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Este formulário está
disponível em outros
idiomas.
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Endereço do fórum

Número do processo

Nome da criança

Data de nascimento

Endereço da criança

Data do pedido
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Nome do genitor/responsável legal
Nome, endereço e cargo do requerente

Declaração Juramentada e Requerimento de Ordem de Apreensão

O abaixo assinado declara o seguinte sobre a criança/adolescente acima identificada e solicita que o juiz expeça um Mandado
de Apreensão e que a criança/adolescente seja detida e internada em um Centro de Internação de Menores Infratores.
,Descumprimento de Ordem Judicial de Menor Infrator/Liberdade Assistida

A criança é alvo de uma Ação/Denúncia pendente que alega a comissão de Ato Infracional, é alvo de uma Ordem de
Detenção suspensa e descumpriu as condições da ordem.
A criança recebeu o benefício de liberdade assistida em:

e descumpriu

as condições da liberdade assistida ou a liberdade assistida com um período de internação e não respondeu ao processo
judicial e às sanções progressivas.
A criança é alvo de uma Ação/Denúncia pendente que alega a comissão de ato infracional e descumpriu as condições
da ordem e não respondeu ao processo judicial e às sanções progressivas.
A criança recebeu o benefício de liberdade assistida ou liberdade assistida com um período de internação em:
e se ausentou, escapou ou fugiu do centro de internação ao qual foi encaminhada pelo juiz.
II. Ato Infracional - Revelia

A criança foi citada em mãos pela autoridade policial com uma Citação e Petição Inicial da Vara da Infância e Juventude.
A criança foi citada em mãos com uma Citação referente a uma ação de ato infracional pendente.
ordenou o comparecimento em juízo da criança no dia

O juiz, no dia

para (assinalar uma opção)

audiência judicial
outro (especificar)

e tal criança não compareceu em juízo tal como ordenado.

,,,Aplicam-se o(s) fundamento(s) da internação abaixo assinalado(s)

N

$Há indícios suficientes de que em caso da liberdade provisória da criança anterior à audiência judicial ou resolução
da ação, o risco à segurança pública apresentado pela criança não poderá ser controlado em local menos restritivo.
%A revelia anterior da criança requer que ela seja detida para garantir que compareça em juízo ou que cumpra com o
procedimento judicial.
&A detenção da criança é necessária para outra jurisdição.
Crendo não haver outra possível alternativa apropriada menos restritiva e que a apreensão e detenção imediata da criança
seja necessária, declaro sob juramento, voluntariamente e afirmo ser verdadeira a declaração, salvo melhor crença e juízo.
Assinatura (Orientador da Liberdade Assistida/Agente
do Ministério Público)

Assinado e jurado em minha presença
ou por meio de comunicação eletrônico

Nome em letra de forma

Assinatura (Juiz, Escrivão, Comissário do Juízo de Primeira
Instância, Tabelião)

Assinado em(Município)

No dia(Data)

Em(Município)

No dia (Data)

