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RESUMO 
 
O presente trabalho dedicou-se a pesquisar as políticas públicas de incentivo à adoção, bem 
como os direitos e princípios inerentes à criança e ao adolescente. Foi desenvolvida a análise 
do dever de proteção do Estado, da sociedade e da família em relação à criança e ao 
adolescente, bem como o conceito de políticas públicas e suas espécies. O instituto da adoção 
e o atual cenário brasileiro foi outro ponto abordado no trabalho. Assim, o objetivo foi refletir 
sobre a exposição de crianças e adolescentes em políticas públicas, em busca de uma família, 
sobretudo, considerando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e o 
princípio da dignidade da pessoa humana. A opção metodológica de pesquisa utilizada foi a 
bibliográfica, para obtenção de dados jurídicos em relação aos assuntos abordados, tendo 
como base a doutrina e a legislação brasileira, inclusive virtual.  
 
Palavras-chave: Adoção tardia. Cenário brasileiro. Exposição.  
 
 

THE PUBLIC POLICIES OF ENCOURAGEMENT FOR ADOPTION AND THE 
(IN)ADEQUACY OF THE SAME TO THE CHILD AND ADOLESCENT’S BEST 

INTERESTS. 
 
ABSTRACT 
 
The current study focused on researching the public policies of encouragement for adoption as 
well as the children and adolescents’ rights and related principles. It was conducted analysis 
on the protection duty of the government, the society and the family with respect to the child 
and adolescent, as well as the concept of public policies and its forms. The study has covered 
the subjects of the institution of adoption and the current Brazilian scenario. Therefore, the 
purpose was to reflect upon the exposure of children and adolescents in public policies, in 
search of a foster family, especially, regarding the principle of the best interest of the child 
and the adolescent and the principle of human dignity. It was used the bibliographic research 
methodology in order to collect legal data related to the subjects discussed, based on opinion 
of jurists and the Brazilian law, including online.  
 
Keywords: Late Adoption. Brazilian Scenario. Exposure. 



 
 

INTRODUÇÃO  

 

A adoção é um instituto extremamente importante, que visa garantir, às crianças e 

adolescentes acolhidos em instituições, o direito de crescer e viver em um ambiente familiar 

adequado, estabelecendo vínculo de afeto entre o adotante e o adotado.  

No Brasil, mais de trinta e duas mil crianças e adolescentes acolhidos em instituições 

esperam por uma família, por outro lado, o número de interessados em adotar ultrapassa esta 

conta, porém nem todos possuem o interesse em adotar crianças e adolescente com idade 

elevada.  

Por tratar-se de um número muito alto, o Estado enquanto protetor, deve se preocupar e 

com isso, incentivar a colocação da criança e do adolescente em uma família substituta, na 

medida em que, é seu dever zelar por estes que se encontram em estado de vulnerabilidade.  

Imprescindível é o incentivo governamental, pois para que o instituto da adoção chegue 

ao conhecimento de toda sociedade, políticas públicas devem ser implementadas.  

Algumas políticas públicas de incentivo à adoção já foram realizadas no Brasil. Cada 

Estado opta por um projeto diferente, mas todos têm como objetivo dar visibilidade às 

crianças e adolescentes aptos para o processo de adoção e, consequentemente, efetivar a 

colocação na família substituta.  

Insta ressaltar, que, tratando-se de crianças e adolescentes, está se envolvendo um ser 

humano vulnerável e em processo de desenvolvimento, razão pela qual toda iniciativa que 

envolve um menor, deve atender aos direitos garantidos pela Constituição da República 

Federativa do Brasil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

De mesmo modo, os projetos devem observar e cumprir com o que é disposto pelos 

princípios constantes no ordenamento jurídico brasileiro, primordialmente, o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Não obstante, o objetivo maior das políticas públicas de incentivo à adoção, qual seja 

promover a visibilidade, é necessário analisar se estão de acordo com o supracitado, pois os 

direitos inerentes à criança e ao adolescente devem ser garantidos, sem violações.  

Com isto, o objetivo do presente trabalho é analisar as políticas públicas de incentivo à 

adoção já implementadas, sobretudo, considerando a adequação das mesmas frente ao 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, bem como do princípio da 

dignidade da pessoa humana.  
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1 DEVER DO ESTADO DE PROTEÇÃO E CUIDADO EM RELAÇÃO À CRIANÇA 

E AO ADOLESCENTE 

 

Conforme doutrinado por Paulo Nauder (2015, p. 03), a família possui grande 

complexidade, o que inibi de conceituá-la de uma só forma, pois ela pode incluir diversos 

conceitos.   

A família pode ser entendida como a instituição social, cuja qual é composta por 

pessoas físicas, que objetivam entre si, compor planos de convivência, podendo descender 

uma da outra ou de um tronco comum (NAUDER, 2015). 

Na prática, o conceito de família, pode ser entendido como uma composição de 

diversas formas, seja matrimonial, união estável, relação monoparental ou união homoafetiva, 

formas essas, que tem o mesmo objetivo, que é converter suas relações em casamento e, 

consequentemente, constituir família (NADER, 2015). 

