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Ofício Circular n° £«'/2013. Goiânia, 30 de outubro de 2013.

Senhor Juiz,

Sirvo-me deste para reiterar a Vossa Excelência que, nos

termos do Provimento n° 12/2010, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ

instituiu o Programa Pai Presente, destinado a efetivar o disposto no art. 2o da

Lei 5.560/68, que trata do reconhecimento de paternidade daqueles cujo

nome do pai não consta no respectivo registro.

Recentemente, aquele Conselho editou novo provimento

relacionado ao programa em análise - n° 26/2012 - e expediu ofício circular a

todas as Corregedorias do País, no sentido de viabilizar o cumprimento pelos

juizes das determinações daquele ato, salientando que, nos termos do seu

artigo 9o, os dados referentes à execução do programa deverão ser

apontados nas atas das correições realizadas nas Comarcas.

No âmbito estadual, a matéria já se encontra

regulamentada pelo Provimento n° 08/2011, desta Corregedoria, que estipula

as atribuições do Diretor do Foro, como Coordenador do Programa (art.1°),

fixa o juízo competente para tramitação e estabelece regras procedimentais

pertinentes.

Observo que em diversos outros estados o referido

programa já se encontra em estágio avançado. Em GpiásLsya plena expansão
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exige medidas imediatas no sentido de executá-lo em cada uma das unidades

judiciárias do interior.

O tema é objeto da Meta 5 do plano de gestão deste órgão

do Poder Judiciário, cujo objetivo é o de "executar, no mínimo, três projetos

para a efetivação da política da infância e da juventude no Estado de Goiás^,

evidenciando que o programa, diversamente da impressão de muitos, gira em

torno de nossas missões institucionais e funcionais, especialmente como

Diretores de Foro, Corregedores de Serviço de Registro Civil e como juizes

de Família e da Infância e da Juventude.

Com efeito, de acordo com o art. 2°, da Lei 8.560/922,

nestas situações é atribuição dos Juizes efetivar, salvo circunstâncias

inviabilizadoras, providências no sentido de identificar o pai e de inserir seu

nome no respectivo assento registrai. Também o Estatuto da Criança e do

Adolescente, no artigo 102, preconiza o dever judicial de promover medidas

correspondentes3.

Além destas disposições expressas, o assunto vincula-se à

cidadania e à própria dignidade4 daqueles menores registrados sem a

1 Plano de Gestão/Corregedoria Geral da Justiça, 2012/2013. Goiânia: TJGO, p. 42
2 Art. 2o. Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial

remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência
do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação, (grifei)

3 Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas da regularização do
registro civil.
§ 1oVerificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente
será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária, (grifei)
§ 2o Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas,
custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

§ 3Q Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua
averiguação, conforme previsto pela Lei nQ 8.560, de 29 de dezembro de 1992.

§ 49 Nas hipóteses previstas no § 3Q deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de
paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a
paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. A

4 Art. 1o. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos-

. (...)
II -cidadania;
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indicação paterna, o que implica nossa responsabilidade, como agentes do

Estado Democrático de Direito, de adotar posturas proativas no sentido de

conter este passivo histórico que envolve interesse de incapazes acerca de

nome, alimentos, guarda, visitas, herança, etc.

Dados do último senso escolar do Ministério da Educação

(MEC) revelam que existem aproximadamente 5,5 milhões de menores de

18 anos sem filiação paterna (2,88% da população). Em Goiás, são mais ou

menos 160 mil (2,66%)5.

Os dados de cada município deste Estado constam no site

do Tribunal de Justiça e na página da Corregedoria, no link Pai Presente,

permitindo fácil utilização das informações referentes às mães e crianças

nessa situação, de modo a viabilizar a identificação dos supostos pais e a

realização das notificações, na forma do Provimento n° 03/2010-CGJGO.

Não é irrelevante mencionar que, além do aspecto

institucional e social do programa, a participação na sua execução está em

consonância com as disposições das Resoluções 03/2010-TJGO e 106/2010-

CNJ, que trata dos critérios de promoção dos magistrados, especialmente

quanto ao artigo 7o, I, "e", "h" e "k"6, desta última.

