
Comarca de Aparecida de Goiânia
Juizado da Infância e Juventude

PORTARIA Nº 12/2010 – Disciplina a visitação de  PRETENDENTES À ADOÇÃO às 

entidades de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, disciplina PRCEDIMENTO de 

tramitação de ações de MEDIDA PROTETIVA e dá outras providências

A  DRA.  MARIA  SOCORRO  DE  SOUSA  AFONSO  SILVA, 

Juíza de Direito da Infância e Juventude da Comarca de 

Aparecida de Goiânia - GO, na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO o princípio do interesse superior da criança e do adolescente 

(inciso IV, art. 100, ECA);

CONSIDERANDO que o acolhimento institucional é medida protetiva provisória e 

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

possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade (§ 1º, art.  

101, ECA);

CONSIDERANDO  a  existência,  nesta  Comarca,  de  registro  de  crianças  e 

adolescentes em condições de serem adotados, e registro de pessoas pretendentes adoção, nos 

termos do art. 50, ECA;

CONSIDERANDO  que  o  §  4º,  do  art.  50,  ECA,  estabelece  que  a  preparação 

psicossocial e jurídica de pretendentes à adoção incluirá o contato com crianças e adolescentes 

em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob 

orientação de equipe técnica;

CONSIDERANDO, ainda, a existência do Programa de Acolhimento Familiar - PAF, 

implementado neste Juizado por meio da Portaria nº 008/2009, e a necessidade de seu contínuo 
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aperfeiçoamento; 

RESOLVE

Art.  1º   -  Fica  autorizada,  pelos  pretendentes  à  adoção  que  já  tenham  inscrição  deferida 

judicialmente , a visita às entidades de acolhimento institucional de Aparecida de Goiânia - GO, 

para contato com crianças e adolescentes em disposição à adoção.

§ 1º – A escrivania do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia - GO encaminhará 

às  entidades  de  acolhimento  institucional  desta  Comarca,  periodicamente,  relação  de 

pretendentes à adoção cuja inscrição já tenha sido deferida por sentença neste Juízo e Comarca;

§ 2º – Os pretendentes à adoção, cuja inscrição ainda não tenha sido deferida por sentença, 

poderão visitar às entidades de acolhimento institucional desta Comarca, mediante autorização 

judicial a ser obtida incidentalmente no respectivo processo de habilitação; 

§ 3º – A visita ocorrerá nos dias e horários a serem estabelecidos conforme a discricionariedade 

da autoridade administrativa responsável pela  entidade de acolhimento institucional, ressalvada 

a apreciação judicial quanto aos excessos e abusos.

Art.  2º – Fica determinada a intimação de todos os pretendentes à adoção já  habilitados no 

Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia - GO, ou que vierem a se habilitar, para  

querendo, aderirem-se ao Programa de Acolhimento Familiar - PAF, na forma preconizada pela 

Portaria nº 008/2009 deste Juizado.

Art. 3º – Fica determinada a realização de visita no último dia útil de cada mês, a ser realizada  

Equipe  Técnica  Multidisciplinar  deste  Juízo,  às  entidades  de  acolhimento  institucional  desta  

Comarca, com apresentação do respectivo relatório de inspeção no prazo de 5 (cinco) dias a partir  

da data da visita.
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Art. 4º – Os processos judiciais instaurados para aplicação de medida de proteção nos termos do 

art. 101 e seguintes do ECA, com ou sem o abrigamento de criança ou adolescente em entidade 

institucional, deverão atender ao procedimento estabelecido nos FLUXOGRAMAS constantes em 

anexo.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de 13/Ago/2010, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 

  

Publique-se no Diário Oficial  de Justiça do Estado e na página deste Juizado da infância e 

Juventude na Internet. Remetam-se cópias: Ministério Público da Infância e Juventude desta Comarca, 

Conselho Municipal  dos  Direitos  da Criança de Aparecida de Goiânia  e  do Adolescente,  Conselho 

Tutelar  de Aparecida de Goiânia,  CREAS,  Secretaria  de Ação Social,  Abrigo Dom Fernando,  Equipe 

Técnica Multidisciplinar, Coordenadoria de Agentes de Proteção de Aparecida de Goiânia,  entidades 

de acolhimento institucional desta Comarca. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, Juizado da 

Infância e da Juventude, aos 05 dias de Outubro de 2010.

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

Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva

Juíza de Direito da Infância e da Juventude


