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Provimento nº 2 - CGJUS, de 31 de janeiro de 2019.
Institui o Manual de Procedimentos
da Infância e Juventude do Estado do
Tocantins.
A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça é órgão de fiscalização,
controle e orientação dos serviços judiciários, com jurisdição em todo o estado
do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de sistematização, unificação e atualização de
rotinas, objetivando aperfeiçoar os procedimentos cartorários para a Infância e
Juventude, diante das particularidades e especificidades de tais serventias;
CONSIDERANDO a conclusão dos trabalhos realizados pelo Grupo designado
por este Censório, por meio da Portaria nº 2975/2017/CGJUS/TO;
RESOLVE:
Art. 1° Instituir o Manual de Procedimentos da Infância e Juventude do estado do
Tocantins, constante no Anexo Único deste Provimento, o qual reúne rotinas de
trabalho a serem aplicadas pelos servidores e magistrados de 1º grau com atuação
na área da Infância e Juventude.
Art. 2º As alterações e atualizações que se mostrarem necessárias serão feitas
por meio de Provimento, a ser elaborado com vistas a preservar a sistemática e a
numeração existentes.
Art. 3º Fica revogado o Provimento 1/2013/CGJUS-TO, na parte em que disciplina
os procedimentos realizados no âmbito da Infância e Juventude.
Art. 4° Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, em Palmas, Capital do
Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de janeiro do ano de 2019.
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APRESENTAÇÃO
O presente manual é uma iniciativa da Corregedoria
Geral da Justiça do Tocantins, objetivando o aprimoramento dos serviços judiciais, a partir da padronização
dos procedimentos cartorários com a atualização dos
atos normativos, compatibilizando-os com o processo
eletrônico, uma vez que a ausência de método, ou a pluralidade de métodos individualizados, já não se justificam, tampouco se sustentam, nestes tempos em que a
velocidade das informações ultrapassa a capacidade da
sociedade de absorvê-las.
O volume e o fluxo de notícias de violência, uso de drogas, abandono, fugas, trabalho escravo, entre outros
lamentáveis incidentes envolvendo crianças e adolescentes é alarmante e clama por medidas enérgicas, mas
principalmente eficazes.
Desta feita, mostra-se imperiosa a adoção de práticas
idênticas contra o alastramento desses males. Daí a importância deste manual, que aborda conteúdo dos mais
diversos aspectos relacionados ao universo da menoridade, estabelecendo padrões e definindo normas a
respeito de autorizações para viagens, emissão de passaportes, busca e apreensão, colocação em família substituta, adoção, guarda, destituição do poder familiar e
acolhimento institucional.
O manual contempla, ainda, esclarecimentos e a defesa
acerca da importância da alimentação do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA),
criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a partir
da necessidade de um banco de dados on-line contendo
o cadastro de todas as entidades de acolhimento e de
cada criança ou adolescente acolhido.
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Na esfera das infrações cometidas por adolescentes,
delineiam-se as práticas a serem adotadas, de maneira
uniforme, por todas as unidades judiciais competentes.
Neste âmbito, as orientações estendem-se sobre o procedimento de apuração do ato infracional, o acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas e
de suas execuções, o mandado de busca e apreensão e
condução coercitiva, o recebimento do adolescente de
outra comarca para cumprimento de medida socioeducativa e, finalmente, o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL), também do CNJ.
A padronização das rotinas, em alinhamento ao que
define expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se apresenta como uma das formas de
envolver o universo da infância e da juventude com práticas salutares e eficazes, necessárias para a garantia de
direitos fundamentais, dever de todos os cidadãos.
Esperamos que as orientações presentes neste manual,
resultado da intensa meditação e ampla discussão entre
os membros do grupo de trabalho, contribuam de alguma forma para o aperfeiçoamento das atividades desempenhadas pelos profissionais que atuam com a infância
e a juventude, proporcionando a proteção e a condução
correta e necessária para esta parcela da sociedade.
Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto
Corregedor-Geral da Justiça
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COMPETÊNCIA DO
JUIZADO DA INFÂNCIA
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A competência territorial especial da Vara/Juizado da Infância e Juventude é definida pelo art. 147 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), nos seguintes termos:
“Art. 147. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou
responsável.
§ 1º Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da
ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.
§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente
da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade
que abrigar a criança ou adolescente.
§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de
rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para
aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da
emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou
retransmissoras do respectivo estado.”
O art. 148, do ECA, por sua vez, estipula a competência ratione materiae, dispondo
que:
“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para
apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas
cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou
coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma
de proteção à criança ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as
medidas cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do
art. 98 é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:
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a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna,
em relação ao exercício do poder familiar;
e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os
pais;
f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou
representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais
em que haja interesses de criança ou adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.”
A Lei Orgânica do Poder Judiciário do estado do Tocantins (Lei Complementar
Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996), define, no art. 41, a competência do órgão
judiciário da 1ª instância relacionado à infância e juventude, nos seguintes termos:
“Art. 41. Compete ao juiz de direito ou ao seu substituto:
VII - no Juizado da Infância e da Juventude, processar e julgar:
a) as causas previstas no Estatuto da Criança e do adolescente e na legislação complementar, inclusive as relativas às infrações cometidas
por menores de 18 anos;
b) as questões cíveis em geral, inclusive as pertinentes a registro público, desde que concernentes a solução de situação irregular em que se
encontra a criança ou o adolescente interessado;”

10

MANUAL DE ROTINA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO ESTADO DO TOCANTINS

LEIS E NORMAS MAIS
UTILIZADAS NA ATUAÇÃO
DA ÁREA DA INFÂNCIA
E JUVENTUDE
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• ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - LEI Nº 8.069/90
Trata-se de um marco na legislação menorista criado para proteger a criança e o
adolescente.
• LEI DO SISTEMA NACIONAL SOCIOEDUCATIVO (LEI DO SINASE) – LEI
Nº 12.594/2012
O SINASE constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adolescente
em conflito com a lei. É um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios
que envolvem desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de
medidas socioeducativas.
• RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) Nº 165/2012
Estabelece normas gerais para atendimento do adolescente em conflito com a lei na
internação provisória e no cumprimento das medidas socioeducativas.
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PROCEDIMENTOS
CARTORÁRIOS
COMUNS - AÇÕES AFETAS À
INFÂNCIA E JUVENTUDE
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O Tribunal de Justiça do estado do Tocantins utiliza desde o ano de 2012 o sistema de processo eletrônico (e-Proc/TJTO), de modo que toda e qualquer ação só é
processada por meio de referido sistema, o qual está regulamentado pela Instrução
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.
Deste modo, todo usuário que deseje ter acesso ao processo eletrônico, deverá se
cadastrar no sistema e-Proc/TJTO. Eventuais dúvidas acerca do cadastramento
e manuseio do referido sistema poderão ser sanadas através do endereço: http://
wwa.tjto.jus.br/blog_eproc/.
Seguem alguns dos procedimentos mais comuns para a prática judiciária.
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1.

VERIFICAÇÃO
DE PROCESSO
CORRETAMENTE
AUTUADO

Cabe aos servidores, quando do recebimento das ações, verificar se o processo está
autuado corretamente, observando-se os seguintes passos:
1. Analisar se a classe processual corresponde com a petição inicial, atentando-se
para as classes descritas nas Tabelas Processuais Unificadas (TPU).
2. Verificar se as partes estão com os endereços cadastrados, fazendo-se associação
do profissional vinculado (advogado, defensor, autoridade responsável pela entidade, se for o caso).
3. Atentar para a competência da ação, nível de sigilo e, ainda, se trata de menor
apreendido (adolescente internado), fazendo a retificação da autuação, quando for
o caso.
4. Em casos de petições iniciais e/ou cartas precatórias que estejam direcionadas a
outro juízo, claramente distribuídas equivocadamente, pode o servidor, por ato ordinatório, fazer desde já a redistribuição em caso de competência para outra vara,
sem a necessidade de ser remetido à conclusão.
5. Após esta verificação, movimentar o processo com o evento “80014 Processo
Corretamente Autuado”, certificando-se a sua realização.
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2.

DA CONCLUSÃO DOS
AUTOS
1. Antes de proceder à conclusão, observar as determinações anteriores contidas em atos proferidos pelo juiz no sentido de identificar se ainda há alguma outra diligência a ser cumprida, a fim de evitar movimentações de conclusão desnecessárias.
2. Observar, também, o tipo de conclusão: se é para despacho, decisão ou
para julgamento, ressaltando-se que movimentações incorretas podem impactar na estatística.
EXEMPLO: Caso um processo seja enviado à conclusão para julgamento e
o juiz devolva os autos com despacho, o evento “concluso para julgamento/
sentença” permanecerá em aberto.

16

MANUAL DE ROTINA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO ESTADO DO TOCANTINS

3.

DA AUDIÊNCIA

Ao ser designada audiência, deve o cartório observar os seguintes passos:
1. Constar a movimentação no e-Proc/TJTO de inclusão na pauta. http://wwa.tjto.
jus.br/blog_eproc/?p=138. Confira o modelo:
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2. Intimar as partes, em regra, por meio de seus patronos/representantes legais e via
sistema e-Proc/TJTO.
3. Expedir todos os mandados necessários para a realização da audiência, observando-se a natureza da audiência.
EXEMPLOS:
• Audiência (infracional) de apresentação: intimar as partes via e-Proc/
TJTO, inclusive Ministério Público, e pessoalmente, via mandado, apenas o
adolescente e seus responsáveis legais;
• Audiência (infracional) de instrução e julgamento: intimar as partes via
e-Proc/TJTO, inclusive Ministério Público, e pessoalmente, via mandado as
partes e testemunhas arroladas;
• Audiência (infracional) admonitória: intimar as partes via e-Proc/TJTO,
inclusive Ministério Público e entidades vinculadas nos autos, e pessoalmente, via mandado, apenas o adolescente e seus responsáveis legais;
• Audiências cíveis (guarda, adoção, etc): intimar as partes via e-Proc/
TJTO, inclusive Ministério Público e entidades vinculadas nos autos, e pessoalmente, via mandado, requerente, requerido e testemunhas, se for o caso.
4. Após a realização da audiência: o processo deve ser movimentado com o tipo de
audiência realizada, se teve julgamento ou não, despacho, etc, anexando todos os
documentos referentes a realização da audiência (Termo-Ata, Certidões, Áudios,
etc).

