
EXMª. SRª. DRª. JUÍZA DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
BELÉM – PRIVATIVA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 

  

  

  

  

  

                                               A representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL , na qualidade de 2º Promotora de Justiça da Capital, com atuação na área 
da Infância e da Juventude, vem perante o Douto Juízo de V. Exa., consubstanciada n 
Art. 201, inciso VIII da Lei nº 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE, c/c os Arts. 804 e 839 e ss do CPC, propor: 

  

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

  

da criança XXXXXX, de XX idade, nascido em XX de XXXX de XXXX, filho de 
XXXXXXXX. e XXXXXXX., residente e domiciliada na Rua XXXXXX, passagem 
XXXXX, nº XX, bairro da XXXXX, CONTRA o genitor XXXXXX, residente à Rua 
XXXX, passagem XXXXX, nºXX, bairro da XXXXX, pelos fatos e fundamentos a 
seguir expostos: 

  

DOS FATOS 

  

                                               Foi encaminhada a esta Promotoria de Justiça a Sra. 
XXXXX , pelo Juizado da Infância e da Juventude – 24º Vara, em razão de estar o 
genitor de seu filho a impedindo de ver a criança. 

                                               No dia 29 de julho de 2002, o pai apanhou a criança 
XXXXXX na casa da mãe para levá-lo a um aniversário, e não mais o devolveu. 

                                               A criança de XX ano e XX meses, ainda está em fase de 
recebimento de aleitamento materno, necessitando da presença constante da mãe. 

                                               Ressalte-se, também, que o pai, XXXXXXXX, é usuário 
de substâncias entorpecentes (maconha). 



DO DIREITO 

  

                                               O Estatuto da Criança e do Adolescente protege o direito 
da criança de receber aleitamento materno, de maneira a torná-lo uma obrigação 
imposta ao Poder Público, as instituições e aos empregadores, que nesse caso está sendo 
obstado pela atitude ilegal do pai, pois assim diz o ECA em seu art. 9º, in verbis: 

  

“Art. 9º - O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mãe submetidas à medida 
privativa de liberdade”. (grifo nosso). 

                                               Garante, ainda, no seu artigo 19, a prevenção quanto a 
convivência com pessoas usuárias de substâncias entorpecentes, no que diz: 

“Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes”. (grifo nosso). 
                                                
                                               Nesse sentido, e objetivando garantir e efetivar esses 
direitos é que a Lei 8.069/90 determina, inclusive as ações judiciais para a 
implementação desses direitos, pois: 
“Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são admissíveis 
todas as espécies de ações pertinentes”.  

  

DO PEDIDO 

                                               Ante o exposto, e do que consta nos documentos anexos, 
este Órgão Ministerial, consubstanciado nos termos do art. 804 e do art. 839 e ss do 
Código de Processo Civil, requer a V. Exa. que se digne determinar: 

1. LIMINARMENTE a expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 
da criança XXXXXXXXX que se encontra em situação de risco, por abuso do 
Pátrio Poder de seu pai, conforme art. 98, inciso II do ECA; no seguinte 
endereço: Rua XXXXX, passagem XXXXXX, nºXX, bairro da XXXXXX; 

2. Que o referido Mandado seja cumprido por um dos Oficiais de Justiça que esteja 
no Plantão desse Juizado, e que seja imediatamente apresentada em juízo face à 
gravidade da situação em que se encontra a criança; 

3. Que o Oficial de Justiça designado por V. Exa. seja acompanhado por força 
Policial no sentido de garantir o cumprimento da diligência e a integridade física 
da criança; 

4. Oitiva das Testemunhas cujo rol segue anexo; 
5. Os benefícios da Justiça Gratuita. 



Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
Belém, ______________ 

XXXXXXXXXXXXXXX  
Requerente 

MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO  
2º Promotora de Justiça da Infância e Juventude 

  

Rol de Testemunhas: 
1 –_______________________ 
2 – _______________________ 
Documentos em anexo: 
1 – Certidão de nascimento da criança; 
2 – Carteira de Identidade da mãe biológica; 
3 – Encaminhamento do Juizado da Infância e da Juventude – 24º Vara; 
4 – Comprovante de Residência. 

 


