
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL P RIVATIVA DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BELÉM/PA.  

  

  

  

                                               O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL , representado 
pela Promotora de Justiça signatário, com atuação na área da Infância e Juventude, 
consubstanciado no art. 98, incisos II e III da Lei Federal nº8.069/90 – ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, vem perante V. Exa. propor a presente AÇÃO DE 
RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE RISCO  da criança XXXXXX, de XX 
anos, nascida em XX de XXXXXX de XXXX, nesta cidade, conforme declaração de 
nascido vivo da Maternidade do povo em anexo, pelos fatos e fundamentos jurídicos a 
seguir expostos: 

  

DOS FATOS 

  

                                               A criança supra citada é filha biológica de 
XXXXXXXXXX, ex-presidiária e atualmente em lugar incerto, e de XXXXXXXXX, o 
qual faz parte da população carcerária de Americano I.  

                                               A criança vive, desde que nasceu, sob a guarda da bisavó 
XXXXXXXX. 

                                               A criança nunca foi registrada devido ao fato de a mãe tê-
la abandonado e de o pai estar ausente, por ser presidiário. Razões estas que 
dificultaram o registro da criança. 

                                               A criança ainda não estuda por causa da falta de 
documentação. 

  

DO DIREITO 

  

                                               A situação vivenciada pela criança enseja o 
reconhecimento da situação de risco, pois em razão de não ter seu registro de 
nascimento efetivado, não poderá exercer seus direitos de cidadão. 

DO PEDIDO 



  

                                               Ante o exposto, esta Promotoria de Justiça requer a V. 
Exa. que se digne adotar as seguintes providências, determinando: 

1. Que seja suprido o registro de nascimento da criança com base no art. 148, 
§único, alínea “h”, devendo a criança ser registrada com base nas declarações da 
bisavó. 

  

1. Que seja ouvida a avó materna, XXXXXXXXX, RG nºXXXXXXXX – 
SSP/PA, residente na passagem XXXXX, nº XXX, entre passagem 
XXXXXXXX e passagem XXXXXX – XXXXXX – Belém. 

1. Que seja oficiado à SUSIPE, para que o pai possa ser ouvido e para que possa 
registrar a criança, pois é direito do pai, bem como da criança ter o nome do seu 
genitor. 

  

1. Finalmente, possa V. Exa. julgar, reconhecer e decretar a situação de risco da 
criança, nos termos do Art. 98, inciso II da Lei nº8.069/90. 

  

Neste Termo 
Pede Deferimento. 

  

Belém/pa, _______________. 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Requerente (avó) 

  

MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA CUNHA  
6º Promotora de Justiça da Infância e Juventude 

Coordenadora das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 

Anexos: 

1. Declaração de nascido vivo; 
2. Cópia da Certidão de nascimento; 
3. Cópia da Identidade do pai. 