18

MANUAL DE ROTINA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO ESTADO DO TOCANTINS

MANUAL DE ROTINA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO ESTADO DO TOCANTINS

19

4.

DA CITAÇÃO

A citação é o ato pelo qual uma pessoa toma ciência de que foi ajuizada uma ação
contra ela e para que, dentro do prazo estabelecido, possa defender-se do pedido
do autor.
A citação pode ocorrer de várias formas, recomendando-se, conforme o caso, as
seguintes providências:

4.1. CITAÇÃO VIA MANDADO - SE O REQUERIDO(S) RESIDIR NA PRÓPRIA COMARCA
1. Expedir mandado de citação, observando-se o prazo para contestar, fazendo constar no corpo do mandado os dados corretos do réu, como nome,
qualificação e endereço correto e completo.
ATENÇÃO: O e-Proc/TJTO permite a digitação do mandado, utilizando
ferramenta própria para digitação de documento, contando, inclusive, com
banco de dados de modelos de mandados disponíveis, o qual, após elaboração, deverá ser assinado de forma virtual, através de sua senha do e-Proc/
TJTO.
2. Após o mandado digitado, assinado e anexado no e-Proc/TJTO, movimentar utilizando o movimento “80152 Remessa Interna - Em Diligência”
fazendo a associação do setor responsável pela distribuição dos mandados
para cumprimento.

4.2. CITAÇÃO VIA CARTA PRECATÓRIA - SE O REQUERIDO(S) RESIDIR EM OUTRA COMARCA OU CIDADE
1. Expedir Carta Precatória de Citação e Oitiva (se for o caso), observando-se
o prazo para contestar, fazendo constar no corpo da carta os dados corretos
do réu, como nome, qualificação e endereço correto e completo.
2. A carta precatória pode ser expedida também através do e-Proc/TJTO, por
meio de pré-análise para assinatura do juiz, lembrando-se de deixar determinado o localizador onde o processo ficará após a assinatura do juiz, de onde
o servidor deve extrair a precatória, bem como as peças necessárias para seu
cumprimento e encaminhamento à comarca. Caso o juiz da vara prefira assinar manualmente, pode ser digitada, conferida e impressa para assinatura.
3. Proceder à remessa da carta precatória para a comarca responsável pelo
cumprimento:
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3.1. Via e-Proc/TJTO se o(s) citando(s) residir(em) no Tocantins,
observando o art. 17, da Instrução Normativa 5, de 2011. Para saber
como proceder à distribuição da carta precatória no sistema e-Proc/
TJTO, acesse o vídeo tutorial disponível no link: http://wwa.tjto.jus.br/
blog_eproc/?p=66 - cartas precatórias emitidas dentro do sistema de
processo eletrônico e-Proc/TJTO;
3.2. Por meio físico ou outro meio eletrônico (malote digital) se residente em outros estados.

4.3. CITAÇÃO VIA EDITAL - SE O REQUERIDO(S) ESTIVER
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
1. Após determinação judicial, expedir edital de citação e providenciar a publicação do mesmo.
2. Acompanhar no diário a publicação do Edital e certificar nos autos para
início da contagem do prazo. O prazo a ser contado deve ser calculado contando o prazo do edital, mais o prazo para resposta.
3. Atendendo ao disposto no Código de Processo Civil, mesmo havendo a
informação da parte autora de que o réu encontra-se em lugar incerto e não
sabido, deve o cartório antes de proceder à citação por edital, realizar buscas
de endereços atualizados do réu nos sistemas SIEL/TRE e INFOJUD.
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ÁREA DE PROTEÇÃO - DAS
ROTINAS RELATIVAS AOS
PROCEDIMENTOS CÍVEIS
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1.

DAS MEDIDAS DE
PROTEÇÃO
As medidas de proteção para a criança e para o adolescente, previstas no Livro II,
Título II, do Estatuto da Criança e Adolescente, especialmente nos artigos 98 a 102,
são aplicáveis nos casos em que os seus direitos forem ameaçados ou efetivamente
violados em decorrência de uma ação ou omissão da sociedade ou do estado, de
uma falta, omissão ou abuso por parte dos pais ou responsáveis, e de sua própria
conduta.
Conforme disposto no art. 101, do ECA, são medidas de proteção aplicáveis à
criança e ao adolescente:
“I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à
criança e ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime
hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII - acolhimento institucional;
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;
IX - colocação em família substituta.”

1.1. DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
O acolhimento institucional, juntamente com 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. Além disso, o encaminhamento para uma instituição deve ser feito por meio de uma Guia de Acolhimento, e, quando verificada a
possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento comunicará a autoridade judiciária que, após dar vista ao Ministério Público,
decidirá a situação.
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Se o pedido for ajuizado pela Entidade de Acolhimento ou pelo Conselho Tutelar, o
processo deve ser autuado com o “código 12070 – Pedido de Medida de Proteção”,
e o cartório observará as seguintes rotinas:
1. Verificar se o processo encontra-se corretamente autuado, conforme indicado no item 1 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”, e após fazer imediata conclusão.
2. Mantido o acolhimento pela autoridade judiciária, deve-se cadastrar o
acolhimento da criança/adolescente no Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/
cnca/manual/manual.pdf).
3. Gerar imediatamente a Guia de Acolhimento Institucional, no sítio eletrônico do CNJ, no sistema relacionado ao CNCA, e juntá-la ao processo.
4. Intimar a entidade acolhedora para que a equipe técnica apresente relatório técnico preliminar, no prazo de cinco dias.
5. Abrir vista ao Ministério Público.
6. Não havendo pedido de desligamento, intimar a entidade para apresentar
o Plano Individual de Atendimento (PIA), no prazo de quinze dias.
7. Havendo pedido de desligamento formulado pelos pais da criança/adolescente, este será processado nos próprios autos, sendo submetido ao Ministério Público e, depois, ao juiz.
8. Deferido o desligamento pela autoridade judiciária, deve-se:
8.1. Registrar a decisão de desligamento no CNCA;
8.2. Gerar pelo CNCA a Guia de Desligamento;
8.3. Expedir Termo de Entrega e Responsabilidade assinado pelo juiz e
subscrito pelo pai e/ou a mãe da criança desligada.
9. Não havendo pedido de desligamento formulado pelos pais da criança/
adolescente e existindo interesse da família extensa, o interessado deverá
requerer em ação própria a guarda ou adoção do acolhido, cujo feito será
vinculado ao processo de medida de proteção de acolhimento institucional.
10. Não havendo pedido de desligamento pelos pais e/ou familiares, será avaliada pela equipe técnica da entidade acolhedora a viabilidade de colocação
em família substituta, preferencialmente na modalidade de adoção, devendo
a mesma equipe posicionar-se quanto a conveniência da destituição do poder familiar dos pais.
11. Sendo recomendável a destituição do poder familiar, intimar o Ministério Público para ajuizar a respectiva ação, a qual será vinculada ao processo
de medida de proteção de acolhimento institucional.
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12. Destituído o poder familiar dos pais, certificar esse fato no processo de
acolhimento.
13. Incluir a criança/adolescente no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) do
Conselho Nacional de Justiça, e gerar o recibo de inscrição, cuja cópia deverá
ser juntada no processo de acolhimento.
14. Convocar o(s) pretendente(s) que estiver(em) inscrito(s), em ordem de
prioridade no Cadastro Nacional de Adoção (CNA).
15. Ocorrendo aceitação pelo(s) pretendente(s) convocado(s), vincular a
criança/adolescente a ele(s), gerando o recibo de vinculação, que também
terá uma cópia juntada aos autos.
16. Orientar o(s) pretendente(s) inscrito(s) no CNA a ajuizar a ação de adoção.
17. Enquanto não se processa qualquer uma das opções que visem o desligamento institucional da criança/adolescente institucionalizado, o mesmo permanece no abrigo. O processo de acolhimento institucional prossegue com a
postagem de relatórios situacionais elaborados pelas equipes técnicas das entidades de acolhimentos, remetidos bimestralmente, dos quais será intimado
o representante do Ministério Público.
18. Conforme determina o § 1º, do art. 19, do ECA, conforme redação dada
pela Lei nº 13.509/2017, a situação da criança ou adolescente acolhido deve
ser reavaliada a cada três meses, em cujas audiências serão avaliadas, em conjunto com as equipes técnicas das entidades, juiz e Ministério Público, além
de gestores públicos, soluções para cada caso de criança ou adolescente em
situação de risco.
19. Deferido o pedido de desligamento dos pais ou promovida a colocação
da criança em família substituta, mediante regularização da Guarda ou Adoção em favor de familiares ou do(s) pretendente(s) inscritos, deve-se fazer a
conclusão do processo.
20. Proferida a sentença de extinção do processo de acolhimento, intimar a
entidade acolhedora e o Ministério Público.
21. Certificar o trânsito em julgado.
22. Dar baixa definitiva no processo.

