
Ofício nº 056/2010                                                Curitiba, 08 de junho de 2010.

Prezado(a) colega,

O Núcleo de Pesquisa e Informação do Ministério Público 
do Paraná - NPI informa ter iniciado o cadastramento de Promotores e 
Procuradores de Justiça com atribuições na área da Infância e Juventude, para 
acesso ao Cadastro Nacional de Adoção - CNA, banco de dados instituído pelo 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ com o objetivo de reunir informações 
sobre crianças e adolescentes em condições de serem adotados e 
pretendentes habilitados à adoção em todo o Brasil.

A disponibilidade do acesso de membros do Ministério 
Público ao CNA, outrora restrito a magistrados, resulta um convênio celebrado 
entre o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, viabilizando 
assim a fiscalização de sua alimentação e movimentação, nos moldes do 
previsto no artigo 50, §12, do ECA (a exemplo do que deve ocorrer em relação 
aos cadastros similares existentes nas comarcas).

Para efetuar o cadastramento, os Promotores, 
Procuradores de Justiça e Servidores autorizados devem imprimir e preencher 
o formulário disponível no link: www2.mp.pr.gov.br/restrito/formulario_cna.pdf, 
enviando-o ao NPI, exclusivamente via Correio, no seguinte endereço: 

NÚCLEO DE PESQUISA E INFORMAÇÃO - A/C Helena 
e/ou Christianne. Rua Tibagi nº 779, sala 503 - Centro - 
Curitiba - Paraná - CEP: 80060-110

O NPI esclarece que a senha e as instruções de acesso 
ao CNA estarão disponíveis a partir da data de chegada do formulário ao 
Núcleo. O acesso ao CNA é revestido de sigilo e restrito aos membros do 
Ministério Público com efetiva atuação na área da infância e juventude, 
devendo ser solicitado o cancelamento do cadastro após cessada a respectiva 
designação. Em caso de dúvida sobre o cadastramento, entrar em contato 
pelos telefones (41) 3250-4063, 3250-4026, 3240-4061 e 3250-4064 ou via e-
mail: mpnpi@mp.pr.gov.br.

Esclarecemos, outrossim, que informações adicionais 
sobre o CNA e sobre as alterações legislativas promovidas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente pela Lei nº 12.010/2009 encontram-se disponíveis na 
página do CAOPCA/PR na internet, com acesso por intermédio do link: 
www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=396. No mesmo tópico também podem ser encontrados artigos 
jurídicos, jurisprudência selecionada e modelos diversos que poderão ser 
utilizados pelos(as) colegas, no sentido de proporcionar a todas as crianças e 
adolescentes o efetivo exercício de seu direito fundamental à convivência 
familiar.

II - Aproveitamos o ensejo para informar que, a partir de 
provocação deste Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e 
do Adolescente (efetuada através do Ofício nº 020/2010, de 09 de março de 
2010), o Corregedor Geral da Justiça, Des. Waldemir Luiz da Rocha, expediu 
os ofícios circulares nºs 66/2010 e 67/2010, ambos datados de 25 de maio de 
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2010 (cópias em anexo), através dos quais cobra, junto aos escrivães e 
magistrados, o efetivo cumprimento dos itens 2.3.2.1, 2.3.2.2 e 5.2.7, do 
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, relativos à identificação 
dos processos e procedimentos que envolvem interesses de crianças e 
adolescentes, para que recebam o trâmite prioritário previsto pelos arts. 4º, 
caput e par. único c/c 152, par. único, da Lei nº 8.069/90, como decorrência do 
princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, 
insculpido no art. 227, caput, da Constituição Federal. Vale destacar que, por 
força do disposto de maneira expressa no citado art. 152, par. único, da Lei nº 
8.069/90, as causas que envolvem interesse de crianças e adolescentes têm 
assegurada, “sob pena de responsabilidade”, prioridade absoluta na tramitação 
e na execução dos atos e diligências judiciais a elas referentes, cabendo ao 
Ministério Público a fiscalização do efetivo respeito a tais comandos 
normativos.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada 
estima e distinta consideração.
   

                 LUCIANA LINERO                        MURILLO JOSÉ DIGIÁCOMO
              Promotora de Justiça                            Promotor de Justiça


