
Comarca de Aparecida de Goiânia
Juizado da Infância e Juventude 

______________________________________________________________

PORTARIA N. 009  /2009

REGULAMENTA O  ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE         EM  
ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR NA COMARCA 
DE APARECIDA DE GOIÂNIA DE ACORDO COM A LEI N. 12.010/2009.

A Juíza de Direito do Juizado da Infância e da Juventude 

da  Comarca  de  Aparecida  de  Goiânia  –  Goiás,  Dra. 

MARIA SOCORRO DE SOUSA AFONSO DA SILVA,  no 

uso de suas atribuições legais, em especial, nos termos 

da Lei n. 12.010/2009 em vigor a partir de  3/nov/2009 e 

Instrução  Normativa  n.  3  de  3/nov/2999  do  Conselho 

Nacional de Justiça  - CNJ,  que disciplina dentre outros 

atos   o  Estatuto  da  Criança  e  a  do  Adolescente  em 

entidades de acolhimento.

I – CONSIDERANDO o princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente  estabelecido  na  Constituição  Federal  e  na  Lei  nº  8.069,  de  13/jul/90 

-Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

II – CONSIDERANDO que as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente  são  aplicáveis  quando  os  direitos  reconhecidos  nesta  Lei  forem 

ameaçados ou violados;

III  –  CONSIDERANDO  que  a   colocação  em   acolhimento 

institucional   (Abrigo)  ou Familiar   é medida de proteção provisória  e excepcional, 

utilizável como forma de transição para  reintegração familiar ou, não sendo possível, 

para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade ( parag. 

1º  do art. 101 , ECA);
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IV  -   CONSIDERANDO  que  as  entidades  que  desenvolvam 

programas  de  acolhimento  institucional   (  Abrigo)  ou  Familiar   deverão  adotar  os 

princípios de preservação dos vínculos familiar  e promoção de reintegração familiar; 

integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na 

família natural ou extensa, além de outros ( art. 92, ECA);

V –  CONSIDERANDO que as entidades que mantenham programas 

de acolhimento institucional ( Abrigo)  ou familiar  só poderão  em caráter excepcional 

e  de  urgência,  acolher   crianças  e  adolescentes  sem  prévia  determinação  da 

autoridade  competente,  fazendo  comunicação  do  fato  em  até  24  hs   ao  Juiz  da 

Infância e da Juventude , sob pena de responsabilidade (art. 93, ECA);

VI  -  CONSIDERANDO  que  se  inclui  entre  as  atribuições  dos 

Conselhos Tutelares a aplicação da medida protetiva de colocação em acolhimento 

institucional   (art.  136,  inc.  I,  ECA),  e  não fazer  parte  das  suas  atribuições  a 

colocação da criança e do adolescente em programa de Acolhimento Familiar ou em 

Família  Substituta (art. 136, incs. I e II, ECA);

VIII – CONSIDERANDO que a Nova Lei de Adoção -Lei n. 12.010 de 

3/ago/2009 dispõe sobre  Crianças e adolescentes  encaminhados às instituições que 

executam programas de acolhimento institucional ( Abrigo)l, governamentais ou não 

( § 3º . Art. 101,ECA); que a Instrução Normativa n. 03  de 3/nov/2009 do Conselho 

Nacional  de  Justiça  –  CNJ  disciplina  o  procedimento  de  Acolhimento  Institucional 

( Abrigo )  e Acolhimento Familiar;  

RESOLVE

ARTIGO 1º  O Acolhimento  Institucional  (  Abrigo)  e o Acolhimento 

Familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição 

para reintegração familiar  ou,  não sendo esta possível,  para colocação em família 

substituta, não implicando privação de liberdade. 

ARTIGO  2º   -  As  entidades  que  mantenham  programa  de 

acolhimento  institucional  (  abrigamento)  e  Acolhimento  Familiar  somente  poderão 

acolher    Crianças  e    Adolescentes   encaminhados  por  meio  de   GUIA  DE 
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ACOLHIMENTO,  enumeradas  seqüencialmente,   expedida  pelo  Juiz  da Infância  e 

Juventude  de Aparecida de Goiânia,    ou outra autoridade judiciária indicada,   de 

acordo com  o formulário  recomendado na Instrução Normativa  n.03 de  3/nov//2009 

do Conselho Nacional de Justiça ( CNJ).