Ademais, os trabalhos conciliatórios poderão ser

computados para fins de produtividade do magistrado, nos termos do artigo

CORREGEDORIA

III - a dignidade da pessoa humana; (...)
5 Os números relativos a filhos com paternidade não reconhecida são impressionantes e também refletem a

possibilidade de que esta situação indesejável tenha relação com a eventual inobservância de nossas
atividades correcionais junto aos Serviços de Registro Civil.

6 Art. 7o. A presteza deve ser avaliada nos seguintes aspectos:
I - dedicação, definida a partir de ações como: (...)
e - participação efetiva em mutirões, em justiça itinerante e em outras iniciativas institucionais;
(...)
h - medidas efetivas de incentivo à conciliação em qualquer fase do processo;
(...)
k - alinhamento com as metas do Poder Judiciário, traçadas sob a coordenação çiçuConselho Nacional de
Justiça



corregedoria POder judiciário
K5o cie££ Çorregedoria-Geral da Justiça

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar

CORREGEDORIA

H..

4o, inciso II, e 6o, II, a/d7, da Resolução n° 106/2010, do Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), mediante inserção de dados estatísticos, como atividade pré-

processual, conforme previsão dos artigos 184d e 184e8, da CAN.

Ante ao exposto, recomendo a Vossa Excelência a adoção

de medidas para imediato cumprimento das disposições dos Provimentos de

n° 26/2012, do CNJ e n° 08/2011, desta Corregedoria, com implantação do

Programa Pai Presente na forma daqueles atos normativos, com

comunicação a este órgão, em 60 dias, a respeito das providências

efetivadas.

dos trabalhos.

Seguem em anexo sugestões e modelos úteis à execução

Des. NELMA BRA

Correged

SIVAttíUERRA PIRES

3o Juiz Auxiliar da CGJGO

ERREIRA PERILO

raWa Justiça

7 Art. 4o. (...)
II - produtividade (aspecto quantitativo da prestação jurisdicional)
(...)
Art. 6o. Na avaliação da produtividade serão considerados os atos praticados pelo magistrado no exercício
profissional, levando-se em conta os seguintes parâmetros: (...)

II - Volume de produção, mensurado pelo:
a - número de audiências realizadas

(...)

d - número de sentenças proferidas, por classe processual e com priorização dos processos mais antigos
8 Art. 184d, CAN: Os procedimentos pré-processuais serão cadastrados nos sistemas adotados pelo Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás, na forma seguinte:
I - Os acordos pré-processuais iniciados em Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, desde
que homologados, serão cadastrados no sistema de processo eletrônico, com a classe "Homologação de
Transação Extrajudicial", arquivados e remetidos, automática e equitativamente, para a escrivania ou
secretaria correspondente, devidamente cadastrada no sistema;
II -A produtividade será computadaem favor do magistrado que houverhomologado o acordo;
Art. 184e. Havendo processos físicos a serem remetidos aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania, serão atualizados e contabilizada a produtividade do magistrado no Sistema de Primeiro Grau
(SPG), quando da restituição dos autos à escrivania.



DUVIDAS FREQÜENTES

1a) OQUE ÉPRECISO FAZER PARA INSTALAR OPROGRAMA PAI PRESENTE NA COMARCA? PAI PRESENTE

Designar um servidor vocacionado para ações sociais e, de preferência, que tenha noções de Direito de Família, para atuar
como conciliador/mediador, sem prejuízo desuas funções ordinárias. Não é necessário queo servidor atue exclusivamente no
Programa, bastando dedicar 1 (um) ou 2 (dois) dias por semana para as ações pertinentes à execução das atividades. Além
disso, eventualmente poderá usar os servidores do Centro Judiciário de Solução de Conflitos eCidadania local ou regional.

2a) ÉPRECISO UM ESPAÇO FÍSICO EXCLUSIVO PARA 0 ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAI PRESENTE?

NÃO, necessariamente. Podem-se aproveitar os espaços reservados para as Conciliações ou outros, onde as mães possam
ser atendidas. Nas comarcas que possuem Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, é aconselhável utilizá-lo para
desenvolver o Programa, por sua estrutura adequada às audiências de conciliações e por terservidores habilitados para tanto.

