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Como se viu, poderá o juízo da infância, eventualmente, e de modo fundamentado para a específica situação versada nos 
autos, valendo-se da integração operacional externada pelo já mencionado art. 88, VI, do ECA, determinar que o oficial de 
justiça se faça acompanhar por integrante do Conselho Tutelar, ou por pessoa encarregada da execução das políticas sociais 
básicas e de assistência social. Em caso tal, qualquer das pessoas referidas poderá segurar a criança cuja proteção se almeja, 
sempre velando para que a situação resolva-se da forma menos traumática para a infante.

Não havendo especificação, na determinação judicial, quanto a quem deva participar da busca e apreensão, é de se entender 
que a medida há de ser adotada pelo/a oficial/a de justiça encarregado/a do cumprimento do mandado.

Por fim, responde-se à última indagação. De ordinário, o transporte da criança até o local de acolhimento há de ser feito por 
oficial/a de justiça, pelo meio de transporte que utilizar para cumprimento do mandado.

Aplica-se, aqui, o quanto disposto no Capítulo VII (arts. 994 a 1091-A), das NSCGJ, que disciplina a atuação geral dos 
oficiais de justiça.

Em arremate, retoma-se o quanto asseverado na resposta à questão anterior. Pode ocorrer de a decisão judicial, de modo 
fundamentado, indicar outras pessoas para atuar na busca e apreensão. Em caso tal, nada obsta a que qualquer das pessoas 
envolvidas no cumprimento do mandado transporte a criança até o local de acolhimento (e.g., integrante do Conselho Tutelar, 
ou profissional que atue na execução de políticas sociais básicas, ou de assistência social). Trata-se de dar concretude à 
integração operacional versada no art. 88, VI, do ECA, bem como ao dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos de crianças e adolescentes, inclusive com observância da primazia para receber proteção, nos moldes do art. 4º, 
caput e parágrafo único, a, do mesmo Diploma.

Por todo o exposto, o parecer que, respeitosamente, submeto à elevada apreciação de V. Exa. é pela resposta à consulta 
em voga, nos termos supraindicados.

Sub censura.

São Paulo 23 de fevereiro de 2023.
Iberê de Castro Dias

Juiz Assessor da Corregedoria 
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CPA nº 2023/6012.

Vistos.

Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor desta Corregedoria Geral da Justiça, por seus fundamentos, ora adotados, que 
servirão como resposta à consulta em questão.

Oficie-se à MM. Juíza Consulente, com cópia do parecer e da presente decisão.
Publique-se na íntegra.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2023.

FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
Corregedor Geral da Justiça
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