 §  1o  As  entidades   de  Acolhimento  Institucional  (  Abrigo)    só 

poderão  em  caráter  EXCEPCIONAL  e  de  URGÊNCIA,  acolher   crianças  e 

adolescentes  sem  prévia  determinação  da  autoridade  competente   e  a  GUIA  DE 

ACOLHIMENTO expedida pela  autoridade judiciária, fazendo comunicação do fato em 

até 24 hs  ao Juiz da Infância e da Juventude , sob pena de responsabilidade (art. 93, 

ECA);

§ 2o Entende-se  EXCEPCIONALMENTE,  os casos de urgência  e 

de  fazer cessar violência contra crianças e adolescentes, conforme   § 2o  do 

artigo 101 do ECA,  ou fora do expediente forense.    Neste caso a entidade de 

acolhimento    institucional  (  Abrigo)   deverá   efetuar  o  acolhimento  institucional 

(  abrigamento)  por   encaminhamento  de terceiros,  desde que o procedimento   da 

GUIA DE ACOLHIMENTO se faça por pessoa autorizada pelo juiz,  mantido o controle 

quantitativo atualizado do documento, QUE SÓ TERÁ  VALIDADE SE HOUVER A 

CONVALIDAÇÃO  DE REFORMULAÇÃO DA MEDIDA DE PROTEÇÃO APLICADA, 

NO PRAZO  MÁXIMO DE 24 HORAS DA SUA EFETIVAÇÃO.  (  art.   2o   Parag. 

Único , Instrução Normativa n. 03 de 3/nov/2009 - CNJ). 

ARTIGO 2º -  O dirigente de entidade que desenvolve programa de 

Acolhimento Institucional ( Abrigo ) é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de 

direito.

ARTIGO  3o  As  entidades  que  desenvolvam  programas  de 

Acolhimento Institucional  (abrigo) deverão adotar os seguintes princípios: 

I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração 

familiar;

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural ou extensa;

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
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IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;

V - não-desmembramento de grupos de irmãos;

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades 

de crianças e adolescentes abrigados;

VII - participação na vida da comunidade local;

VIII - preparação gradativa para o desligamento;

ARTIGO 4o  Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de 

Acolhimento Institucional (Abrigo) remeterão à autoridade judiciária MENSALMENTE 

relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido 

e sua família, para fins da reavaliação prevista no § 1o do art. 19 do  ECA. 

ARTIGO 5o   Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária 

competente, as entidades de acolhimento institucional ( Abrigo), se necessário com o 

auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato 

da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos 

incisos I e VIII do artigo 3o  da presente  Portaria  ( art. 92 , incs. I a VIII,  Eca); 

ARTIGO 6o   As obrigações previstas no art. 94 , incisos I a XX aplicam-

se no que couber as entidades de Acolhimento Institucional ( Abrigo) e  Acolhimento 

Familiar. 

ARTIGO   7º. Imediatamente  após  o  acolhimento  da  criança  ou  do 

adolescente,  a entidade de Acolhimento  Institucional  ou Familiar  ELABORARÁ UM 

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO, visando à reintegração familiar, ressalvada 

a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária 

competente,  caso  em  que  também  deverá  contemplar  sua  colocação  em  família 

substituta, observadas as regras e princípios do ECA. 

§  1o  O  plano  individual  será  elaborado  sob  a  responsabilidade  da 

equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a 

opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. 

§ 2o  Constarão do plano individual, dentre outros: 
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I - os resultados da avaliação interdisciplinar; 

II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; 

III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou 

com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração 

familiar  ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação 

judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, 

sob direta supervisão da autoridade judiciária. 

ARTIGO  8o  Verificada  a  possibilidade  de  reintegração  familiar,  o 

responsável  pelo  programa  de  acolhimento  familiar  ou  institucional  (  Abrigo)  fará 

imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público. 

ARTIGO  9o  Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da 

criança  ou  do  adolescente  à  família  de  origem,  após  seu  encaminhamento  a 

programas oficiais  ou comunitários de orientação,  apoio  e  promoção social,  SERÁ 

ENVIADO  RELATÓRIO  FUNDAMENTADO  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  no  qual 

conste  a  descrição  pormenorizada  das  providências  tomadas  e  a  expressa 

recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução 

da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

ARTIGO 10 o  Em caso da inexistência do registro civil de nascimento 

anterior da criança ou do adolescente em acolhimento institucional (abrigamento) ou 

Acolhimento familiar  e,  não definida a paternidade, caso não tenha sido ainda tomada 

a medida de comunicação pelo Conselho Tutelar,  deverá a entidade comunicar ao 

Ministério Publico para providencias, constando do relatório mensal enviado ao Juiz 

da Infância e da Juventude  ( art. 102 , § 2o  e  § 3o  , ECA);

ARTIGO 11o   Após  esgotadas  as  possibilidades  de  manutenção  da 

criança ou do adolescente junto à família natural, encontrando-se  ou não  a criança 

ou o adolescente  na entidade de Acolhimento Institucional ( Abrigo),  o Conselho 

Tutelar deverá  representar ao Ministério Público.

