
ESTADO DO PARÁ 
MINSTÉRO PÚBLICO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE xxxxxxxx
EXMO. SR. DR. JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE 
xxxxxx—xx. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu Promotor de 
Justça, no uso de suas atribuições legais, vem a V, Exa, nos termos do art, 98, 
incisos II da Lei Federal n.° 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
propor a presente AÇAO DE RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE 
RISCO em favor de xxxxxxx, com 08 (oito) meses de idade, nascida em 
xx/xx/xxxx, filha de xxxxxxxxx e xxxxxxxx, pelos fatos e fundamentos judiciais 
expostos a seguir: 
1- DOS FATOS 
.A par de noticia verbal de Conselheiros Tutelares de que a criança xxxxxxxxxxx
estava no abrigo municipal e não sabia-se a quem entregaria, a mãe ou ao pai. A 
primeira que abondonou-a e o segundo que não possuía documento de 
identificação civil para prova de sua qualidade, não apresentando elementos 
seguros para que a criança fosse entregue ao mesmo, fora solicitado o estudo 
psicossocial do caso. 
O relatório da equipe técnica constatou que a mãe da criança xxxxxxxxxxxxx
deixara a filha com uma amiga, não amamentando-a há mais de um mês, não 
informando do seu paradeiro e da criança ao pai, Sr. xxxxxxxxxxxx. hclusive, 
que dera suas três filhas para familiares. 
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Desde os dois meses de idade as vacinas da criança xxxxxxxxx estão atrasadas 
(antipólio, tetravalente e hepatite B). 
Também, existe a noticia de que a mãe da bebê batia na mesma e xingava-a. 
A mãe da criança não tem residência fixa e passa por necessidades financeiras. 
Vale ressaltar que, os Conselheiros Tutelares não possuíam instrumentos de trabalhos 
para realizar o procedimento administrativo cabível, já tendo sido celebrado com o 
Município de xxxxxxx Termo de Ajustamento de Conduta. 
II -DO DIREITO 
lnegavelmente, vê-se que a criança fora alijada do convívio dos pais e familiares, não 
continuando a tomar as vacinas obrigatórias, estando no abrigo municipal, em situação 
de risco. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente mostra que a criança nessa situação merece ser 
amparada imediatamente, sendo isso dever de todos para resguardar-lhe seus direitos. 
“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa luimana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as opor/unidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade “. 

“Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do 
Sistema Unico de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde ‘ 

‘Art. 14. 
Parágrafo Único. E obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados 
pelas autoridades sanitárias “. 
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‘Art 19. Toda crianca ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de uma 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência fàmiliar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes “. 

“Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente “. 

A própria Constituição Federal vigente prevê expressamente ser “dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, 
crueldade e opressão “ (art. 227, caput). 
III- DO PEDIDO 
Ante exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por seu Promotor de Justiça, 
requer a Vossa Excelência o seguinte: 
a) Realização de audiência para decisão sobre a guarda da criança, uma vez que os pais 
não apresentam condições para mantê-la com eles; 
b) Requisição de vacinação da criança xxxxxxxxxx, de acordo com a recomendação 
médica; 
c) Finalmente, julgue, reconheça e decrete a situação de risco que sofre a criança em 
questão, nos termos do art. 98, inciso II da Lei n.° 8.069/90, ouvindo-se as testemunhas 
abaixo arroladas. 
Nestes termos, pede deferimento. 
xxxxxx/xx, 21 de março de 2006. 
Nadilson Portilho Gomes
Promotor de Justiça Titular de Primeira Entrância 
Respondendo pelo cargo de 2° Promotor de Justiça de xxxxxxxx
Portaria n° 000/2006-PGJ 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 
1 xxxxxxxxxxx, Assistente Social do MP/PJ/xxxxxxxx; 
2 -xxxxxxxxxxx, Psicóloga do MP/PJ/xxxxxxxxx; 
3 -xxxxxxxxxxx,Conselheiro Tutelar de xxxxxxxxxx; 
4- xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
DOCUMENTOS ANEXOS: 
1 -Relatório de estudo psicossocial; 
2 -Cópia de documentos pessoais do pai da criança; 
3 -Cópia da certidão de nascimento da criança; 
4 -Declaração de residência do pai da criança. 
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