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Título  :  Fatos & Notícias
Mais de 7.600 crianças, adolescentes e até adultos tiveram a paternidade reconhecida em Alagoas 
graças ao Núcleo de Promoção da Filiação (NPF), criado em 2008 para garantir o direito 
constitucional à inclusão do nome do pai na certidão de nascimento.
Toda mãe que não teve o filho registrado pelo genitor pode procurar o órgão, instalado no Fórum do 
Barro Duro, com a indicação do suposto pai. Lá, é feito o contato e posteriormente agendada uma 
audiência com ambas as partes.
O órgão não se limita ao trabalho em sua sede. Além da demanda dos cartórios de registro civil, que 
enviam mensalmente os termos de alegação de paternidade, o NPF promove mutirões em presídios 
e Varas de Família da Capital para o reconhecimento espontâneo da paternidade.
O Núcleo vai também às escolas públicas, onde é feito um levantamento pela assistência social de 
quantas crianças são matriculadas sem constar o nome do genitor na documentação. O NPF também 
é responsável por viabilizar adoções unilaterais, que é quando o marido, a esposa, o companheiro da 
mãe ou companheira do pai já estabeleceu vínculos afetivos com a criança, e deseja adotar.
PARQUE
O Tribunal de Justiça de Alagoas e o Centro Universitário Cesmac celebram hoje, às 10h, termo de 
cooperação técnica visando beneficiar crianças e adolescentes que se encontram em abrigos na 
Capital. A proposta é encaminhar as crianças e jovens para atendimento nas clínicas de saúde da 
instituição de ensino. Aqueles a partir de 16 anos também poderão atuar como aprendizes. 
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