1.2. DA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA
Nos casos em que a criança ou adolescente encontre-se em situação de risco, onde
não há possibilidade, mesmo que momentânea, de retorno ao convívio da família
natural, ou seja, pai e mãe, ela pode ser inserida em família substituta, respeitando-se inicialmente a permanência pela família extensa, ou seja, avós, tios, irmãos etc.
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A colocação da criança ou adolescente em família substituta se dará por meio de
adoção, guarda, e tutela, cujos procedimentos judiciais estão previstos nos artigos
165 a 170, do ECA.
É importante ressaltar que somente será competência da Vara da Infância e Juventude os pedidos de guarda e tutela onde existir situação de risco, conforme se extrai
do art. 148, parágrafo único, alínea “a”, do ECA.
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2.

DA AÇÃO DE
GUARDA

Na guarda, os poderes familiares permanecem e a criança é colocada sob a responsabilidade de terceiros. A referida ação somente tramitará pelo juízo da Infância
quando presente a situação de risco descrita no art. 98, do ECA.
Rotinas:
1. O cartório, ao receber a petição, deve verificar se o processo está corretamente autuado, observando a classificação do tipo de ação proposta: “código
1420 – Guarda”.
2. Fazer conclusão imediata, quando o juiz poderá:
2.1. Designar audiência de justificação prévia para oitiva da parte autora, ou, caso entenda necessário, a oitiva das partes (guardando, autor
ou réu), antes da análise do pedido;
ATENÇÃO: Caso seja designada audiência, deve o cartório observar
os procedimentos elencados no item 3 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
2.2. Analisar o pedido com base somente nos documentos juntados
aos autos, deferindo-se a guarda provisória.
3. Havendo concessão liminar de Guarda Provisória, expedir Termo de
Guarda Provisória, o qual deverá ser assinado pelo juiz e subscrito pelo(s)
guardião(ões).
4. Havendo concessão ou não da Guarda Provisória, cumprir na integra a
decisão do juiz, seguindo os próximos passos:
4.1. Citar o(a)(s) requerido(a)(s) – observar as orientações contidas no
item 4 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
4.2. No caso de citação pessoal, devolvido o mandado devidamente
cumprido:
4.2.1. Aguardar o decurso do prazo de resposta;
4.2.2. Contestado o pedido, fazer a associação do profissional;
4.2.3. Contestado ou não o pedido, enviar o processo ao GGEM
para elaboração do estudo psicossocial;
4.2.4. Intimar o Ministério Público.
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4.3. Devolvido o mandado sem que o(a)(s) requerido(a)(s) tenha(m)
sido localizado(a)(s) para citação pessoal, fazer conclusão.
4.4. Deferida citação editalícia, deve-se, após regular publicação do
Edital, observar o seguinte:
4.4.1. Aguardar o prazo do Edital e depois o prazo de resposta;
4.4.2. Não havendo manifestação do(s) citado(s), fazer conclusão;
4.4.3. Decretada a revelia e nomeado curador especial, associar o
curador nomeado e intimá-lo para apresentar resposta, inserindo lembrete sobre revelia e nomeação de curador;
4.4.4. Ofertada contestação, aguardar a juntada do estudo psicossocial/técnico;
4.4.5. Intimar o Ministério Público.
4.5. No caso de ter sido deprecada a citação, observar:
4.5.1. Se a citação e oitiva da parte requerida ocorreram;
4.5.2. Havendo contestação, associar o defensor/advogado do(s)
requerido(s);
4.5.3. Se for o caso, e após ordem judicial, expedir Deprecata
para avaliação psicossocial;
4.5.4. Com ou sem contestação, e depois da juntada do estudo
psicossocial/técnico, se houver, intimar o Ministério Público;
4.5.5. Não tendo sido localizado o(a) citando(a), intimar o Ministério Público e, depois, fazer conclusão.
Atenção!
— Sempre que possível, e obrigatoriamente se a criança/adolescente tiver
mais de 12 anos, designar audiência de oitiva do(a) guardando(a) para que
possa expressar sua concordância ou não com a guarda (verificar, neste caso,
o item 3 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
— Caso ocorra julgamento antecipado, cumprir a sentença e intimar as partes. Não havendo recurso, certificar o trânsito em julgado, expedir Termo de
Guarda Definitiva, bem como dar baixa definitiva no processo.
— Sendo designada audiência de instrução e julgamento, proceder conforme orientação do item 3 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”. Intimar
as partes e seus defensores/advogados, o Ministério Público, e, se houver, o
curador especial e as testemunhas.
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— Realizada a audiência e julgado o processo, cumprir a sentença e intimar
as partes em audiência. Não havendo recurso, certificar o trânsito em julgado, expedir Termo de Guarda Definitiva, bem como dar baixa definitiva no
processo.
— Havendo recurso:
• Intimar a parte contrária para contrarrazoar;
• Oferecidas as contrarrazões, fazer conclusão para os fins do art. 198,
inc. VII, do ECA;
• Não sendo exercido o juízo de retratação, e sendo determinada a remessa à superior instância, intimar as partes e remeter o processo ao
Tribunal de Justiça.
— Transitado em julgado o acórdão:
• Sendo reconhecida a procedência do pedido, certificar o trânsito em
julgado, expedir Termo de Guarda Definitiva, dar baixa definitiva no
processo;
• Sendo improcedente o pedido, certificar o trânsito em julgado, dar
baixa definitiva no processo.
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3.

DA ADOÇÃO
3.1. DA HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
Pedido por meio do qual as pessoas interessadas vêm a juízo requererem
sua habilitação para adoção, mediante inscrição no Cadastro Nacional de
Adoção.
O interessado em adotar uma ou mais crianças deve se dirigir ao Fórum da
comarca de sua residência e procurar a Vara da Infância e Juventude, munido
dos documentos elencados no art. 197-A, do ECA, e de requerimento dirigido ao Juízo da Infância e da Juventude.
Passo a passo:
1. O atendimento deve ser efetuado por servidor que receberá os documentos e procederá a autuação do pedido junto ao sistema e-Proc/TJTO, oportunidade em que, após a digitalização, devolverá os documentos originais ao
interessado, bem como entregará o comprovante de protocolização da ação.
O pedido deve ser autuado com o “código 10933 – Habilitação para Adoção”.
2. Quando a comarca dispuser de equipe técnica psicossocial, o atendimento
das pessoas interessadas em participar do Cadastro Nacional de Adoção deve
ser feito pela referida equipe, a qual tem qualificação técnica para orientar
e informar os passos do processo. Nestes casos, o cartório, ao verificar no
e-Proc/TJTO petição inicial deste pedido, deve fazer a verificação do processo corretamente autuado, conforme indicado no item 1 dos “Procedimentos
Cartorários Comuns”.
3. Outras providências do cartório:
3.1. Fazer a associação do membro do Ministério Público e intimá-lo,
por ato ordinatório, para manifestar-se no prazo de cinco dias.
3.2. Encaminhar os autos ao setor do GGEM, local onde será providenciado o estudo psicossocial conclusivo, bem como o agendamento para
a realização do curso de preparação para a adoção, fazendo a juntada
do estudo e do certificado de participação do curso.
3.3. Devolvido o processo pela equipe técnica, dever ser novamente
intimado o Ministério Público.
3.4. Retornando os autos, fazer conclusão para sentença.
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3.5. Vindo os autos com sentença, deve o cartório intimar a parte da
sentença, expedindo-se mandado de intimação pessoal do(a)(s) requerente(s), e via sistema o Ministério Público, bem como oficiar à CEJA
– Comissão Estadual Judiciária de Adoção, comunicando a inscrição
deferida.
3.6. Proceder à inscrição do(a)(s) postulante(s) no Cadastro Nacional
de Adoção (CNA), juntando no processo o recibo da inscrição.
3.7. Quando houver criança/adolescente disponível para adoção, e, observado o perfil informado no formulário de inscrição, o(s) cadastrado(s) que estiver(em) em ordem de prioridade será(ão) convocado(s) a
iniciar o período de convivência com o adotando, seguindo, depois, as
orientações contidas no próximo item.

3.2. DAS HIPÓTESES DE ADOÇÃO
A adoção consiste numa medida de proteção de colocação da criança ou adolescente em família substituta, na qual o adotando(a) perde os vínculos com
a família biológica e estabelece, independentemente de qualquer relação de
parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo de filiação com a nova família.
A adoção está disciplinada nos artigos 39 a 50, 155 a 163 e 165 a 170, todos
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Podem adotar não só os casais, mas
também os solteiros.
Prestigiam-se os pretendentes inscritos no Cadastro Nacional de Adoção
(CNA), cujas ações têm preferência sobre os demais pedidos de adoção.
Excepcionalmente, prevê o art. 50, § 13, do ECA, que a adoção poderá ser deferida em favor de candidato domiciliado no Brasil e não cadastrado, quando: (I) se tratar de adoção unilateral; (II) formulada por parente com o qual
a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e de afetividade;
(III) ou formulado pelo detentor da tutela ou guarda legal de criança maior
de 3 anos.