Conforme doutrinado por Paulo Nader (2015, p. 03), além dos aspectos biológicos e 

sociais, a família compreende grupos que possuem interesses morais, afetivos e econômicos, 

podendo, inclusive, advir de forma natural em consequência de afeto, instinto e razão.   

No âmbito legislativo, Flávio Tartuce (2018, p. 38) explana que a concepção 

Constitucional de Família, conforme interpretação do art. 226, da Constituição Federal, é 

decorrente de três institutos, o casamento civil, a união estável e a entidade monoparental.   

O conceito de família pode ampliar-se para além dos constantes na Constituição 

Federal, já que este é um rol meramente exemplificativo e diante dos novos modelos de 

família, tem-se entendido que a mesma não pode se enquadrar em uma única moldura rígida 

(TARTUCE, 2018, p. 39 e 40). 

Independentemente de como será realizada a composição da família, por tratar-se de 

um instituto indispensável e importante na sociedade, é digno de proteção absoluta do Estado.  

 

 

1.1 Da Proteção e Cuidado do Estado 

 

Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, §7°, garantiu o planejamento familiar por livre 

iniciativa do casal, cabendo ao Estado proporcionar os recursos necessários para o exercício 

regular desses direitos e ainda, impedindo a interferência de qualquer pessoa, de direito 

público ou privado, na formação da família (BRASIL, 1988). 
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Segundo Marcelo Novelino (2014, p. 48), o papel fundamental do Estado é o dever de 

especial proteção com a família, na medida em que a instituição familiar é a base da 

sociedade.   

Proteger a família somente será possível por meio da proteção de seus membros, 

abrangendo todas as pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade (MONTEIRO, 2016, p. 

22). 

Nesse seguimento, Paulo Nauder (2015, p. 03), esclarece que: 
 
O Estado não apenas possui legitimidade para dispor sobre a 
instituição familiar, como o dever de zelar por sua organização, a fim 
de garantir a prática da solidariedade entre os seus membros e a 
observância de valores básicos ligados à vida, saúde, cultura e 
educação. 
  

A proteção especial da família convencionada na Constituição Federal compreende o 

instituto do casamento, o resguardo aos direitos dos filhos e a dissolução da união estável e 

matrimonial.  

No que se refere aos direitos da criança e do adolescente, o caput do artigo 227, da Lei 

Maior, assim dispõe:  
 
Art. 227. 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 (BRASIL, 1988).  
 

Ainda sobre este assunto Rolf Madaleno (2018), explica que a proteção assegurada à 

criança, ao adolescente e ao jovem, no artigo 227, da Constituição Federal, é um dever não só 

da família, mas também da sociedade e do Estado e ainda, sua atribuição deve ser sucedida 

com absoluta prioridade.  

Para assim proceder junto às entidades não governamentais e por meio de políticas 

específicas, o Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, aplicando percentual de recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil, bem como criando programas de prevenção e atendimento 

especializado e integração social para o adolescente portador de deficiências, seja com 

treinamentos para o trabalho ou facilitação ao acesso à bens e serviços coletivos (BRASIL, 

1988).  
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A proteção especial à criança e ao adolescente, estabelecida no artigo 227, § 3°, da 

Constituição Federal, deve compreender ainda os seguintes pontos: 
 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, 
observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; 
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; 
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando 
da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;  
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, 
incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a 
forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, 
ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins 
(BRASIL, 1988). 
    

Como já mencionado, no plano familiar, os filhos, além de ser interesse da família e da 

sociedade, merecem amparo absoluto do Estado.  

Nesse sentido, é o Princípio da proteção da prole, também conhecido como Princípio 

da proteção integral da criança, que está inserido no artigo 227, da Constituição Federal, e 

garante com prioridade a proteção de crianças e adolescentes, por serem indefesos e por 

estarem em uma fase importante de crescimento e desenvolvimento de sua personalidade 

(MADALENO, 2018).  

Por esse motivo e considerando que a formação da criança também é um dever do 

Estado, a ele está autorizado interferir nas relações entre pais e filhos, bem como subtrair o 

menor de influências nefastas que possam resultar em sofrimento (MONTEIRO, 2016). 

Ademais, malgrado esforços na manutenção e reintegração da criança e do adolescente 

na família natural ou extensa, incumbe ao Estado, por meio de programas, inseri-los em uma 

família substituta (MADALENO, 2018). 

A adoção, conforme dispõe o artigo 227, §5°, da Constituição Federal, deve ser 

assistida pelo Poder Público, objetivando estabelecer as condições para sua efetivação, de 

modo a assegurar os direitos da criança e do adolescente (BRASIL, 1988). 

Em relação ao tema, explana Rolf Madaleno (2018, p. 209):  
 
Consta como fundamental direito da criança e do adolescente e agora 
também do jovem (EC 65/2010), assegurado pelo artigo 227 da 
Constituição Federal, garantir ao infante a convivência familiar e 
comunitária, como já ordenava a Convenção dos Direitos da Criança, 
das Nações Unidas, ao estabelecer que a criança deva crescer no seio 



8 
 

de sua família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão, 
para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade. 
 

