
PRIMEIRA INFÂNCIA PLENA NAS AVERIGUAÇÕES OFICIOSAS DE PATERNIDADE 
 

VIVIANE ALVES SANTOS SILVA 
Promotora de Justiça 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
Tel. Promotoria: (21) 3763-6588 

vialves@mprj.mp.br 
 

 

A partir do conhecimento consolidado de que os primeiros anos da vida de uma criança 
são fundamentais para o seu pleno desenvolvimento e que os investimentos na primeira 
infância são os mais eficazes, iniciou-se na Promotoria de Justiça de Família de 
Mesquita/RJ, com atribuição para Família e Registro Civil, o projeto PRIMEIRA INFÂNCIA 
PLENA. Nos procedimentos de Averiguação Oficiosa de Paternidade, a Promotora de 
Justiça titular, mensalmente, profere palestras às mães que são ouvidas no órgão de 
execução. O conteúdo da exposição tem fundamento no programa denominado Boston 
Basics, criado na cidade de Boston, e com lastro nos estudos do Centro de 
Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard. Os Basics consistem em 5 
passos a serem adotados todos os dias pelos pais e cuidadores para proporcionar o pleno 
desenvolvimento das crianças na primeira infância: 1. aumente o amor e gerencie o 
estresse; 2. fale, cante e aponte; 3. conte, agrupe e compare; 4. explore atrávés do 
movimento e brincadeiras; 5. leia e discuta histórias. O último passo envolve a leitura de 
livros para as crianças desde o seu nascimento. Após assistirem à palestra que fala sobre 
esses cuidados no começo da vida, bem como acerca da importância do nome paterno, 
as mães são ouvidas individualmente e recebem um livro destinado à criança como forma 
de incentivar a leitura desde tenra idade. A importância de se estimular as crianças à 
leitura e sua correlação com melhor literacia e desempenho escolar foi observada em um 
estudo da Universidade de Nova York (NYU). Os livros são obtidos pela promotoria 
através de doações, assim como pela parceria com a 2ª Promotoria de Justiça Criminal 
de Queimados/RJ, que destina parte das transações penais para o projeto, através da 
compra de livros infantis para entrega na promotoria de Mesquita. Neste momento, caso 
seja identificada situação adicional de vulnerabilidade da família, a promotoria sinaliza a 
situação à Secretaria Municipal de Assistência Social do município para acompanhamento 
ou inserção no programa federal de visitação familiar Criança Feliz. 
 
PALAVRAS-CHAVE: família, registro civil, primeira infância, educação, leitura. 

mailto:vialves@mprj.mp.br