3.2.1. DA ADOÇÃO PARA PRETENDENTES INSCRITOS NO CNA
Nos casos de rompimento completo do vínculo de filiação da criança/
adolescente com o(s) genitor(es) em decorrência de processo de destituição do poder familiar, é determinado pelo juiz que se convoque o(s)
pretendente(s) previamente cadastrados no CNA, conforme o perfil e
a ordem cronológica da inscrição, para que manifeste(m) o interesse
quanto à adoção da referida criança/adolescente.
Existindo o interesse, o juiz determina, na forma da lei, o estágio de
convivência monitorado pela Justiça e pela equipe do abrigo em que se
encontra a criança/adolescente. Nesse período, é permitido ao pretendente visitar o abrigo onde o infante se encontre e realizar pequenos
passeios para que o(s) interessado(s) se aproxime(m) do adotando e se
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conheçam melhor.
Persistindo o interesse, o(s) pretendente(s), por meio de advogado, ou
Defensoria Pública, ajuizará(ão) ação de adoção.
Rotinas:
1. O cartório, ao receber a petição, deve verificar se o processo
está corretamente autuado, observando a classificação do tipo
ação proposta: “código 1401 – Adoção”.
2. Fazer conclusão do processo, quando o juiz poderá analisar o
pedido com base somente nos documentos juntados aos autos,
deferindo a guarda provisória, quando requestada, e na sequência, determinando a abertura de vista ao Ministério Público.
3. Havendo a concessão liminar da guarda provisória, deve-se
expedir o respectivo termo, que deverá ser assinado pelo juiz e
subscrito pelo(s) guardião(ões). Após, intimar o Ministério Público para se manifestar sobre o pedido.
4. Fazer remessa interna à equipe do GGEM para avaliação psicossocial acerca da convivência entre o(s) requerente(s) e o adotando.
5. Lembrar que se o adotando for adolescente com mais de 12
anos, deve-se designar audiência de oitiva do mesmo para que
possa expressar perante a autoridade judiciária sua concordância
ou não com a adoção.
6. Sempre que possível, deve-se designar audiência de instrução
e julgamento, ocasião em que poderá ser proferida sentença.
7. Observar o cartório, quando designada a audiência, as recomendações constantes do item 3 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
8. Sobrevindo a sentença, observar o cumprimento integral deste
ato, inclusive intimando o(s) requerente(s) e o Ministério Público.
9. Não havendo recurso:
9.1. Certificar o trânsito em julgado;
9.2. Expedir mandado/carta precatória para que o cartório
de registro civil competente promova o cancelamento da
primitiva certidão de nascimento;
9.3. Expedir mandado para lavratura de novo registro com
os dados da família adotante;
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9.4. Dar baixa definitiva no processo.
10. Havendo recurso:
10.1. Intimar o Ministério Público para contrarrazões;
10.2. Oferecidas as contrarrazões, fazer conclusão para os
fins do art. 198, inc. VII, do ECA;
10.3. Não sendo exercido o juízo de retratação e sendo determinada a remessa à superior instância, intimar as partes
e remeter o processo ao Tribunal de Justiça.

3.2.2. DA ADOÇÃO UNILATERAL
Ocorre quando existe a manutenção dos vínculos de filiação com um
dos genitores, nascendo o vínculo civil com o companheiro ou cônjuge
deste genitor (art. 41, § 1º, do ECA). É uma das modalidades de adoção
que dispensa o procedimento atual de cadastramento (art. 50, § 13, I,
do ECA).
Poderá ocorrer em três situações: (I) quando no registro de nascimento
constar somente o nome da genitora; (II) quando no registro de nascimento constar o nome da genitora e também do genitor; (III) quando
o genitor ou genitora for falecido.
Ressalte-se que, na primeira hipótese, o pai ou mãe constante da certidão de nascimento deverá aquiescer ao feito; no segundo caso, o pai
ou mãe que será retirado do registro perderá o vínculo com a criança/
adolescente por meio de procedimento próprio (destituição de poder
familiar), ou então, caso compareça em juízo, deverá expressar o seu
consentimento quanto ao pedido; e na terceira situação, apenas o genitor sobrevivente deverá manifestar a sua concordância com o ato.
Rotinas:
1. O cartório, ao receber a petição, deve verificar se o processo está corretamente autuado, lembrando que na situação anteriormente descrita a classe da ação deve corresponder a seguinte
classificação: “código 1401 – Adoção”.
2. Fazer conclusão do processo, quando o juiz, caso receba a ação,
determinará: (I) a citação do(a) requerido(a); (II) o encaminhamento os autos à equipe técnica do GGEM para estudo psicossocial com parecer conclusivo; e (III) após a juntada do referido
estudo, que seja ouvido o Ministério Público.
3. Cumpridas as determinações contidas no despacho inicial, o
juiz designará audiência de instrução e julgamento para oitiva
do adotando (caso tenha mais de 12 anos) e do(a) requerido(a),
bem como, se for o caso, de testemunhas arroladas pelas partes,
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ocasião em que o processo poderá ser sentenciado em audiência.
4. Uma vez designada audiência, deve o cartório observar as
orientações do item 3 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
OBS.1: Diante da segunda hipótese de adoção unilateral, conforme exposto anteriormente, caso o(a) requerido(a) ao ser citado(a) ou por ocasião da audiência manifeste oposição quanto ao
pedido, deve-se determinar a suspensão da ação de adoção para
que o interessado proponha de forma autônoma, no prazo a ser
definido pelo juiz, ação de destituição do poder familiar.
OBS.2: Suspenso o processo de adoção, deve o cartório fazer a
vinculação dos autos e aguardar o desfecho da ação de destituição do poder familiar. Sobrevindo a sentença da destituição, deve-se intimar as partes e o Ministério Público para se manifestarem sobre a continuidade ou não do processo de adoção.
5. Sobrevindo sentença favorável no processo de adoção, observar o cumprimento integral deste ato, inclusive intimando as
partes e o Ministério Público.
6. Não havendo recurso:
6.1. Certificar o trânsito em julgado;
6.2. Expedir mandado/carta precatória para que o cartório
de registro civil competente promova o cancelamento da
primitiva certidão de nascimento;
6.3. Expedir mandado para lavratura de novo registro com
os dados da família adotante;
6.4. Dar baixa definitiva no processo.
7. Havendo recurso:
7.1. Intimar a parte contrária para contrarrazões, bem
como o Ministério Público para a sua manifestação;
7.2. Oferecidas as contrarrazões, fazer conclusão para os
fins do art. 198, inc. VII, do ECA;
7.3. Não sendo exercido o juízo de retratação, e sendo determinada a remessa à superior instância, intimar as partes
e remeter o processo ao Tribunal de Justiça.

3.2.3. DA ADOÇÃO POR PRETENDENTES NÃO
INSCRITOS NO CNA (OUTRAS SITUAÇÕES)
A exemplo da adoção unilateral (vide item anterior) é possível deferir34
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-se a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente, nas situações descritas no art. 50, § 13, incisos II e
III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em quaisquer das situações mencionadas (incisos II e III, do § 13, do
art. 50, do ECA), o processo pode correr de forma consensual, ou seja,
com a concordância expressa do(s) pai/mãe biológico(s), de modo que,
neste caso, o processo de adoção será cumulado com o pedido de destituição do poder familiar. Caso os pais não sejam conhecidos, ou não
concordem com a adoção, deve-se processar o pedido de destituição
do poder familiar em ação autônoma.
Rotinas:
1. O cartório, ao receber a petição, deve verificar se o processo
está corretamente autuado, lembrando que na situação inicialmente descrita a classe da ação deve corresponder a seguinte
classificação: “código 1412 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar”.
2. Fazer conclusão do processo, quando o juiz, caso receba a ação,
determinará: (I) a citação do(a) requerido(a); (II) o encaminhamento os autos à equipe técnica do GGEM para estudo psicossocial com parecer conclusivo; e (III) após a juntada do referido
estudo, que seja ouvido o Ministério Público.
3. Cumpridas as determinações contidas no despacho inicial, o
juiz designará audiência de instrução e julgamento para oitiva
do adotando (caso tenha mais de 12 anos) e do(a) requerido(a),
bem como, se for o caso, de testemunhas arroladas pelas partes,
ocasião em que o processo pode ser sentenciado em audiência.
4. Uma vez designada audiência, deve o cartório observar as
orientações do item 3 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
OBS.1: Caso o(a) requerido(a) ao ser citado(a) ou por ocasião
da audiência manifeste oposição quanto ao pedido de adoção,
deve-se determinar a suspensão da ação e a retificação da classe
processual para o “código 1401 – Adoção”, além de facultar ao
interessado que proponha de forma autônoma, no prazo a ser
definido pelo juiz, a ação de destituição do poder familiar.
OBS.2: Suspenso o processo de adoção, deve o cartório fazer a
vinculação dos autos e aguardar o desfecho da ação de destituição do poder familiar. Sobrevindo a sentença da destituição, deve-se intimar as partes e o Ministério Público para se manifestarem sobre a continuidade ou não do processo de adoção.
5. Sobrevindo sentença favorável no processo de adoção, observar o cumprimento integral deste ato, inclusive intimando as
partes e o Ministério Público.
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6. Não havendo recurso:
6.1. Certificar o trânsito em julgado;
6.2. Expedir mandado/carta precatória para que o cartório
de registro civil competente promova o cancelamento da
primitiva certidão de nascimento;
6.3. Expedir mandado para lavratura de novo registro com
os dados da família adotante;
6.4. Dar baixa definitiva no processo.
7. Havendo recurso:
7.1. Intimar a parte contrária para contrarrazões, bem
como o Ministério Público para a sua manifestação;
7.2. Oferecidas as contrarrazões, fazer conclusão para os
fins do art. 198, inc. VII, do ECA;
7.3. Não sendo exercido o juízo de retratação, e sendo determinada a remessa à superior instância, intimar as partes
e remeter o processo ao Tribunal de Justiça.
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4.

