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PROJETO DE LEI N9 631 DE 2019

AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

Dispõe 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.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Permite o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares, de saúde,
cultura e lazer, localizadas no estado do Amazonas, para crianças e adolescentes que estejam
sob a guarda da família adotiva, no período anterior a destituição familiar.

Parágrafo único: Para fins desta Lei, considera-se:

| - instituições escolares: todas as creches e escolas públicas ou particulares localizadas
no estado do Amazonas;

ll - instituições de saúde: todas as unidades de saúde públicas e privadas, bem como,
consultórios, localizados no estado do Amazonas;

lll - instituições de cultura e lazer: locais relacionados a atividades culturais ou de lazer
para crianças e adolescentes, tais como, parques, teatros, clubes, colônia de férias, centro
recreativo, dentre outros similares direcionados a estes fins, públicos ou particulares,
localizados no estado do Amazonas;

lV - nome afetivo: é a designação pela qual a criança ou o adolescente adotado é
identificado pelos responsáveis legais e que pretendem tornar definitivo, quando das
alterações da respectiva certidão de nascimento, após a guarda concedida, em consonância
com a Lei ne 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 2e A identificação através do nome afetivo ocorrerá nos casos em que a criança ou
adolescente estíver sob a guarda provisória, concedida em regular processo de adoção e exista
a vontade de modificar o prenome ou o sobrenome civil, nos termos do S 1s e 2e do art. 2g e
art.47 da Lei ne 8.069 de 13 de julho de 1990.

Parágrafo único: O nome afetivo será registrado para esses fins, mediante auto
declaração dos responsáveis legais.
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Art. 3s Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços,
de fichas, de formulários, de prontuários e correlatos dos órgãos e entidades previstas no Art.
1e desta Lei deverão conter o campo "nome afetivo" em destaque, acompanhado do nome civil,
que será utilizado apenas para fins administrativos internos.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 23 dC
setembro de 2019
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, a luz da Constituição Federal, nos arts. 226 e227, a
família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e ainda, que é dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.

De forma semelhante, a Constituição do Amazonas prevê no 5 4e, art.242, a incumbência
ao Estado de assegurar a criança e ao adolescente, a proteção de seus direitos e sua defesa.

Nesse viés, esta propositura trata de iniciativa legislativa que tem como objetivo
promover a defesa e proteção das crianças e adolescentes, conforme preconizado pela Lei
Federal ns 8.069 de L990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz
respeito ao processo de adoção, regido no art. 39 e seguintes do ECA, que trata de medida
excepcional e irrevogável, quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou
adolescente na família natural ou extensa.

A adoção no Brasil, segundo doutrinadores, trata de ato jurídico solene, manifesto, no
qual é estabelecido um vínculo de filiação "independentemente de qualquer reloçõo de
porentesco consanguíneo ou ofim, trozendo para o sua família no condiçõo de filho, pessoa que,
geralmente, lhe e estronho" (Maria Helena Diniz).

O art. 19 do ECA, dispõe que:

"é direito da crianço e do odolescente ser criodo e educado no seio de
sua fomílio e, excepcionolmente, em família substituto, osseguroda a
convivêncio familiar e comunitário, em ombiente que gordnto seu
dese nvolvi mento i nteg rol" .

Em muitos casos, que as crianças e adolescentes estão em processo de adoção, a
destituição do poder familiar é demorada, mesmo sendo determinado na legislação específica
que deverão ser processados com prioridade absoluta.

Todavia, na demora vivenciada tantos pelos adotantes quanto pelos adotados ocorrem
diversos desdobramentos e dificuldades para que ambos consigam exercer seus direitos
perante a sociedade, pois o vínculo da adoção só se constitui por sentença judicial.

A Lei Federal ns 13.509 de22 de novembro de 2017, foi sancionada com alterações que
visam agilizar o processo de adoção no Brasil, todavia, ainda não foi dada a eficácia necessária
para que haja maior celeridade, sendo ainda um caminho árduo e cheio de dificuldades para as
famílias.
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Neste processo percorrido é comum que a família substituta sugira a mudança do
prenome/sobrenome civil da criança ou adolescente e geralmente em muitos casos, já há um
tratamento e reconhecimento por um nome afetivo, principalmente por que já se encontram
no convívio da nova família.

Como dito, o processo de adoção pode perdurar por muitos anos, em alguns casos levam
de 4 a 7 anos, pois os pais biológicos têm o paradeiro desconhecido o que inviabiliza a

destituição do poder familiar com maior rapidez, e com isto, as crianças e adolescentes acabam
passando por momentos delicados, pois se reconhecem e são reconhecidas por um nome
afetivo e no seu registro civil consta um nome diferente daquele, gerando assim, enorme crise
de identidade e pertencimento, além de ficarem mais expostas a intimidações sistemáticas no
ambiente escolar e outros de convívio social.

De acordo com dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) há um total de
9.020 crianças e adolescentes inseridas no Cadastro Nacional de adoção, sendo uma parte
disponível e a outra já vinculada a um processo de adoção.

Assim, o Projeto de Lei apresentado trata de iniciativa legislativa que visa permitir à

criança e ao adolescente, que esteja passando por um processo de adoção, o exercício da sua
identidade no meio social, assim como, tem o condão de amenizar a acumulação de problemas
psicológicos e dentre outros às crianças e adolescentes que terá nos cadastros das escolas que
frequenta, nos postos de saúde ou consultórios, e outros, a sua identificação pelo nome que de
fato se reconhece.

Necessário esclarecer, ainda, que a manifestação da vontade de alteração do prenome
pelo adotante deverá atender as disposições contidas nos gS 5e e 6e do art. 47 do ECA, in verbis:

Arï.. 47 . O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que
será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se
fornecerá certidão.

S 5e A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido
de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome
(Redação dada pela Lei ns 12.01-0, de 20009)

5 6e Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é
obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos SS l_e e
2s do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.010, de 2009).

Entretanto, a oresente ooosicão trata da inclusão do nome afetivo ente na via
strativa ilizados n uni nsultóri
re esso de uído o que permite por foça de lei a

alteração no registro civil nos termos da legislação correlata e sendo, sempre considerada como
prioridade, a opinião da criança ou adolescente acerca das mudanças em seu histórico familiar.
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A propositura tem, ainda, por finalidade contribuir com a socialização da criança, evitando
que a mesma seja submetida a constrangimentos e outras dificuldades que vários pais, mães e
filhos adotivos relatam sofrer quando convivem com essa problemática até o final da concessão
da guarda definitiva.

lmpende destacar que o projeto de lei, atendendo as regras constitucionais pertinentes,
não traz interferência indevida à iniciativa privada, nem tampouco, contraria as disposições
normativas inseridas na temática da ordem econômica e financeira da livre iniciativa, restando,
portanto, em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Diante do exposto e da relevância da matéria proposta, solicito aos nobres pares a

aprovação da presente propositura, voltado a mitigar as dificuldades apresentadas e promover
a defesa e proteção da criança e do adolescente nos termos previstos na legislação especial.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 23 dC

setembro de 20L9

DARC
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