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ATO Nº 008/2008 
 
Cria o Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável - NUPAR e dá outras providências. 
 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 15 da Lei Complementar nº 11/1996, considerando a necessidade de ampliar e aprimorar as atividades do 
Ministério Público na defesa dos direitos individuais indisponíveis, relativos à paternidade. 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, o Núcleo de Promoção da Paternidade 
Responsável - NUPAR, que tem por finalidade subsidiar os Promotores de Justiça do Estado com atribuições na 
área cível, na execução das atividades de promoção de reconhecimentos espontâneos da paternidade e de ações 
correlatas, em especial aquelas referentes ao Projeto Paternidade Responsável, com os objetivos a seguir: 
 
I - desenvolver planos e estratégias de ação que possibilitem expandir as atividades de promoção da paternidade 
responsável, fomentando o intercâmbio articulado e integrado de idéias e experiências entre os órgãos de 
execução; 
 
II - coletar, organizar e manter atualizados dados e informações relacionados à promoção da paternidade 
responsável, tendo em vista a integração das atividades dos órgãos de execução e os seus resultados; 
 
III - diligenciar para que as pessoas atendidas pelo Ministério Público sejam acompanhadas por equipe 
multidisciplinar constituída por técnicos especializados, quando dela necessitarem, visando cooperar para a 
formação e o fortalecimento dos vínculos afetivos no seio familiar. 
 
Art. 2º O NUPAR será coordenado por um membro do Ministério Público, designado pelo Procurador-Geral de 
Justiça. 
 
Art. 3º Incumbirá ao Coordenador: 
 
I - coordenar o planejamento da atuação dos órgãos de execução relacionada ao tema, especialmente o Projeto 
Paternidade Responsável; 
 
II - promover a integração e avaliação das atividades relacionadas à promoção da paternidade responsável, no 
âmbito dos órgãos de execução; 
 
III - estabelecer intercâmbio de idéias e experiências com outros órgãos governamentais ou não-governamentais, 
de modo a firmar parceria; 
 
IV - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual das atividades desenvolvidas. 
- 
Art. 4º Caberá ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis e de Fundações - CAOCIF prestar 
suporte técnico e administrativo ao NUPAR. 
 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça. 
 
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 08 de janeiro de 2008. 
 
LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO 
Procurador-Geral de Justiça  
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