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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Luã Leite (24ª Vara), Ma-
theus Sacramento de Jesus (19ª 
Vara), Felipe Costa (Bom Jesus da 
Lapa), Carolina Matos e Luana Tava-
res (ambas de Vitoria da Conquista) 
e Nilson Albuquerque (Contrate). 
Amanhã: Rossana Izac Leite (NU-
CRE), Rosemary Santos (1ª Vara), 
Milena Vinhas(Feira de Santana), 
Heverton Paiva (Barreiras), João 
Batista da Silva (Alagoinhas), Silvia 
Pereira (Guanambi), Roberto Santos 
(Express Clean). Domingo: Diego Al-
meida Nascimento (SECAD), Renato 
Braga e Ieda Gomes (ambos de Feira 
de Santana). Segunda-feira: Lucas 
Lima (Itabuna) e Jose Matheus Sena 
(Feira de Santana). Terça-feira: 
Alessandra Flores (20ª Vara), Clóvis 
Pereira (Turma Recursal), Valdiné-
lia Rodrigues (22ª Vara), Ivan Go-
mes (Feira de Santana), Sales Alves 
(Barreiras), Augusto Medeiros (Pau-
lo Afonso), Cristina Oliveira e Telga 
Cassiano (ambos do NUCJU). 

Parabéns!!!

Por Reinaldo Rocha-NUASG

Dizia Vinicius de Moraes: “Filhos? 
Melhor não tê-los! Mas se não os temos. 
Como sabê-lo?”

Se Vinicius de Moraes não gostou da 
experiência de ser pai, eu gostei, e con-
tinuo gostando. Confesso que não gostei 
de acordar no meio da noite para fazer 
mamadeiras e nem de passar a noite 
acordado ministrando homeopatia. Mas 
adorava quando chegava em casa e eles, 
ainda pequenos, vinham gritando: Papai 
chegou! Papai chegou! E pulavam em 
cima de mim. Dois momentos conside-
ro especiais no desenvolvimento infan-
til: quando começam a andar, trôpegos 
ainda e depois ganham definitivamente 
a postura vertical, e durante o período da 
aquisição da linguagem, ao nos surpre-
enderem com frases feitas quando espe-
rávamos mera repetição de palavras. 

Considero a experiência de ser pai, ou 
seja, gerar e criar filhos, como a maior 
demonstração de fé na vida que um ser 
humano pode dar. Não temos certeza de 
que vamos viver o suficiente para criá-los; 

Homenagem ao Dia dos Pais
Filhos

não temos certeza que eles sobreviverão 
à nossa própria morte, que é o que se es-
pera, mas nem sempre acontece. Quando 
ainda somos jovens e solteiros fazemos 
um monte de coisas arriscadas. Depois 
que temos filhos, nos tornamos mais pru-
dentes, menos irresponsáveis. Ter filhos 
me ensinou a pensar mais sobre as mi-
nhas atitudes pessoais, pois muitas delas 
repercutem neles. 

Não criei meus filhos 
em nenhuma religião, 
a despeito da minha 
formação evangélica. 
Disse-lhes: Quando vo-
cês crescerem, esco-
lham uma, se acharem 
necessário. Minha filha 
me falou, certa vez, que 
achava o espiritismo in-
teressante; mas imagi-
no que ela nunca tenha 
ido a um centro espírita. 
Meu filho se considera 
agnóstico, no entanto, 
um dia vendo a perver-
sidade de uma pessoa 

contra outra, falou: “Pai, essa pessoa não 
tem Jesus no coração.” A falta de uma 
religião formal em nada alterou o senso 
de honestidade, as noções de moral, as 
opções de serem pessoas corretas, huma-
nas, sensíveis à condição alheia.

