
EXMª. SRª. DRª. JUÍZA DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE  

BELÉM – PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.  

A representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na  

qualidade de Promotora de Justiça da Capital, com atuação na área da Infância e  

Juventude, vem perante o Douto Juízo de V. Exa., consubstanciada no art. 201, inc. VIII  

da Lei nº 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, c/c o art. 6º  

da Lei nº 9.870, de 23.11.99, propor AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO do  

documento escolar (histórico) do adolescente XXXXXXXXXX, de XX anos, filho de  

YYYYYYYYY, residente e domiciliada na Rua XXXXXXX, XX, bairro da  

XXXXXXXX, nesta capital, contra a xxxxxxx, entidade filantrópica,  

localizada na Av. xxxxxxxx, bairro da xxxxxxx, também nesta capital,  

pelos fatos a seguir expostos:  

 

DOS FATOS  

 

O adolescente XXXXXXXXXXXX cursou na Escola Madre  

Celeste a 5º série do ensino fundamental.  

Como o pai do adolescente, que se separou de sua mãe, não deu  

continuidade ao pagamento das mensalidades escolares, o Colégio xxxxxx se  

recusa a entregar a documentação (histórico escolar) de XXXXXXXX.  

 

Hoje XXXXXXXXX está regularmente matriculado na Escola  

Estadual xxxxxxx, sendo que esta escola está lhe cobrando, em caráter de  

urgência a documentação do adolescente, no caso o histórico escolar que está retido na  

Escola xxxxxxxx, que se recusa a entregar-lhe, enquanto não for quitada a dívida  

existente com aquele Colégio.  

 



Diante disso, a senhora YYYYYYYYYY procurou esta  

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, com o objetivo de que a  

documentação de seu filho seja liberada e que este possa dar continuidade aos seus  

estudos.  

 

DO DIREITO  

 

A atitude do Colégio Madre Celeste, Exa., está impedindo o  

adolescente de dar continuidade aos estudos, pois a outra escola, que hoje freqüenta está  

solicitando a documentação que está retida, e é indispensável para que possa  

XXXXXXXX dar continuidade aos seus estudos.  

Dessa forma, o adolescente está sendo tolhido em seu direito à  

educação, que é um direito assegurado Constitucionalmente, bem como pelo Estatuto da  

Criança e do adolescente, que dispõe:  

“Art. 3º -A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à  

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-selhes,  

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes  

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de  

liberdade e de dignidade”.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca a educação como  

um dever, ou seja, uma obrigação imposta aos pais, que neste caso está sendo obstado  

pela atitude do Colégio xxxxxxxx, pois assim diz o ECA em seu art. 4º, in verbis:  

“Art. 4º -É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público  

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à  

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à  

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  

 



Art. 53 – A criança e o adolescente têm direito à educação, visando pleno  

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação  

para o trabalho, assegurando-se-lhes: ...............................................................”  

Nesse sentido, e objetivando garantir e efetivar esses direitos é  

que a Lei nº 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”.  

Acrescente-se a tudo isso Douta Magistrada, que o ato ilegal do  

Colégio Madre Celeste, além de atentar contra a Lei nº8.069/90 – ECA, vai de contra o  

estabelecido na Lei nº9.870/99, que dispõe:  

“Art. 6º -São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos  

escolares ou a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas por motivo de  

inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e  

administrativas compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor e com os arts. 177  

e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 90 dias.  

(grifos nossos).  

 

DO PEDIDO  

 

Ante o exposto, e demais 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, requerer a V. Exa que se digne determinar LIMINARMENTE a  

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do HISTÓRICO ESCOLAR  

do estudante supracitado, que se encontra no Colégio Madre Celeste, e que se faça o  

encaminhamento do mesmo a esta Promotoria de Justiça.  

Caso não seja encontrado referido documento in loco que V. Exa.  



determine a direção do estabelecimento que seja apresentado o documento a esse juízo  

no prazo de 48 horas, a contar da busca realizada.  

Neste Termo,  

Pede deferimento.  

 

Belém, 04 de agosto de 2000.  

MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA CUNHA  

6º Promotora de Justiça da Infância e da Juventude  

..........................................................................................  

YYYYYYYYYYYYYY  

Mãe e requerente  

Documentos em anexo:  

1 – Documento de identificação da mãe-requerente;  

2 – Comprovante de residência;  

3 – Certidão de nascimento do adolescente;  

4 – Ressalva do Colégio xxxxxxx;  

5 – Solicitação da Escola xxxxxxxx.  