DA DESTITUIÇÃO DO
PODER FAMILIAR

Poder familiar é o conjunto de deveres e obrigações atribuídos pelo estado aos pais,
para que estes possam zelar bem do futuro dos seus filhos, proporcionando-lhes os
elementos imprescindíveis para um desenvolvimento completo e saudável.
Dentro do conteúdo do poder familiar encontram-se diversos deveres, alguns elencados no art. 22, do ECA, como sustento, guarda, educação e cumprir ou fazer
cumprir determinações judiciais. O Código Civil, por sua vez, apresenta rol mais
extenso – e também exemplificativo – de deveres dos pais no exercício do poder
familiar, conforme previsão do art. 1.634.
Diante de uma situação de risco para a criança ou adolescente, o Conselho Tutelar
pode tomar atitudes cautelares de proteção, como o acolhimento institucional (art.
136, I, c/c o art. 101, VII, do ECA), mas isso não retira dos pais seu poder-dever
familiar; é preciso que se instaure uma relação jurídico-processual com o objetivo
de suspender ou de decretar a perda.
A destituição pode ocorrer em duas situações:
a) O processo de perda ou suspensão do poder familiar é, na maioria dos
casos, proposto pelo Ministério Público, cabendo à Defensoria Pública ou ao
advogado particular a defesa dos pais.
b) A perda e a suspensão podem surgir no bojo de uma ação de adoção ou
de tutela, proposto por particulares, patrocinados pela Defensoria Pública
ou por advogado particular. O Ministério Público, neste caso, atuará como
custos legis (art. 202, do ECA). Ocorrendo esta hipótese, remete-se à análise
constante do item 3.2.3 das “Rotinas Relativas aos Procedimentos Cíveis”,
que se refere à adoção por pretendentes não inscritos no CNA.
O procedimento judicial para a ação autônoma de destituição do poder familiar
está minuciosamente descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, precisamente nos artigos 155 a 163.
Rotinas:
1. O cartório, ao receber a petição, deve verificar se o processo está corretamente autuado, lembrando que na situação descrita a classe da ação deve
corresponder a seguinte classificação: “código 1426 Perda ou Suspensão ou
Restabelecimento do Poder Familiar”.
2. Sendo o Ministério Público o autor da ação:
2.1. Fazer conclusão;
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2.2. Havendo concessão de liminar de suspensão do poder familiar,
intimar o(s) requerido(s) e o órgão ministerial;
2.3. Citar o(s) requerido(s);
2.4. Encaminhar os autos à equipe técnica do GGEM para estudo psicossocial com parecer conclusivo.
3. Sendo outro o autor da ação:
3.1. Proceder ao gerenciamento para associação do membro do Ministério Público e intimá-lo;
3.2. Fazer conclusão;
3.3. Havendo concessão de liminar de suspensão do poder familiar,
intimar o(s) requerido(s) e o órgão ministerial;
3.4. Citar o(s) requerido(s);
3.5. Encaminhar os autos à equipe técnica do GGEM para estudo psicossocial com parecer conclusivo.
4. O prazo para a parte requerida oferecer resposta, nesta ação, é de dez dias
(art. 158, do ECA).
5. Se o(s) citando(s) residir(em) na própria comarca, expedir mandado de
citação e encaminhar ao setor responsável pela distribuição dos mandados
para cumprimento.
6. Estando o(s) requerido(s) em lugar incerto e não sabido, após determinação judicial, expedir edital de citação e providenciar a publicação do mesmo.
7. Residindo o(s) requerido(s) em outra comarca, expedir Carta Precatória
de Citação e Oitiva:
7.1. Via e-Proc/TJTO se o(s) citando(s) residir(em) no Tocantins;
7.2. Por meio físico ou outro meio eletrônico, se residente(s) em outros
estados.
8. No caso de citação pessoal, devolvido o mandado citatório devidamente
cumprido:
8.1. Aguardar o decurso do prazo de resposta;
8.2. Contestado o pedido, fazer a associação do profissional;
8.3. Contestado ou não o pedido, intimar o Ministério Público;
8.4. Devolvido o mandado sem que o(s) requerido(s) tenha(m) sido
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localizado(s) para citação pessoal, fazer conclusão.
9. No caso de citação editalícia, após regular publicação do Edital:
9.1. Aguardar o prazo do Edital e depois o prazo de resposta;
9.2. Não havendo manifestação do(s) citado(s), fazer conclusão;
9.3. Decretada a revelia e nomeado curador especial, associar o curador nomeado e intimá-lo, inserindo lembrete sobre revelia e nomeação
de curador;
9.4. Ofertada contestação, intimar o Ministério Público.
10. No caso de ter sido deprecada a citação:
10.1. Feita a citação e oitiva da parte requerida:
10.1.1. Havendo contestação, associar o defensor/advogado
do(s) requerido(s);
10.1.2. Se for o caso, e após ordem judicial, expedir Deprecata
para avaliação psicossocial;
10.1.3. Com ou sem contestação, e depois da juntada do estudo
técnico se houver, intimar o Ministério Público.
10.2. Não tendo sido localizado o citando, intimar o Ministério Público e, depois, fazer conclusão.
11. Citada a parte requerida, juntada a avaliação técnica, se houver, e colhida
a manifestação ministerial, fazer conclusão.
12. Caso ocorra julgamento antecipado, cumprir a decisão intimando os interessados.
13. Sendo designada audiência de instrução e julgamento, intimar o Ministério Público, a parte requerente e seu defensor/advogado, se for o caso, e, se
houver, o curador especial e as testemunhas.
14. Realizada a audiência e julgado o processo, cumprir a decisão intimando
os interessados.
15. Não havendo recurso, certificar o trânsito em julgado, expedir mandado
de averbação da sentença no cartório de registro civil, dar baixa definitiva no
processo.
16. Havendo recurso:
16.1. Intimar a parte contrária para contrarrazoar;
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16.2. Oferecidas as contrarrazões, fazer conclusão para os fins do art.
198, inc. VII, do ECA;
16.3. Não sendo exercido o juízo de retratação, e sendo determinada a
remessa à superior instância, intimar as partes e remeter o processo ao
Tribunal de Justiça.
17. Transitado em julgado o acórdão:
17.1. Reconhecida a procedência do pedido de Destituição do Poder
Familiar, certificar o trânsito em julgado, expedir Mandado de Averbação da sentença no cartório de registro civil, dar baixa definitiva no
processo.
17.2. Sendo improcedente o pedido, certificar o trânsito em julgado,
dar baixa definitiva no processo.
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5.

DA AUTORIZAÇÃO
PARA EMISSÃO DE
PASSAPORTE E/
OU VIAGEM AO
EXTERIOR
1. O cartório, ao receber a petição, deve verificar se o processo está corretamente autuado, lembrando que na situação inicialmente descrita a classe da
ação deve corresponder a seguinte classificação: “1703 - Autorização Judicial”.
2. Proceder ao gerenciamento para associação do membro do Ministério Público e intimá-lo;
3. Após manifestação do órgão ministerial, fazer conclusão;
4. Havendo designação de audiência de justificação, intimar as partes;
5. Havendo concessão de liminar, expedir Alvará de Suprimento de Consentimento Paterno/Materno, que deverá ser numerado, registrado e assinado
pelo juiz.
6. Com ou sem liminar, citar o(s) requerido(s):
6.1. Se o(s) citando(s) residir(em) na própria comarca, expedir mandado de citação e encaminhar ao setor responsável pela distribuição dos
mandados para cumprimento.
6.2. Estando o(s) requerido(s) em lugar incerto e não sabido, após determinação judicial, expedir edital de citação e providenciar a publicação do mesmo.
6.3. Residindo o(s) requerido(s) em outra comarca, expedir Carta Precatória de Citação e Oitiva:
6.3.1. Via e-Proc/TJTO se o(s) citando(s) residir(em) no Tocantins;
6.3.2. Por meio físico ou outro meio eletrônico se residente em
outros estados.
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7. No caso de citação pessoal, devolvido o mandado citatório devidamente
cumprido:
7.1. Aguardar o decurso do prazo de resposta;
7.2. Contestado o pedido, fazer a associação do profissional;
7.3. Intimar o Ministério Público.
8. Devolvido o mandado sem que o(s) requerido(s) tenha(m) sido localizado(s) para citação pessoal, fazer conclusão.
9. No caso de citação editalícia, após regular publicação do Edital:
9.1. Aguardar o prazo do Edital e depois o prazo de resposta;
9.2. Não havendo manifestação do(s) citado(s), fazer conclusão;
9.3. Decretada a revelia e nomeado curador especial, associar o curador nomeado e intimá-lo para apresentar resposta, inserindo lembrete
sobre revelia e nomeação de curador;
9.4. Intimar o Ministério Público.
10. No caso de ter sido deprecada a citação:
10.1. Tendo ocorrido a citação e oitiva da parte requerida:
10.1.1. Havendo contestação, associar o defensor/advogado
do(s) requerido(s);
10.1.2. Com ou sem contestação, intimar o Ministério Público.
10.2. Não tendo sido localizado o citando, intimar o Ministério Público e, depois, fazer conclusão.
11. Citada a parte requerida, contestado ou não o pedido, e colhida a manifestação ministerial, fazer conclusão:
11.1. Caso ocorra julgamento antecipado, cumprir a decisão intimando os interessados.
11.2. Sendo designada audiência de instrução e julgamento, intimar a
parte requerente e seu defensor/advogado, o Ministério Público, e, se
houver, o curador especial e as testemunhas.
11.3. Realizada a audiência e julgado o processo, cumprir a decisão
intimando os interessados.
12. Não havendo recurso:
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12.1. Certificar o trânsito em julgado;
12.2. Expedir autorização judicial para emissão de passaporte e/ou
para viagem internacional, cujo documento deve ser numerado, registrado e assinado pelo juiz;
12.3. Dar baixa definitiva no processo.
13. Havendo recurso:
13.1. Fazer conclusão para o juiz receber ou não o recurso e definir
seus efeitos;
13.2. Intimar a parte contrária para contrarrazoar;
13.3. Oferecidas as contrarrazões, fazer conclusão para os fins do art.
198, inc. VII, do ECA;
13.4. Não sendo exercido o juízo de retratação e sendo determinada a
remessa à superior instância, intimar as partes e remeter o processo ao
Tribunal de Justiça.
14. Transitado em julgado o acórdão:
14.1. Reconhecida a procedência do pedido, certificar o trânsito em
julgado, expedir autorização judicial para emissão de passaporte e/ou
para viagem internacional, cujo documento deve ser numerado, registrado e assinado pelo juiz e dar baixa definitiva no processo;
14.2. Sendo reconhecida a improcedência do pedido, certificar o trânsito em julgado e dar baixa definitiva no processo.
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6.

