  a relação de crianças e 

adolescentes  oriundas  de  Aparecida  de  Goiânia e  em  abrigo  fora  deste 

município e comarca.

Art.  17. Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua 

publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se no Diário Oficial de Justiça do Estado.  Remetam-

se cópias: Ministério Público da Infância e Juventude desta Comarca, Abrigo 

Dom Fernando, Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia, Coordenadoria de 

Agentes de Proteção de Aparecida de Goiânia, Equipe Multidisciplinar e afixe-

se.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Aparecida de 

Goiânia, Estado de Goiás, Juizado da Infância e da Juventude, ao 1º dia de 

outubro de 2008.
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

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

de Aparecida de Goiânia
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