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Audiências do Tribunal de Justiça do ES fazem reconhecimento de 
paternidade

Projeto “Meu pai é legal” promove audiências entre mães e supostos pais. Audiências acon-
tecem nesta sexta-feira (9).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) vai realizar audiências entre mães e supostos pais em 
Vitória, nesta sexta-feira (9). Projeto “Meu pai é legal” incentiva o reconhecimento voluntário de paterni-
dade em crianças e adolescentes da rede de ensino de Vitória.

Segundo um levantamento feito por alunos do curso de Direito da Faesa, durante o mês de maio, em 
apenas quatro escolas municipais de Vitória, existem mais de 100 crianças sem o nome do pai no registro 
de nascimento.

O projeto, que existe desde 2012, é dividido em duas fases: na primeira, realizada no mês de maio, os 
estudantes de Direito da Faesa se dirigiram a quatro centros municipais de educação infantil de Vitória 
para realizar as oitivas (audição) com as mães, que manifestaram o interesse de participar do projeto.

Na segunda fase, que acontece nesta sexta-feira, acontecerão as audiências com os supostos pais, na 
presença do juiz e de um promotor, para solucionar as pendências entre as partes.

Na audiência, são tomadas todas as providências para o registro de paternidade. O registro de nasci-
mento é feito de graça.

Os processos que não puderem ser solucionados durante as audiências, seguirão em trâmites jurídicos. 
As audiências serão realizadas no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Faesa.

Os pais que não participaram da primeira fase, mas têm interesse em registrar a criança, seja por vínculo 
afetivo ou biológico, poderão comparecer à Faesa, no dia das audiências, para participar da iniciativa.
Eles devem estar munidos dos documentos pessoais e a certidão do filho, bem como o comprovante de 
residência.

Serviço:
Projeto “Meu pai é legal”
Data: 09 de junho (realização das audiências)
Local: Núcleo de Prática Jurídica da Faesa
Endereço: Avenida Vitória, 2.220, Monte Belo, Vitória.
Horário: 8 às 17 horas.
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