
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL D A COMARCA 
DA CAPITAL PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

  

  

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ , por seu Promotor de Justiça 
da Infância e Juventude abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais, 
consubstanciada no preceito legal do Art. 201, inciso II da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), signatária com a requerente, Sra. xxxxxxxxxxxxxx, 
paraense, solteira, funcionária pública federal, portadora da Cédula de Identidade nº 
xxxxxxxxxxxx e do CIC nº xxxxxxxxxx, residente e domiciliada na Tv. xxxxxxxxxxx, 
nºxxxx – Bairro xxxxxxxx, nesta cidade, vêm, ante V. Exa., requerer a GUARDA  dos 
adolescentes xxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nascidos em xxxxxxx e 
xxxxxxx, consoante expõe:    

  

DOS FATOS 

1) Os adolescentes supracitados são filhos biológicos de xxxxxxxxxxxxx e 
xxxxxxxxxxxxx, sendo que a mãe biológica dos infantes faleceu em Junho de 1998; 
2) Os adolescentes vivem sob a dependência econômica da requerente (tia materna), 
situação esta vivenciada logo após o nascimento de xxxxxxxxxx até os dias de hoje, 
uma vez que a genitora dos infantes adoeceu, não tendo, portanto, condições de criá-los; 
3) A requerente deseja regularizar uma situação já vivida de fato, para garantir aos 
menores toda a assistência que estes necessitam; 
4) O pai biológico dos adolescentes concorda com o feito, alegando não possuir 
condições para criar os filhos, e que estes sempre viveram com a requerente. 

DO DIREITO 

  

A Lei nº 8.069/90 (E.C.A) disciplina em seu bojo as diversas formas de colocação em 
lar substituto e os seus procedimentos. 
Sobre a GUARDA , assim se expressa na forma do Art. 30, caput e parágrafo 3º: 
“A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 
pais.” 

“A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os 
fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.” 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, requerem: 



1. a elaboração do Estudo Social do caso; 
2. a oitiva dos pais biológicos dos adolescentes em juízo. 

Após as providências requeridas e provado o alegado, ouvido o Representante do 
Ministério Público, que V. Exa. decida pela GUARDA , nos termos legais. 
Nestes Termos,  
Pede deferimento. 

Belém, ____________________ 

ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA 
Promotor de Justiça da Infância e Juventude 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Requerente 

  

ANEXOS: 
01 – Documentos de Identidade e C.P.F do pai biológico dos adolescentes; 
02 – Documentos de Identidade e C.P.F da requerente; 
03 – Atestados de Sanidade Física e Mental da requerente; 
04 – Comprovante de renda da requerente; 
05 – Declaração de idoneidade moral da requerente; 
06 – Declaração de consentimento do pai dos adolescentes; 
07 – Comprovante de residência da requerente; 
08 – Certidão de Nascimento dos adolescentes; 
09 – Certidão de Óbito da mãe dos adolescentes.  

 