Muitas pessoas dizem: filhos criados, 
trabalho dobrado. Nem sempre é assim. 
Meu manual para criação dos filhos não 
foi nenhum compêndio de Psicologia, 

conceito religioso ou coisa que o valha. 
Foi um poema de Gibran Kalil Gibran, 
no qual ele diz, no início: “Vossos filhos 
não são vossos filhos. São os filhos e as 
filhas da ânsia da vida por si mesma.” 
E conclui: “Vós sois os arcos dos quais 
vossos filhos são arremessados como 
flechas vivas... Que vosso encurvamento 
na mão do arqueiro seja vossa alegria.”

Meus filhos já foram arremessados 
como flechas vivas. Estudam na UFBA, 
moram em Salvador, enquanto nós, os 
pais, continuamos no condomínio para o 
qual nos mudamos há quase oito anos, 
em Camaçari. Encontramo-nos em fins-
-de-semana e outras ocasiões. Às vezes 
almoçamos ou jantamos juntos. O What-
sApp nos deixa conectados.

Sinto muito por Vinicius de Moraes. 
Se ele teve motivos para declarar que 
preferia não ter tido filhos e só descobriu 
isso depois que os teve, problema dele. 
Eu só tenho motivos para me orgulhar 
dos meus.
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O direito à paternidade é garantido 
pelo artigo 226, § 7º, da Constituição 
Federal de 1988. O  programa Pai Pre-
sente, coordenado pela Corregedoria Na-
cional de Justiça, objetiva estimular o re-
conhecimento de paternidade de pessoas 
sem esse registro.  

A declaração de paternidade pode ser 
feita espontaneamente pelo pai ou soli-
citada por mãe e filho. Em ambos os ca-
sos, é preciso comparecer ao cartório de 
registro civil mais próximo do domicílio 
para dar início ao processo. 

O reconhecimentode 
paternidade foi facilita-
do pelo Provimento n. 
16 da Corregedoria Na-
cional de Justiça, que 
institui um conjunto de 
regras e procedimentos 
para agilizar esse tipo 
de demanda. 

A iniciativa busca 
aproveitar os 7.324 car-
tórios com competência 
para registro civil do país, 
existente sem muitas lo-
calidades onde não há 
unidade da Justiça ou 
postos do Ministério Pú-
blico para dar início ao 
reconhecimento de pa-
ternidade tardia. 

A partir da indica-
ção do suposto pai, 
feita pela mãe ou filho 
maior de 18 anos, as 
informações são en-
caminhadas ao juiz 
responsável. Este, por 
sua vez, vai localizar e 
intimar o suposto pai 
para que se manifeste 
quanto a paternidade, 
ou tomar as providên-
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cias necessárias para dar início à ação 
investigatória. 

Cabem aos cartórios de registro civil, 
os cartórios da cidadania, promover, de 
forma desburocratizada, todos os pro-
cedimentos para que a paternidade seja 
reconhecida. O cartório só pode recusar 
o pedido (formulário preenchido), se sus-
peitar de fraude, falsidade ou má-fé. 

E mesmo nos casos suspeitos, o car-
tório não pode se negar a receber o docu-
mento (tformulário preenchido/pedido).

É dever do cartório de registro civil 
receber, protocolar e mandar o docu-
mento oficial para o juiz responsável, 
comunicando, por escrito, os motivos da 
suspeita. 

Quando o pai quer reconhecer o filho 
de forma espontânea ele comparece em 
qualquer cartório com cópia da certidão 
de nascimento do filho a ser reconhecido 
(mesmo que ele seja maior de idade) ou 
com informações de onde ele está regis-
trado. e entrega uma declaração particu-
lar (ou seja, o reconhecimento espontâ-
neo de paternidade escrito em qualquer 
papel) ou preenche um formulário (mo-
delo de termo escrito) que é disponibili-
zado pelo próprio cartório.

A conclusão do procedimento de-
penderá da concordância desse filho, se 
maior, ou de sua mãe, caso o filho seja 
menor. 

O Programa Pai Presente é uma ini-
ciativa do CNJ. Saiba mais sobre ele na 
Biblioteca CNJ: www.cnj.jus.br/sobre-o-
-cnj/publicacoes.
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