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Ofício Circular n° r4 ° I /2012-SEC

Goiânia. 00 de ÜW rrJbJ) de 2012

Processo n° 4259718/2012

Aos magistrados do Estado de Goiás

Assunto: Orienta sobre a necessidade da intimaçõo dos Promotores de Justiça nos processos

de adoção, ainda que envolvendo maiores de idade

Senhor(a) iuiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, cópias do Ofício

n° 215/2012, do Despacho n° 4529/2012 e do Parecer n° 393/12-1, extraídas do processo

supramencionado, referente ao posicionamento externado pelo Ministério Público do Estado

de Goiás.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoría, item publicações).

Atenciosamente.

ofcirll8/RC
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DES^ÜEAFRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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Ministério Público
do Estado de Goiás

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

Of. n. 215/2012 - GSP/AJ

A Sua Excelência a Senhora

Des. Dra. Beatriz Figueiredo Franco

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n.250, Ed. do Fórum de Goiânia, Goiás

Assunto: Solicitação providências

Goiânia, 02 de outubro de 2012.

Senhora Corregedora-Geral,

A par de cumprimentá-la, venho por meio deste solicitar a

expedição de recomendação ou outro ato que compreender cabível com o fim de

informar aos magistrados sobre a necessidade de intimaçao dos Promotores de

Justiça nos processos relacionados com a adoção de pessoas, ainda que maiores de

idade.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Í
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ISY NETO

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

ABRAO AM

SUBPROCURADOR-GERAL DE JLSTIÇA
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corregedoría
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°

Nome

Assunto

4259718/2012-Goiânia

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos

Solicita Providências

°«qDESPACHO N /2012

Considerando o papel orientador da Corregedoria-Geral da

Justiça, expeça-se ofício circular dirigido a todos os magistrados goianos, dando-lhes

ciência do posicionamento externado pelo Ministério Público do Estado de Goiás no

tocante à intervenção nos processos de adoção, ainda que envolvendo maiores de

idade. Faça-se acompanhar a comunicação coletiva de cópias do referido ofício e da

peça opinativa.

Após, dê-se ciência ao Subprocurador-Geral de Justiça para

Assuntos Jurídicos, Abrão Amisy Neto, arquivando-se em seguida.

A Secretaria Executiva.

Goiânia, ttode novembro de 2012.

DespCVM/WML

DES':3 BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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PROCESSO N°

NOME

ASSUNTO

COMARCA

: 4259718/2012

: Subprocurador Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos
: Solicita Providências

: Goiânia

&

PARECER N° 393/12-1 - Através do expediente de fl. 04, o
ilustre Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Dr. Abrão Amisy Neto,
solicita a este Órgão Censor a expedição de recomendação aos magistrados do Estado,
sobre a necessidade de intimaçao dos Promotores de Justiça, nos processos
relacionados com adoção de pessoas, ainda que maiores de idade.

Encaminhados os autos à Assessoria Correicional Judicial e

Extrajudicial, apresenta manifestação às fls. 07/08.

Pois bem.

Conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA, é obrigatório a intervenção do Ministério Público na defesa dos direitos e
interesses previstos na lei, senão vejamos:

Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará
obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses
de que cuida esta Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das
partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os
recursos cabíveis.

Art. 203. A intimaçao do Ministério Público, em qualquer caso, seráfeita
pessoalmente.

Art. 204. Afalta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade
do feito, que será declarada de oficio pelo juiz ou a requerimento de
qualquer interessado.

Art. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério
Público deverãoserfundamentadas.

O artigo 1619, do Código Civil, dispõe:

A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da assistência
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efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que
couber, as regras gerais da Lei n" 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto, infere-se' que o Ministério Público possui
competência para intervir nas ações referente ao estado da pessoa, sendo necessário a
sua intimaçao nos casos de adoção.

Assim, quer me parecer condizente a expedição de ofício-circular
aos magistrados do Estado, a fim de recomendar-lhes sobre a necessidade de intimaçao
dos Promotores de Justiça nos processos relacionados com a adoção de pessoas, ainda
que maiores de idade.

Posto isto, Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da
Justiça, caso seja acolhida a manifestação supra, manifesto pela cientificação dos
magistrados do Estado, para recomendar-lhes sobre a necessidade de intimaçao dos
Promotores de Justiça nos processos relacionados com a adoção de pessoas, ainda que
maiores de idade.

Após, pauto pelo arquivamento dos presentes autos, após
cientificação do Solicitante, acerca da decisão de Vossa Excelência.

cfo

É o parecer, s.m.j.

Goiânia, 12 de novembro de 2012.
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