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DISPOE sobre o uso do nome afetivo
nos cadastros das instituições escolares,

de saúde cultura e lazer para crianças e

adolescentes que estejam sob guarda

provisória concedida em regular
processo de adoção.

PARECER

I . RELATÓRIO

No dia 02 de outubro de 20L9, a ilustre Deputada Joana Darc apresentou o

Projeto de Lei de ne. 631,12019, que dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros
das instituições escolares, de saúde, cultura elazer, para crianças e adolescentes que
estejam sob guarda provisória, concedida em regular processo de adoção.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo permanecido
em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Posteriormente, segu indo o processo legislativo, os a utos fora m
encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do
disposto no art, 27, inciso l, alínea "a" cfc Art. !27, $1e, inciso lll, do Regimento
lnternol, para emissão de parecer preliminar de sua admissibilidade conforme a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Por fim, salienta-se que o projeto não recebeu emendas.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

' Art.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e
de matérias que lhe sejam encaminhadas.
ArI". I27. (...) S1e A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilida
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jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
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A proposta da eminente Deputada Joana Darc visa permitir
adolescentes que estejam sob guarda de família adotiva possam faze

que crianças e

r uso de nome
afetivo nos cadastros das instituições escolares, de instituições de saúde e eventos
relacionados à cultura e ao lazer, no âmbito do Estado do Amazonas.

Consoante justificação em anexo, a Autora destaca que o processo legal de
adoção pode levar anos até ser efetivamente concluído, motivo pelo qual se faz
necessário proteger os interesses da criança e do adolescente durante a tramitação do
processo, no sentido de permitir que seja usado o nome social que virá a ser
futuramente adotado pelo menor, em atos de natureza administrativa, a exemplo de
formulários escolares, hospitarares e relacionados à lazer e cultura.

Da simples leitura da proposição em exame, depreende-se que o projeto
visa tutelar os valores trazidos pelo art. art.227 da Carta Magna, que atribui à família,
a sociedade e

adolescente e

principalmente, ao Estado o dever de assegurar à criança, ao
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, exploração, violência,
crueldade e opressão.

De igual forma, o art. 3e da Lei n. 8.069, de 13 de julho de l-990, que institui
o Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza que:

"Art.3e Aa criança e o adorescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuÍzo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando_se_lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade,,.

Nesse sentido, não há problemas de juridicidade na proposição, na medida
em que ela näo contradiz norma jurídica em vigor, não contraria princípio geral de
direito e, portanto, encontra lugar no ordenamento vigente.

Como definido no inciso lV do art. Ls do projeto em exame, o nome afetivo
é aquele designado à criança ou adolescente em processo de adoção, o qual, ao final
dos trâmites legais, se tornará definitivo.

Logo, percebe-se, de plano, que o uso antecipado do nome afetivo,
limitado à esfera meramente administrativa, além de não trazer prejuízos, tampouco
interferir na esfera de matérias relacionadas ao direito civil, ainda tem o potencial de
contribuir para o melhor desenvolvimento de relações de afeto e de confiança entre o
postulante à adoção e o adotando, já durante o estágio de convivência, o que, por
certo, contribuirá para aumentar o número de crianças adotadas, restituindo-lh
assim, o direito à convivência familiar



oo

CGJR

I çnn'

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

Ademais, proposituras idênticas a este projeto de lei já
transformadas em normas jurídicas em outro Estado desta Federação, a exemplo da
Lei paulista n' 16.785, de 03 de julho de 20L8 e Lei carioca de n. 7.g3O,de 02 de abril
de 201-8, ambas dispondo sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições
escolares, de saúde ou de cultura e lazer para crianças e adolescentes que estejam sob
guarda da família adotiva, no período em que estejam sob guarda provisória concedida
em regular processo de adoção.

Em âmbito nacional, impende mencionar o projeto de Lei n, 1.535, de
201"9, apresentado pela Senadora Leila Barros, que visa alterar a Lei ne 8.069, de l-3 de
julho de L990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para o fim de prever direitos às
crianças e aos adolescentes durante o processo de habilitação para adoção, entre eles,
o uso de nome afetivo, tendo o referido projeto sido aprovado pela Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e pelo plenário do Senado Federal e,
via de consequência,iá iniciado sua tramitação junto à Câmara dos Deputados, onde
se encontra aguardando apreciação conclusiva pelas comissões daquela Casa.

Desta feita, quanto à juridicidade, não se verificam desarmonias entre a

matéria discutida no projeto e as regras jurídicas positivas e os princípios gerais de
Direito, previstos explícita ou implicitamente na constituição da República.

Com efeito, no que tange à constitucionalidade, verifica-se que o tema
tratado neste Projeto de Lei se situa no âmbito da competência legislativa
concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, eis que contido
na matéria de proteção à infância e à juventude, conforme art. 24, inciso XV, da
Constituição Federal de 19882, o qual foi reproduzido, integralmente, na Constituição
Amazonense, consoante art. L8, inciso XV, do texto constitucional estadua13.

Salienta-se QUê, nestes casos, a competência da União limita-se a

estabelecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos
Estados para legislar sobre a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, do art.
24 da Carta Magnaa, não havendo, portanto, impedimentos de ordem constitucional
para edição de lei estadual sobre a proposição em tela.

' Arl.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
XV - proteção à infância e à juventude;

' Art. l'8. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar
concorrentemente com a União sobre:
XV - proteção à infância e à juventude;
o Arl.24. (...) 5 rs No âmbito da legislação concorrente, a competência da união limitar-se-á a
estabelecer normas gerais. S 2s A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
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Ademais, com relação à competência para a iniciativa do p rocesso
legislativo, também não se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto
por memb ro desta Casa Legis ativa, nos termos do art. art. 33 da Constítuição do
Estados e do art. 87, inciso l, do Regimento lnterno deste poder Legislativo6

Por fim, verifica-se que o inteiro teor desta proposição obedece às regras
de boa redação e técnica legislativa, estando sistematizada e livre de obscuridade ou
erros materiais.

ilt - coNcLUSÃO

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação que deve ser observada por esta comissão de
Constituição, Justiça e Redação ccJR, MANIFEsTo voro FAV'RÁ'EL à
admissibilidade do projeto de Lei n.631/20L9.

É o parecer.

Ma zembro de 20L9

DEP DELEGADO PÉRICLES

Presidente da comissão de constituição, Justiça e Redação - ccJR.

Relator

t Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao procurador-Geral de
Justiça, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constitu ição.
6 Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,
admitindo-se as segulntes hipóteses quanto à autoria:
| - Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por projeto;
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