
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL PRIV ATIVA DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE  

  

   

  

  

A Representante do Ministério Público Estadual, infra-assinada, com a atuação na área 
da Infância e Juventude, vem perante V. Exa., consubstanciada nos arts. 24, 155 e 201, 
inciso III da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o 
art. 395, inciso II do Código Civil propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO 
PÁTRIO PODER contra XXXXXXXXXX, brasileira, solteira, residente e domiciliada 
na Av. XXXXXXXXX, nºXX, nesta cidade, genitora da criança XXXXXXXXXXX, de 
XX anos de idade, no momento internado no EAPI, pelos fatos e fundamentos a seguir 
expostos: 

DOS FATOS 

 
A criança XXXXXXXXXX deu entrada na FUNCAP (ESPAÇO DE ACOLHIMENTO 
PROVISÓRIO INFANTIL) em XX/XX/XX, encaminhado pelo SOS – Criança devido 
ter sido abandonado na casa da avó materna, Sra. XXXXXXXXX, casada, com sessenta 
anos, a qual encontrava-se doente. 
A avó materna entregou a criança XXXXXXXXXXX para a neta XXXXXXXXX, 
segundo esta, para que fosse doado ou entregue no SOS – Criança. A neta 
XXXXXXXX entregou a criança à terceiros que o entregaram no SOS – Criança. Logo 
após seu ingresso no abrigo, a criança foi hospitalizada pois estava muito doente. 
Em 18/09/97, a mãe biológica XXXXXXXXXXX, acompanhada de sua genitora, 
compareceu ao EAPI, negou ter abandonado o filho, disse ter saído para resolver um 
problema e quando retornou seu filho não estava mais em casa, afirmando querer o filho 
de volta, no entanto, não mais retornou ao abrigo. 
Em 21/10/1998, à fl. 24, a avó materna XXXXXXXX, compareceu em juízo, e declarou 
não ter condições econômico-financeiras para assumir a criança, pois, já tem sob seus 
cuidados 10 (dez) outros netos. 
Em 26/11/1998, às fls. 32, a mãe biológica XXXXXXXXX, compareceu em juízo e 
declarou que tem condições de assumir seu filho, no entanto, confirmou que não tem 
nenhum emprego, mas que pode arranjar um para sustentar o seu filho. 
Em 11/12/1998, a equipe técnica do EAPI/Satélite, solicitou ao Juízo autorização para 
que a criança XXXXXXXXX saísse de licença com seus avós maternos Sr. 
XXXXXXXXX e Sra. XXXXXXXXXXX, por um período inicial de 20 (vinte) dias, 
com o objetivo de aproximar a criança da família. 
Em 06/01/1999, através do Ofício nº 004/99, a chefe do EAPI, comunicou ao juízo que 
a criança XXXXXXX, retornou ao abrigo em 06/01/1999, pelo fato da avó materna Sra. 
XXXXXXX, não mais se encontrar em condições econômicas e físicas de assumir o 
neto, sugerindo que seja dado prosseguimento ao processo de Destituição de Pátrio 
Poder e a colocação da criança em lar substituto. 



Realizado Estudo Social de fls. 38 a 41 dos autos, a equipe técnica do Juizado constatou 
que efetivamente a família biológica da criança não tem condições econômico-
financeiras para assumi-lo. 
Segundo relatam, a casa em que reside a avó materna da criança, Sra. XXXXXX é 
bastante pequena e humilde, não oferecendo condições de conforto, principalmente pelo 
elevado número de pessoas residentes no local. 
A mãe biológica da criança está ciente de todos esses fatos, no entanto, nada fez para 
evitar que o filho continuasse no abrigo. Segundo as declarações da Sra. 
XXXXXXXXXXX, avó materna da criança, a genitora desta continua fazendo uso de 
drogas, não trabalha e passa vários dias na rua sem paradeiro. 
A equipe técnica do Juizado, conforme consta em seu relatório, esperou até 17/03/1999, 
para que a mãe biológica atendesse o convite e comparecesse ao setor social, para 
assumir o filho, o que não ocorreu. Diante desses fatos o parecer social da equipe é no 
sentido de que a mãe biológica de XXXXXXXXXXXX, é usuária de drogas e não tem 
condições de assumir o filho. Quanto a família biológica, não demonstra interesse em 
assumir a criança, diante das primeiras dificuldades apressaram-se em devolver a 
criança ao abrigo. Atualmente, a criança XXXXXXXX ainda se encontra no Espaço de 
Acolhimento Provisório Infantil –EAPI da FUNCAP.  

DO DIREITO  

Todos os fatos ora relatados configuram a real situação de risco em que a criança se 
encontra, o que enseja sua colocação em lar substituto, após concretizada a Destituição 
do Pátrio Poder, dando-lhe a oportunidade de ser reintegrada à sociedade. 
Sobre o assunto, assim determina o art. 22 da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
“Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-
lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais”. 
Também o art. 24 da citada Lei assim descreve: 
“A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretados judicialmente, em 
procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na 
hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 
22”.         

DO PEDIDO 

Ante o exposto, esta Promotoria de Justiça requer a V. Exa. que se digne adotar as 
seguintes providências: 
a) Seja reconhecida e decretada nos termos do art. 98 II da Lei 8.069/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a Situação de Risco da criança XXXXXXXXX. 
b) Por conseqüência seja determinada liminarmente a Suspensão do Pátrio Poder de 
XXXXXXXXXXXX, nos moldes do art. 157 da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente; 
c) Determinar a citação da mãe biológica, XXXXXXXXXXX, em seu endereço: 
___________________, para que possa contestar, querendo, a presente ação; 
d) Determinar sejam apensados aos presentes autos, os autos de Situação de Risco nº 
___________. 
e) Estudo Social do Caso. 



Requer, ainda, seja julgada procedente a presente Ação de Destituição do Pátrio Poder 
em relação à referida criança, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e 395, II do Código Civil, tendo como base as provas 
coletadas nos autos de Situação de Risco. Ao final, seja expedido o mandado para a 
competente averbação à margem do registro de nascimento da criança, consoante o art. 
163 do Estatuto da Criança e do Adolescente, produzidos os seus efeitos legais, 
cumpridas as demais formalidades  que a Lei recomenda e que forem pertinentes ao 
assunto. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Belém, ______________________ 

  

_______________________________ 
Promotora de Justiça da Infância e Juventude 

 