OUTRAS MEDIDAS
DE PROTEÇÃO
1. Abrir e-Proc/TJTO na página inicial e, excetuadas as medidas de acolhimento institucional, verificar as petições iniciais de Medida de Proteção protocoladas.
2. Sendo o Ministério Público o autor da ação:
2.1. Fazer conclusão;
2.2. Sendo designada audiência de justificação ou determinada a realização de perícia, cumprir a determinação judicial;
2.3. Fazer conclusão.
3. Sendo outro o autor da ação:
3.1. Proceder ao gerenciamento para associação do membro do Ministério Público e intimá-lo;
3.2. Fazer conclusão;
3.3. Sendo designada audiência de justificação ou determinada a realização de perícia, cumprir a determinação judicial;
3.4. Fazer conclusão.
4. Aplicada por sentença a medida de proteção requerida:
4.1. Intimar o Ministério Público, o responsável legal da criança/adolescente protegido e, se houver, defensor/advogado do autor da ação;
4.2. Intimar o Conselho Tutelar competente para executar, nos próprios autos, a medida protetiva aplicada;
4.3. Devidamente executada a medida, dar baixa definitiva no processo;
4.4. Havendo indicação do Conselho Tutelar para aplicação de outra
medida de proteção, intimar o Ministério Público para as providências
cabíveis, dar baixa definitiva no processo.
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7.

DEMAIS AÇÕES
CÍVEIS

A AÇÃO CIVIL PÚBLICA e o MANDADO DE SEGURANÇA envolvendo interesse de criança ou adolescente obedecem ao mesmo rito da Fazenda Pública;
A Ação de APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO obedece ao rito traçado pelos arts. 191 a 193, do ECA; e,
A Ação de APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, obedece ao rito dos arts. 194
a 197, do ECA.
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8.

CADASTROS
OBRIGATÓRIOS
DO CNJ DA ÁREA
PROTETIVA

• Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA)
O sistema CNCA foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema on-line contendo dados das entidades de acolhimento e de crianças/adolescentes acolhidos. O
objetivo do CNCA é integrar, via web, as informações de todos os órgãos e entidades de proteção envolvidos com a medida protetiva de acolhimento, tais como os
Juízos de Direito da Infância e da Juventude, as Promotorias de Justiça da Infância e
da Juventude, os Conselhos Tutelares, as Instituições de Acolhimento, entre outros,
na busca pela garantia do direito de crianças e adolescentes de serem criados no
seio de uma família.
• Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL)
O CNACL é um sistema desenvolvido para que os magistrados do Brasil possam
fazer um acompanhamento efetivo dos adolescentes que cometeram atos infracionais.
• Cadastro Nacional de Adoção (CNA)
O CNA é um sistema de informações, hospedado nos servidores do CNJ, que consolida os dados de todas as Varas da Infância e da Juventude referentes a crianças e adolescentes em condições de serem adotados e a pretendentes habilitados
à adoção. Ao centralizar e cruzar informações, o sistema permite a aproximação
entre crianças que aguardam por uma família em abrigos brasileiros e pessoas de
todos os estados que tentam uma adoção. O sistema objetiva reduzir a burocracia
do processo, pois uma pessoa considerada apta à adoção em sua comarca (área
jurisdicional que abrange um ou mais municípios) ficará habilitada a adotar em
qualquer outro lugar do país.
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Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Verificada a sua prática, o juiz poderá aplicar ao adolescente – pessoa entre 12
e 18 anos incompletos – as seguintes medidas (art. 112, do ECA):
“I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI, do ECA.”
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1.

DOS SISTEMAS DO
CNJ AFETOS À ÁREA
INFRACIONAL

Diante da relevância do tema, convém registrar desde logo os sistemas obrigatórios
do CNJ para a área infracional.
Nesse passo, tem-se o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a
Lei (CNACL) e o Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades de Internação e
Semiliberdade (CNIUIS).
O acesso aos sistemas deve ser solicitado por meio da Corregedoria Geral de Justiça do estado do Tocantins. Ressalte-se ainda que o CNJ, em seu sítio eletrônico na
internet, disponibiliza manual para orientação e manuseio.
Considerando que o CNACL é o sistema mais utilizado no dia a dia da área infracional, anota-se que os principais passos são: cadastrar o adolescente e a guia. É
importante ainda ressaltar que se deve ter cuidado para que o cadastro seja único
por adolescente, isto é, afigura-se recomendável consultar se o seu nome já não
consta do sistema a fim de evitar mais um cadastro desnecessário. Mesmo que o
adolescente não possua muitas informações, é fundamental inserir o maior número de dados para que o cadastro fique o mais completo possível.
Para melhor compreensão, registra-se que o CNACL disponibiliza as seguintes
guias:
• Internação Provisória (Medida Cautelar): essa guia é gerada sempre que
um adolescente tiver uma internação provisória decretada pelo juiz.
• Execução Provisória: proferida sentença na qual se aplique medida socioeducativa, deve-se expedir a guia referente à execução provisória, isto é, antes
do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a execução da referida medida, salvo expressa disposição em contrário, é imediata.
• Execução Definitiva: após o trânsito em julgado da sentença que aplicou a
medida socioeducativa, deve-se expedir a guia pertinente à execução definitiva e juntar aos autos.
• Unificadora: guia decorrente da união de duas ou mais execuções que tramitam em desfavor de um adolescente.
• Internação-Sanção: guia referente à medida restritiva de liberdade prevista
no art. 122, III, do ECA, a qual é aplicada ao adolescente que descumpre medida mais branda, de forma reiterada e injustificada.
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Finalmente, quando houver bens apreendidos, também se faz necessário o registro
dessa informação no Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA), do Conselho Nacional de Justiça, e tratando-se de arma de fogo, deve-se ainda proceder ao
registro no Cadastro de Armas de Fogo (CAF), inserindo lembrete nos autos a fim
de que na sentença/decisão seja dada ao final a correta destinação.
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2.

DO AUTO DE
APREENSÃO EM
FLAGRANTE

Quando um adolescente é flagrado no cometimento de um ato infracional que permite sua internação, o procedimento correto é o Auto de Apreensão em Flagrante, procedimento este de competência da autoridade policial, que tem a obrigação
de comunicar imediatamente ao juízo competente a ocorrência, devendo fazer a
imediata apresentação do adolescente ao representante do Ministério Público, cuja
autoridade deve analisar as circunstâncias da apreensão, bem como o ato cometido
e as condições pessoais do adolescente, ocasião em que deverá representar pela
internação provisória ou liberar o adolescente, se for o caso.
Diferentemente da área criminal, o adolescente flagrado pela prática de um ato
infracional não é apresentado de imediato perante o juiz para a realização da audiência de custódia. O que pode ocorrer é a decretação da sua internação provisória
a partir de representação do Ministério Público, ocasião em que se deverá observar,
caso deferido o pedido, o prazo de 45 dias para apresentação do adolescente em
juízo e a conclusão da instrução processual.
Rotinas:
1. O cartório, ao receber a petição, deve verificar se o processo está corretamente autuado, isto é, se os autos são do tipo Auto de Apreensão em Flagrante.
2. Certificar os antecedentes infracionais do adolescente, observando-se que
devem constar todos os atos infracionais praticados pelo adolescente na comarca.
3. Remeter os autos ao Ministério Público, com prazo de 24 horas.
OBS.: Em que pese a legislação determinar que a autoridade policial comunique, imediatamente, ao Ministério Público o Auto de Apreensão em
Flagrante, não deve o cartório depender dessa comunicação, e sim intimar o
Ministério Público.
4. Ao retornar do Ministério Público com Representação pela internação
provisória, deve-se fazer conclusão imediata dos autos ao juiz para análise
do pedido.
5. Devolvido o processo ao cartório com decisão decretando a internação
provisória, devem ser intimadas as partes e emitida a Guia de Internação
Provisória – Cautelar no sistema do CNJ – “Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL)” e juntá-la aos autos, anotando no
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processo, em forma de lembrete, a data da internação provisória, bem como
a data de sua expiração.
6. Após essas providências, deve ser intimado novamente o Ministério Público para propor a respectiva Ação de Apuração de Ato Infracional, caso
não tenha sido distribuída ainda (alguns Promotores já distribuem a referida
ação juntamente com o pedido de internação provisória, não havendo necessidade de nova intimação para este fim).
7. Com a distribuição do processo de apuração de ato infracional, deve o
auto de apreensão em flagrante ser concluso para baixa. Com a devolução ao
cartório deve-se promover a respectiva baixa.
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3.