3a) 0 JUIZ TEM DE INTERROMPER 0 FLUXO NORMAL DE TRABALHO PARA ATUAR NO PROGRAMA PAI PRESENTE?

NÃO. Este trabalho poderá ser executado pelo servidor/conciliador designado, em face do objetivo de viabilizar o
reconhecimento de filiação paterna de modo voluntário e espontâneo. Ojuiz tem participação essencial apenas naquelas
providências que entender cabíveis, assim como na verificação, conferência e homologação dos reconhecimentos de
paternidade.

4a) 0 TRABALHO DO JUIZ, REFERENTE AO PROGRAMA PAI PRESENTE, SERÁ COMPUTADO ESTATISTICAMENTE NA
PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO?

SIM. Nos termos do Art. 184,"d" e "e", da Consolidação dos AtosNormativos da CGJ:

Art. 184d. Os procedimentos pré-processuais serão cadastrados nos sistemas adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, naforma seguinte:

I -os acordos pré-processuais, inclusive os iniciados em Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, desde que
homologados, serão cadastrados no sistema de processo eletrônico, com a classe "Homologação de Transação Extrajudicial",
arquivados eremetidos, automática e equitativamente, para a escrivania ou secretaria correspondente, devidamente cadastrada
no sistema;

II- aprodutividade será computada emfavor do magistrado que houver homologado o acordo;

Art. 184e. Havendo processos físicos a serem remetidos aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, serão
atualizados e contabilizada aprodutividade domagistrado noSistema dePrimeiro Grau (SPG).

Parágrafo Único. Os autos dos processos poderão ser encaminhados aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania a qualquer tempo, mediante despachojudicial.

5a) ONDE OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE AS CRIANÇAS QUE NÃO TÊM 0 NOME DO PAI NO REGISTRO DE NASCIMENTO?

Nosite da Corregedoria-Geral da Justiça, no linkPai Presente, estão os dados remetidos pelo CNJ referentes aos filhos sem
reconhecimento da filiação paterna.

Contudo, os alvos principais são os alunos matriculados na rede de ensino público. Por issoo magistrado poderá solicitar,
diretamente nas escolas, a relação de alunos (maisatualizada)sem paternidade declarada.

Poderá, o juiz ainda, promover ampla divulgação utilizando todos os meios de comunicação acessíveis nas comarcas, tais
como rádio, jornal, televisão, carro de som, panfletos.

Fonte de Informação: Coordenação do Programa PAI PRESENTE - Telefone: (62)3216-2442



PAI PRESENTE

Fluxograma básico da prática executada em Goiânia

1- Solicitação às escolas da relação de alunos matriculados na rede de ensino sem paternidade declarada

2 - Notificação das mães (ou responsável) para indicar o suposto pai do seu filho

3 - Notificação do suposto pai (indicado) para manifestar sobre a indicação

4 - Não comparecimento do pai

5 - Envio de documentação:para o MjrHStérioPcúbjico
6 - Comparecimento do pai

7 - Reconhecimento espontâneo
da paternidade

8 - Lavrarp\&pmo<emJoqna'àkJ
Mandado pára remessa, aó.servíçqj

de Registro Civihi& '•>'?

15 - Reconhecimento de
paternidade

16:-; Lavrar'© ter^íértr^^
Mandadoipâra reme^sa^ysèi^^

9 - Negativa da paternidade e
recusa DNA

w"

14 -Apresentação de laudo

11 - Negativa da paternidade e
aceitação quanto a realizar o

exame de DNA

12 - Servidor designará junto ao
laboratório a data do exame,

entregando aviso ao suposto pai e
a mãe (ou responsável)

13 - Agendamento da data para
apresentação do laudo

17 - Não reconhecimento de
paternidade

18 - Não reconhecimento apesar
do laudo confirmando paternidade

20 - Laudo negativo

I
tá.:|Envio;de:do^ 21 - Oportunidade de indicação de

outro pai

22 - Indicação de outro suposto pai 24 - Recusa da mãe quanto a indicar outro pai

I
23 - Reiniciar procedimentos a partir do item 3

deste fluxograma
$£liir$&^ Público

Fonte: Coordenação do Programa Pai Presente


