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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTÊ-DO DO AMAZONAS
GABINETE DO DEPUTADO ALVARO CAMPELO

PROJETO DE LEI ORDINARIN ru"509 , DE 2019.

Autoria: Deputado ÁNaro Campelo

INSTITJI a "Semana Estadual de

Adoçãc Tardia de Crianças,

Adolescentes e Jovens" e dá outras
providàtcias.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 10. Fica instituída, na semana do dia 12 de outubro de cada ano, a
"semana Estadual da Adoção Tardia de Crianças e Adolescentes".

Art. 20. A Semana Estadual da Adoção Tardia de Crianças e Adolescentes

tem, por finalidade, a reflexão, a agilização, a comemoração e a realização de

campanhas de conscientização, sensibilização e publicidade sobre o tema

"adoção tardia", com a realização de debabs, palestras e seminários e a

promoção de iniciativas visando à adoção de crianças e adolescentes, entre

dois e 17 anos, em todo o Estado do Amazonas.

Art. 30. A efetivação da Semana da Adoção Tardia de Crianças e Adolescentes

fica a cargo dos órgãos competentes do Poder Executivo, em consonância com

os Poderes Legislativo e Judiciário, Ministerio Público e entidades da

Sociedade Civil. tì
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Art.40. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus, 2 de julho de 2019.
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Depútado Estadual- PP
Assembleia Legislativa do Estedo do Amazonas
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JUSTIFICATIVA

Conceitualmente, no direito civil, adoção é o ato jurídico de acolhimento, de

forma definitiva, por parte de uma pessoa Gu uma família (adotante), não

biológicos, de um indivíduo (adotado).

Portanto, além de muito amor, decorrente do preenchimento das lacunas
afetivas existentes de cada lado, tambem há t-ansferência, integral ou parcial,

de responsabilidades e direitos dos pais biologicos aos adotantes, em relação

aos adotados (pátrio poder)1.

Contudo, um dos grandes empecilhos para a adoção, se não o maior, é o fator

idade daqueles que estão disponíveis para esse tipo de instituto, justamente

por causa da dúvida sobre a adaptação, considerando a necessidade de

integração à dinâmica familiar, por parte do adotado, que estava acostumada a

uma outra historia de vida.

De acordo com o Conselho Nacional de Juitiça (CNJ), 8,7 mil crianças e
adolescentes em todo o país estão aptas para receber uma família, em meio a

um total de 43,6 mil pessoas que constam como pretendentes no Cadastro
Nacional de Adoção l2l.Mais de 73,48o/o são maiores de 5 anos, 65,85% são

negras ou pardas, 58,52o/o possuem irmãos, 25,680/o têm alguma doença ou

deficiência. Já entre os adotantes cadastrados" 77 ,79o/o só aceitam crianças até

5 anos, 17o/o querem apenas crianças brancas, 63,27o/o optam por não adotar

aquelas que têm doenças ou deficiências e 64,270/o não estão abertos a

receber irmãos.

lnformações recentes publicadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de

Justiça mostram que políticas públicas devem ser utilizadas, como forma de

conscientizat e estimular a adoção tardia.

Conforme as mensagens lá constantes, a grande maioria de crianças/jovens
prontas para adoção possuem entre 13 e 17 anos, cerca de 480/o. Por outro
lado, apenas 0,7o/o dos pretendentes à adoção aceitam jovens encaixados
nessa faixa etária.

1 
Legislaçâo: No Codigo Civil: Subtítulo ll, Capítulo lV.

No Estatuto da Criança e do Adolescente: Seçâo lll, Su[,seção lV
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Senão vejamos2

Conta que não fecha
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das crianças têm entre
o ê 4 anos de idade

das cianças tèm €ntre
5 e I anos de idade

das crianças têm entre
9 e 1? anos de idade

dos jovens têm e*tre
13 e 17 anos de idade
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Como a própria imagem acima aponta, "essa c:nta não fecha".

Por esse motivo, inspirados por uma ação rromovida pelo time de futebol
pernambucano Sport Club do Recife, alguns T-ibunais de Justiça se engajaram
no apoio a campanhas de promoção a esse tipo de adoção, quando aderiram à

ideia de que crianças e adolescentes devem ser mostrados e podem atuar na

tentativa da propria adoção.

Nesse passo, vários foram os expedientes u:ilizados por diversas entidades,
públicas e privadas, no sentido de trabalhalem, no formato de divulgação,
conscientização e estímulo, a adoção de crianças, adolescentes e jovens, a

partir dos dois anos de idade.

O Projeto de Lei, que ora submetemos à apreciação deste Parlamento, tem por

objetivo ampliar e aperfeiçoar os benefícios decorrentes da implantação e

emissão de Carteiras e ldentificação das Pessoa com Deficiência - CIPD.

2 http://www.cnj.jus,bínoticias/cnj/84763-adocao{ardia-üibunais-dao-visibilidade-a-crianca-e-
adolescente N
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Pelas razões expostas, e considerando o inteesse público e a relevância que

caracterizam a matéria, submetemos aos Nob-es Pares para que empreguem

seu indispensável apoio, a fim de que seja aprwada esta proposição.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus, 2 de julho de 2019.
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