DAS SOLICITAÇÕES
DE VAGAS PARA
INTERNAÇÃO DE
ADOLESCENTES

Nas comarcas nas quais não exista local de internação de adolescente, este poderá, excepcionalmente, permanecer apreendido em Delegacia de Polícia pelo prazo
máximo de cinco dias, conforme disposto no parágrafo 2º, do artigo 185, do ECA;
período no qual se deve buscar vagas nas comarcas onde existam locais apropriados.
Na comarca de Palmas, tem-se recomendado, para fins de transparência no encaminhamento da solicitação para as unidades de internação (provisória ou definitiva), que o requerimento seja processado por meio de carta precatória, a qual deve
ser distribuída e vinculada ao processo de apuração. A referida missiva deve ainda
constar os dados do adolescente, bem como o tipo da internação, se provisória ou
definitiva.
Rotinas ao Cartório do Juízo deprecado
1. Ao receber uma carta precatória de solicitação de vaga, o cartório deve
verificar a correta autuação, e intimar, através de ato ordinatório, no prazo de
24 horas, a entidade para manifestar-se sobre a existência da vaga.
2. Voltando a resposta sobre a existência ou não da vaga, deve ser feita a conclusão dos autos ao juiz para análise do pedido.
3. Deferido o pedido de vaga, deve-se cientificar a entidade para tomar conhecimento e após baixar a carta precatória. Caso a vaga seja indeferida, cabe
a escrivania apenas baixá-la.
Rotinas do Juízo deprecante
1. Expedir a carta precatória vinculada ao processo de apuração de ato infracional e aguardar a resposta, acompanhando o pedido através do e-Proc/
TJTO.
2. Sendo deferida a vaga, comunicar às autoridades locais para efetuar o traslado do adolescente.
3. Emitir a Guia de Internação Provisória (Cautelar), por meio do sistema de
Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL), e distribuir no e-Proc/TJTO, para a comarca onde o adolescente será transferido,
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os autos de Internação Provisória, o qual deverá ser cadastrado com o “código
12073 Internação Provisória”.
4. Monitorar o processo de apuração de ato infracional, a fim de que não se
extrapole o prazo de 45 dias, lembrando que a instrução do referido processo é de competência do juízo onde o ato foi praticado.
5. No caso de o adolescente ser sentenciado e a ele ser aplicada a medida
socioeducativa de internação estrita, e se ele já estiver cumprindo internação
provisória em outra comarca, deve-se observar o seguinte procedimento:
5.1. Distribuir carta precatória para intimação da sentença;
5.2. Distribuir carta precatória para solicitação de vaga para cumprimento da medida socioeducativa na unidade correspondente;
OBS.: No caso de Palmas, a unidade em que os adolescentes sentenciados cumprem a medida é o CASE.
5.3. Caso o pedido de vaga seja deferido, deve-se acessar o CNACL a
fim de dar baixa na internação provisória e, logo em seguida, emitir a
Guia de Execução Provisória, distribuindo-se os autos para a comarca
onde o adolescente irá cumprir a internação, lembrando que o processo de execução de medida socioeducativa no e-Proc/TJTO apresenta o
“código: 1465 - Execução de Medidas Socioeducativas”.
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4.

DA INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA

Nas comarcas onde não exista entidade de internação para adolescente, este deve
ser transferido para uma comarca que a possua, observando-se o item anterior.
Nas comarcas que possuem unidade de internação, caso de Palmas, Araguaína e
Gurupi, a escrivania, ao verificar o processo de internação provisória na pagina
inicial do e-Proc/TJTO, deve seguir as rotinas abaixo:
1. Observar se o processo está corretamente autuado, conforme indicado no
item 1 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”;
2. Cadastrar a unidade de internação e seu responsável legal;
3. Conferir a data da internação e inserir lembrete com a data de expiração
da internação;
4. Fazer conclusão dos autos;
5. Após o despacho inicial, deve o cartório, além de monitorar o tempo da internação, intimar a unidade de internação para que também efetue o controle
do prazo de internação provisória;
6. Expirando-se o prazo, com ou sem sentença nos autos principais, deve
o cartório certificar e fazer conclusão para deliberação sobre a situação do
adolescente;
7. Cumprir o despacho proferido no caso da situação anterior e baixar os
autos.
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5.

DO PROCESSO DE
APURAÇÃO DE ATO
INFRACIONAL

Trata-se do processo no qual se irá apurar o ato infracional praticado.

5.1. SITUAÇÃO EM QUE O ADOLESCENTE ESTÁ INTERNADO PROVISORIAMENTE
Ao verificar a petição inicial no e-Proc/TJTO do tipo processo de apuração de ato
infracional, deve o cartório observar as seguintes rotinas:
1. Verificar se o processo está corretamente autuado, conforme indicado no
item 1 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
2. Fazer conclusão imediata, ocasião em que o juiz irá analisar a representação, e, caso recebida, designar audiência de apresentação, lembrando-se que
o processo de apuração, no caso de adolescente internado provisoriamente,
deve ser concluído no prazo máximo de 45 dias da apreensão.
3. Designada audiência, observar o item 3 dos “Procedimentos Cartorários
Comuns”. Fazer, ainda, o gerenciamento nos autos da entidade de internação,
a qual deverá ser intimada para apresentar o adolescente ao juízo; intimar os
genitores do adolescente, notificando-os acerca da ação, orientando a comparecerem, caso queiram, acompanhados de advogado para a audiência.
4. Na ata de realização da audiência de apresentação, é aconselhável que fique
designada a audiência em continuação, na qual serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes. Também é recomendável que já saiam intimados o
adolescente, seus responsáveis, e a entidade de internação, bem como a defesa do representado para apresentar defesa prévia no prazo de três dias.
5. Após a realização da audiência de apresentação, deve-se fazer a inserção
nos autos dos documentos e dos áudios colhidos, bem como proceder à inclusão na pauta da audiência de continuação, expedindo-se os respectivos
mandados. Lembrar ainda de intimar todas as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público na inicial e pela defesa.
6. Na audiência em continuação, ouvidas todas as testemunhas, e caso o processo encontre-se instruído, é recomendável que o feito seja sentenciado nesta ocasião.
7. Caso não seja sentenciado em audiência, deve-se ter toda cautela para não
extrapolar o prazo da internação provisória, ficando atento ao processo para
cumprir todas as determinações e, após, remeter à conclusão para sentença
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em tempo hábil.
8. Proferida sentença:
8.1. em audiência: as partes devem sair intimadas, passando-se então
ao seu cumprimento;
8.2. em gabinete: deve o cartório proceder às intimações das partes, no
prazo de dez dias;
8.3. responsabilizatória com aplicação de medida de internação ou semiliberdade: o adolescente deve ser intimado pessoalmente, sendo necessária a expedição, conforme o caso, de mandado ou carta precatória
para intimação da sentença.
9. Após todos intimados, deve-se expedir a Guia de Execução Provisória no
sistema CNACL, e a medida, em regra, ser imediatamente cumprida, independente do trânsito em julgado.
10. Após o trânsito em julgado, o cartório deve certificar nos autos e atualizar
junto ao CNACL a Guia, alterando-a de Execução Provisória para Execução
Definitiva, juntando-a nos autos de execução, e dando baixa ao processo de
apuração de ato infracional.

5.2. DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
As medidas socioeducativas são a alternativa prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente para a responsabilização do adolescente pelo cometimento de um ato
infracional. Após todo o processo legal, com direito a ampla defesa, o adolescente
pode ser responsabilizado pelo ato infracional e como consequência terá de cumprir uma medida socioeducativa, consoante o rol taxativo previsto no art. 112, da
Lei Federal nº 8.069/90 (ECA).
Das medidas em meio fechado: são aquelas medidas em que o adolescente tem a
sua liberdade restringida, permanecendo na unidade de internação ou em semiliberdade.
a) internação: medida de maior gravidade, somente aplicável em situações excepcionais (art. 122, do ECA), por meio da qual a liberdade do adolescente é restringida totalmente.
b) semiliberdade: medida na qual o grau de restrição de liberdade é relativizado e
caracterizado pelo senso de responsabilidade.
As medidas socioeducativas têm sua regulamentação prevista na Lei nº 12.594/2012
– SINASE, bem como através da Resolução do CNJ nº 165/2012.
Após sentença na qual se aplique medida de internação ou semiliberdade, o cartório deve gerar a guia de Execução Provisória no sistema CNACL, e autuar o processo de execução, que será distribuído e vinculado ao processo de apuração de ato
infracional.
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A petição inicial do processo de execução é a própria Guia de Execução gerada pelo
sistema, que terá como anexos outros documentos necessários, conforme previsão
do artigo 7º da Resolução do CNJ nº 165/2012, ou seja: documentos pessoais do
adolescente; cópia da representação; cópia da sentença.
Rotinas:
1. Gerar Guia de Execução Provisória através do sistema CNACL.
2. Distribuir processo para a comarca onde o adolescente irá cumprir a medida, lembrando que a autuação dos autos deve corresponder ao “código 1465
Execução de Medidas Socio-Educativas”. Fazer da guia expedida a petição inicial, colacionar seus anexos e vinculá-la ao processo originário de apuração
de ato infracional.
3. Ao receber o processo de execução de medida socioeducativa, o juízo da
Execução e respectivo cartório, devem proceder à verificação da autuação,
certificando sua correta autuação.
4. Certificar a situação do adolescente, e pesquisar no e-Proc/TJTO para certificar eventual existência de outras execuções em desfavor dele.
5. Associar a unidade de internação e a autoridade responsável, bem como o
Ministério Público e a Defensoria ou advogado particular, conforme o caso.
6. Fazer a intimação da unidade de internação, que deverá informar a entrada do adolescente, bem como iniciar o preparo do Plano Individual de
Atendimento (PIA) e juntá-lo aos autos no prazo de 45 dias.
7. Após o recebimento do PIA, intimar o Ministério Público e a defesa para
se manifestarem sobre o referido plano individual, no prazo sucessivo de três
dias.
8. Vindo aos autos as manifestações, fazer conclusão para homologação do
PIA.
9. Seguindo a execução, a equipe técnica da unidade de internação pode, a
qualquer momento, apresentar nos autos relatório comportamental do adolescente, de cujo relatório deverão ser intimados o Ministério Público e a
defesa para se manifestarem no prazo de três dias.
10. Após, o processo deve ir a conclusão para reavaliação da medida, lembrando que o SINASE prevê que as medidas socioeducativas devem ser reavaliadas no máximo a cada seis meses, em cuja reavaliação o juiz pode manter a internação ou substituir por medida mais branda.
11. Após a reavaliação, o cartório deve intimar as partes da decisão, inclusive
a unidade, no prazo de dez dias.
12. Mantida a internação, deverão ser intimados a unidade e o adolescente,
permanecendo os autos aguardando novos relatórios para futuras reavaliações.
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13. Caso haja substituição da medida por outra mais branda, deve o cartório
efetuar a alteração da Guia no sistema CNACL, juntando-a aos autos e alterando a entidade que dará continuação ao atendimento;
14. Caso o adolescente possua mais de uma sentença aplicando medida socioeducativa de internação, deverão ser autuadas todas as execuções referentes às sentenças e, após serem distribuídas, o cartório deverá certificar
nas execuções a existência das demais e abrir vista dos autos ao Ministério
Público e à defesa para se manifestarem sobre a unificação, fazendo-se, na
sequência, conclusão dos autos para deliberação.
15. A unificação deve ser feita no sistema CNACL, expedindo-se a respectiva
guia unificadora, fazendo sua juntada em todas as execuções, dando baixa, e
mantendo em andamento a Execução Unificada.
16. A internação estrita é por tempo indeterminado, no entanto o ECA prevê
que a medida não pode ultrapassar três anos. Sendo assim, as reavaliações
semestrais servem para garantir que o adolescente não ultrapasse o prazo
sem que tenha sua medida revista.