Parágrafo  único.  Se,  no  exercício  de  suas  atribuições,  o  Conselho 

Tutelar entender necessário o acolhimento em entidade de Acolhimento Institucional 

(Abrigo)  ou  Familiar,  ou  a  continuidade  do  afastamento  do  convívio  familiar, 

comunicará  incontinenti  o  fato  ao  Ministério  Público,  prestando-lhe  informações 

sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o 
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apoio e a promoção social da família o que constará do relatório nesse ultimo caso, a 

ser encaminhado a autoridade judiciaria;.

ARTIGO 12o   - O descumprimento das disposições  desta Portaria e do 

ECA pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de Acolhimento Familiar ou 

Acolhimento  Institucional  (  Abrigo)  é  causa  de  sua  destituição,  sem  prejuízo  da 

apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal.(art. 92, § 6o , ECA – 

Lei 12010/2009))

ARTIGO   13º.  O  desabrigamento   de  criança  e  adolescente  em 

acolhimento  institucional  somente  poderá  ser  efetuado  por  meio  de  GUIA  DE 

DESLIGAMENTO    enumerada seqüencialmente,   expedida pelo Juiz da Infância e 

Juventude   de  Aparecida  de  Goiânia,  ou  outra  autoridade  judiciária  indicada  em 

plantão ou substituição,   de acordo com  o formulário   recomendado na Instrução 

Normativa  n.03 de  3/nov//2009  do Conselho Nacional de Justiça ( CNJ).

 Disposições Finais

ARTIGO 14. O texto integral desta portaria, os modelos das Guias de 

Acolhimento  Institucional/Familiar  (  GAIF)  e  da  Guia  de  Desligamento  Institucional 

/Familiar (GDIF)  estarão disponibilizados no site do Juizado da Infância e Juventude 

da  Comarca  de  Aparecida  de  Goiânia 

www.tjgo.jus.br/juizado/infanciaejuventude/aparecida).

ARTIGO  15.   As  entidades  de  Acolhimento  Institucional  (Abrigo) 

deverão , no prazo de 15 dias, encaminhar ao Juizado da Infância e Juventude, o que 

dispõe a presente Portaria em relação às crianças e adolescentes que já se encontram 

abrigadas,. O Formulário para Identificação de Crianças e Adolescentes Abrigados – 

(GAIF) deverá ser elaborado e preenchido pela escrivania deste juizado  para cada 

criança  e  adolescente   em  situação  de  acolhimento  institucional  ,  com  os 

encaminhamento necessário.

ARTIGO  16. O  Conselho  Tutelar  terá  o  prazo  de  10  dias  para 

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

adolescentes  de  Aparecida  de  Goiânia  em  situação  de  risco  e  em   Acolhimento 

Institucional em outro município e comarca, bem como daquelas que se encontram em 
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Acolhimento Familiar (Família Acolhedora), que  inclusive devem ser identificadas para 

cadastro junto a este juizado. 

ARTIGO 17. Esta Portaria  entra em vigor  na data de 3/dez/2009, 

ficando revogada a Portaria n. 003/2008 e outras disposições  em contrário.

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

Ministério  Público  da  Infância  e  Juventude,  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da 

Criança e do Adolescente (CMDCA);  Abrigo Dom Fernando e outras entidades de 

acolhimento  institucional  cadastradas  junto  ao Conselho  Municipal  dos  Direitos  da 

Criança  e  do  Adolescente  (CMDCA);    Conselhos  Tutelares;  Coordenadoria  de 

Agentes  de Proteção;  Equipe  Técnica  Multidisciplinar  do  Juizado da Infância  e  da 

Juventude;  além de  Outros ;   TODOS do município e comarca de  Aparecida de 

Goiânia  e afixe-se.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Aparecida de Goiânia, 

Estado de Goiás, Juizado da Infância e da Juventude, aos 25 dias de novembro de 

2009

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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