
Comarca de Aparecida de Goiânia
Juizado da Infância e Juventude

PORTARIA N. 11/2010
 PARA DISCIPLINAR SOBRE O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS 
E SINDICÂNCIAS EFETUADAS POR AGENTES DE PROTEÇÃO

A 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, em especial, nos termos do art. 

22,  inc.  VIII  do  Regimento  Interno  dos  Agentes  de 

Proteção  Voluntário,  art.  4º  do  ECA  e  art.  227  da 

Constituição Federal, 

I  –  CONSIDERANDO  que  uma  das  atribuições  do  Agente  de 

Proteção é “realizar sindicâncias e diligências que lhe forem incumbidas” (art. 22, VIII, 

RIAPV/2007);

II  –  CONSIDERANDO  ser  comum  este  Juizado  da  Infância  e 

Juventude se valer dos valiosos serviços voluntários dos Agentes de Proteção para breve 

sindicâncias e visitas;

III  –  CONSIDERANDO que há  vários  registros  em autos,  de  que 

foram distribuídos a Agentes de Proteção processos para breve sindicâncias e visitas 

com prazo fixado de cumprimento;



IV  –  CONSIDERANDO  que  os  referidos  registros  informam  que 

muitas  das  sindicâncias  e/ou  visitas  determinadas  só  foram  realizadas  meses  após, 

inclusive, em alguns casos, chega a ultrapassar seis meses;

V –  CONSIDERANDO que  os  casos  então  encaminhados  são  em 

hipótese de situação de risco à integridade moral e/ou física da criança/adolescente, que 

gozam de prioridade absoluta em todos seus termos  e demandam URGENTES medidas 

(art. 227, CF e art. 4º, ECA).

VI – CONSIDERANDO que a realização da diligência (visita e/ou 

Sindicância) não pode ultrapassar o prazo determinado pelo juiz, sob pena de incorrer 

em graves consequências para a criança e adolescente em situação de risco.

RESOLVE

2

Art.  1º.  A Coordenação  de  Agentes  de  Proteção  deverá  listar  os 

Agentes aptos a realização de sindicâncias e Visitas de acordo com sua disponibilidade, 

vocação e formação profissional.

Art. 2º. A Coordenação de Agentes de Proteção deverá distribuir os 

autos  (cópia  da  inicial,  contestação,  outros)  ao  agente  indicado  em  ordem  de 

convocação e recomendar que o prazo estabelecido pelo juiz deve ser atendido, sendo 

este prazo contado a partir do primeiro dia útil da entrega (carga) dos autos ao agente, 

sob registro em livro próprio.

Art. 3º. Sempre que possível, a diligência será realizada por conta e 

risco do Agente de Proteção que só excepcionalmente poderá se valer do veículo deste 

Juizado, em face inexistir quadro de motorista à disposição.

Art. 4º. O agente poderá pedir prorrogação do prazo ao Juiz, por meio 

da Coordenação dos Agentes de Proteção, apresentando de forma escrita acompanhado 

de justificação, com a devolução do autos à coordenação e/ou escrivania.

Art. 5º. Em nenhuma hipótese o Agente de Proteção poderá reter os 



autos do caso que lhe foi entregue por mais de 30 dias, sob pena de incorrer em falta e 

evidente prejuízo para a criança e/ou adolescente em risco.

Art.  6º.  Ao  agente  que  for  distribuído  os  autos  e  este  dar  efetivo 

cumprimento da diligência e/ou sindicância, será feita a anotação em seu prontuário e 

terá  o  direito  a  certidão  que  poderá  valer  como  prática  profissional  de  sua  área, 

inclusive.

Art. 7º. O agente que recusar sistematicamente, reter indevidamente, 

ou devolver os autos sem a realização da diligência solicitada pelo juiz, terá a anotação 

em seu prontuário, sem prejuízo da aplicação do Regimento Interno dos Agentes de 

Proteção (Portaria nº 002, de 24/04/2007).

Publique-se no Diário Oficial de Justiça do Estado.

Remetam-se cópias: Ministério Público da Infância e Juventude desta 

Comarca, Coordenadoria de Agentes de Proteção deste município e afixe-se.

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

Estado de Goiás, Juizado da Infância e da Juventude, aos 29 dias do mês de janeiro de 

2010.

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
 