5.3. SITUAÇÃO EM QUE O ADOLESCENTE ESTÁ RESPONDENDO AO PROCESSO EM LIBERDADE
5.3.1. DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO
O Boletim de Ocorrência é a comunicação de um ato infracional cometido por um adolescente que não tenha ensejado a apreensão em flagrante. É
gerado também pela autoridade policial e distribuído ao Juízo da Infância e
Juventude.
Ao verificar a petição inicial no e-Proc/TJTO do tipo Boletim de Ocorrência
Circunstanciado, deve o cartório observar as seguintes rotinas:
1. Fazer a verificação do processo corretamente autuado, conforme indicado no item 1 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
2. Certificar os antecedentes do adolescente, observando que devem
constar todos os atos infracionais praticados pelo adolescente na comarca.
3. Remeter os autos ao Ministério Público, com prazo de 30 dias.
4. O Ministério Público pode, conforme o caso, requerer diligências à
Delegacia, oferecer Remissão, ou propor a respectiva ação de apuração
de ato infracional.
5. Caso o Ministério Público solicite diligências, o cartório pode, por
ato ordinatório, intimar a Delegacia para atender ao requerimento ministerial, voltando a intimar o Ministério Público quando atendida a
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diligencia ou vencido o prazo.
6. Se o Ministério Público oferecer remissão, intimar a Defensoria Pública para dar o seu consentimento e, após, à conclusão para homologação da remissão.
7. Caso venha a ser distribuído o processo de apuração de ato infracional, deve o BOC ser concluso para baixa. Com a devolução ao cartório,
deve-se promover a respectiva baixa.

5.3.2. DO OFERECIMENTO DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
Ao verificar a petição inicial no e-Proc/TJTO do tipo processo de apuração
de ato infracional, deve o cartório observar as seguintes rotinas:
1. Fazer a verificação do processo corretamente autuado, conforme indicado no item 1 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”.
2. Fazer conclusão, ocasião em que o juiz, caso receba a representação,
designará audiência de apresentação.
3. Com a audiência designada, deve o cartório proceder conforme o
item 3 dos “Procedimentos Cartorários Comuns”. Intimar o representado e seus genitores, notificando-os acerca da ação, orientando-os a
comparecerem, caso queiram, acompanhados de advogado para a audiência.
4. Ao final da audiência de apresentação, é aconselhável que fique designada a audiência em continuação, na qual serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e para cuja audiência devem sair intimados
o adolescente e seus responsáveis, bem como a defesa do representado
para que apresente defesa prévia no prazo de três dias.
5. O cartório, após a realização da audiência de apresentação, deve fazer
a inserção nos autos dos documentos e dos áudios da audiência, já procedendo à inclusão na pauta da audiência de continuação e expedindo
os respectivos mandados. Lembrar de intimar todas as testemunhas
arroladas na inicial pelo Ministério Público, bem como as de defesa.
6. Na audiência em continuação, devem ser ouvidas todas as testemunhas e, caso esteja instruído, o processo deverá ser, preferencialmente,
sentenciado em audiência.
7. Caso não seja sentenciado em audiência, deve-se cumprir todas as
determinações e remeter à conclusão para sentença.
8. Proferida sentença:
8.1. em audiência: as partes devem sair intimadas, passando-se
então ao seu cumprimento;
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8.2. em gabinete: deve o cartório proceder às intimações das partes, no prazo de dez dias.
9. Após todos intimados, expedir a Guia de Execução Provisória no
sistema CNACL, uma vez que a medida, em regra, deve ser imediatamente cumprida, e proceder à autuação do processo de execução de
medida.
10. Após o trânsito em julgado, o cartório deve certificar nos autos e
atualizar junto ao CNACL a Guia, gerando a Guia de Execução Definitiva, juntando-a nos autos de Execução, e dando baixa ao processo de
apuração de ato infracional.

5.3.3. DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
São medidas socioeducativas em meio aberto:
• Advertência: consiste em mera repreensão verbal. É aplicada em audiência pelo juiz, ocasião em que o adolescente é admoestado das consequências do ato que cometeu. Não gera processo de execução e após
a realização da audiência o processo de apuração pode ser arquivado,
caso não haja mais determinações a serem cumpridas.
• Obrigação de reparar o dano: orienta-se na necessidade de entendimento do valor do bem alheio. Também pode ser aplicada nos próprios
autos de Apuração de Ato Infracional, não necessitando de distribuição de processo de execução.
• Prestação de serviços à comunidade: tem por finalidade fazer o adolescente enxergar o seu papel na sociedade, situando-o como pessoa
de direitos e obrigações. É supervisionado pelo juiz e por uma equipe
vinculada à unidade judiciária, que deve coordenar a prestação de serviços, bem como informar, via relatórios, sobre o andamento da execução. É regulamentada pela Lei nº 12.594/2012.
• Liberdade assistida: objetiva acompanhar o adolescente no sentido
de supervisioná-lo e orientá-lo. Busca-se a promoção no âmbito familiar e social. A liberdade Assistida deve ter o prazo máximo de um ano,
e deve ser reavaliada semestralmente.
Observação: a equipe das medidas em meio aberto é de competência do
município e deve ser composta por Assistentes Sociais, Psicólogos e Pedagogos. Em locais em que não exista equipe formada pelo município, as medidas em meio aberto devem ser supervisionadas pelo Centro de Referência
Especializado em Assistência Social – CREAS.
Após a sentença na qual se aplique as medidas de Prestação de Serviços à
Comunidade e/ou de Liberdade Assistida, o cartório deve gerar a Guia de
Execução Provisória no Sistema CNACL, e autuar o processo de execução,
que será distribuído vinculado ao processo de apuração de ato infracional.
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A petição inicial do processo de execução é a própria Guia de Execução gerada pelo sistema, e como anexo devem constar os documentos necessários,
conforme o artigo 7º da Resolução do CNJ nº 165/2012, ou seja: documentos
pessoais do adolescente; cópia da representação; cópia da sentença.
Rotinas:
1. Gerar Guia de Execução Provisória através do sistema CNACL.
2. Distribuir processo através do “código 1465 - Execução de Medidas
Socio-Educativas”, fazendo da guia a petição inicial e seus anexos, vinculando-os ao processo originário de apuração de ato infracional.
3. Ao verificar o processo de execução de medida socioeducativa, deve
o cartório proceder à verificação quanto à autuação, certificando sua
correta autuação.
4. Associar a entidade que supervisiona as medidas em meio aberto
ou o CREAS, conforme o caso, e a autoridade responsável, bem como
associar o Ministério Público e a Defensoria ou advogado particular.
5. Intimar a entidade para que, no prazo de quinze dias, realize o atendimento do(s) adolescente(s), prepare o Plano Individual de Atendimento (PIA) e junte-o aos autos.
6. Após o recebimento do PIA, intimar o Ministério Público e a defesa
para se manifestarem sobre o PIA, no prazo sucessivo de três dias.
7. Vindo os autos com manifestação, fazer conclusão para homologação do PIA.
8. Seguindo a execução, a equipe técnica pode, a qualquer momento,
apresentar nos autos relatório comportamental do adolescente, principalmente em casos de descumprimentos das medidas, de cujo relatório
serão intimados o Ministério Público e a defesa, para se manifestarem
no prazo de três dias.
9. Em caso de descumprimento da medida, o juiz designará audiência
de justificação, oportunidade em que o adolescente será advertido das
consequências do descumprimento da medida.
10. O SINASE prevê que todas as medidas socioeducativas devem ser
reavaliadas no máximo a cada seis meses, podendo o juiz manter a medida, substitui-la por medida mais branda ou extingui-la.
11. Após a reavaliação, o cartório deve intimar as partes da decisão,
inclusive a entidade, com prazo de dez dias.
12. Mantida a medida, deverão ser intimados a unidade e o adolescente, permanecendo os autos aguardando novos relatórios para futuras
reavaliações.
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13. Caso a medida seja substituída por outra mais branda, deve o cartório efetuar a alteração da Guia no sistema CNACL, juntando-a aos
autos e alterando a entidade que dará continuação ao atendimento.
14. Caso o adolescente possua mais de uma sentença aplicando medida
socioeducativa, devem ser autuadas todas as execuções referentes às
sentenças, e após todas serem distribuídas, o cartório deve certificar
nas execuções a existência das demais e abrir vista dos autos ao Ministério Público e à defesa, para, no prazo de três dias, manifestarem-se
sobre a unificação das medidas, fazendo-se conclusão dos autos para
tal deliberação.
15. A unificação deve ser feita no sistema CNACL, expedindo-se a respectiva guia unificadora, fazendo-se a juntada desta em todas as execuções, dando baixa, e mantendo em andamento a Execução Unificada.
16. Ao concluir a medida, a entidade informa nos autos e o juiz, após
parecer ministerial, extingue a medida, determinando seu arquivamento.
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ANEXOS
INFRACIONAL
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ANEXOS
CÍVEL
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