Entre todos os programas com a finalidade de atender o melhor interesse da criança e 

do adolescente, a adoção deve ser buscada como última alternativa, pois a prioridade sempre 

será a retomada da convivência familiar e comunitária (MADALENO, 2018). 

O dever do Estado enquanto protetor é amparar as crianças e os adolescentes de forma 

passiva, assegurando os direitos mínimos inerentes à dignidade da pessoa humana, de forma 

ativa, promovendo meios para que os direitos sejam reconhecidos e efetivados pelo próprio 

Estado, pela família e pela sociedade. 

 
 

2 CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

Inicialmente, Heidemann e Salm (2010, p. 29), conceituam as políticas públicas como 

“ações práticas, diretrizes políticas, fundadas em leis e empreendidas como funções de Estado 

por um governo, para resolver questões gerais e específicas da sociedade”. 

Para Alves e Siqueira (2011, p. 54 e 55): 
 
As políticas públicas, hodiernamente, inegavelmente, se referem à 
distribuição dos recursos do governo captados por meio de impostos e 
utilizados em inventos que beneficiem a sociedade, prestando-lhe 
conta de suas escolhas, dos meios de execução e dos gastos realizados. 
 

Através das políticas públicas, o Estado passa a exercer uma presença direta e prática 

na sociedade, utilizando para tanto, um planejamento previamente definido, que pode ter um 

alcance geral ou um impacto setorial (HEIDEMANN e SALM, 2010). 

Por ser uma solução para os impasses da sociedade, as políticas públicas podem ser 

elaboradas para atender diversos campos. Como elenca Ronaldo Dias (2012), há quatro 

espécies de políticas públicas: 

a) Políticas Públicas Sociais - voltadas para atender os direitos sociais, como a educação 

e a saúde.  

b) Políticas Públicas Administrativas - cuida de todos os assuntos que envolvem 

democracia, descentralização e a participação social.  

c) Políticas Públicas Macroeconômicas - visa atender assuntos fiscais, monetários, 

cambiais e industriais.  
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d) Políticas Públicas Setoriais - as referidas políticas têm a finalidade de cuidar dos 

impasses que envolvem o meio ambiente, cultura, agrária, direitos humanos entre 

outros.  

Não obstante a elaboração das políticas públicas pelo Estado podem ser executadas 

tanto por órgãos governamentais, como por organizações do terceiro setor, desde que 

investidas de poder público, parceria com o Estado e legitimidade governamental, como 

exemplo as ONGs e as fundações (DIAS, 2012). 

Em síntese, políticas públicas trata-se de projetos e programas elaborados pelo Estado, 

com a finalidade de solucionar os impasses apresentados na sociedade em todas as áreas, e 

sua execução dependerá de recursos governamentais e de autoridades que possuam 

legitimidade.  

 
 

2.1 Políticas Públicas Sociais  
 

Conforme explana Alves e Siqueira (2011), para oferecer iguais oportunidades na 

sociedade, o Estado introduz as ações de cunho social, isto é, as políticas públicas sociais, 

com a finalidade de garantir todos os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Nesse 

sentido: 
 
Podemos dizer que as políticas públicas de ordem social representam 
um dever de reflexão e nova postura moral do Estado brasileiro e das 
empresas privadas diante de um povo oprimido pelo desmando e 
descaso do poder público com os segmentos menos favorecidos 
financeiramente, discriminados pela idade, pela cor e pelas 
deficiências de ordem física e mental. As políticas públicas sociais 
surgiram para reconhecer e examinar as divergências entre os 
indivíduos de modo a buscar soluções pautadas pela dignidade 
humana. (ALVES E SIQUEIRA, 2011, p. 59). 
 

Diante do exposto, um instituto de extrema importância nas políticas públicas sociais, é 

o da adoção. Assim o é, pois, as políticas públicas sociais são o meio utilizado pelo Estado, 

para garantir que crianças e adolescentes colocados para adoção, possuam o direito de crescer 

no seio familiar, em consequência, de ter um adequado processo de desenvolvimento.  

Em razão de sua relevância, imprescindível analisar a viabilidade e eficiência das 

políticas públicas elaboradas pelo Estado, para incentivar a adoção de crianças e adolescentes 

no Brasil.  

No projeto de elaboração devem ser ponderados os pontos negativos e positivos, uma 

vez que, segundo Alves e Siqueira (2011, p. 58) “As políticas públicas sociais criadas pela 
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administração são complexos os fatos que influenciam seu sucesso ou fracasso e os mesmos 

exigem grande exame”. 

Buscando atender o melhor interesse da criança e do adolescente, o artigo 4°, do 

Decreto Lei n° 99.710, de 21 de novembro de 1990, estabelece que todas as políticas públicas 

voltadas ao atendimento dos direitos da criança, devem ser elaboradas e executadas da 

seguinte forma:  
I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito 
de direitos e de cidadã; 
II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe 
digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de 
desenvolvimento; 
III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das 
crianças e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as 
diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais; 
IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que 
atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o 
investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da 
inclusão sem discriminação da criança; 
V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã 
com as evidências científicas e a prática profissional no atendimento 
da primeira infância; 
VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por 
meio de suas organizações representativas, os profissionais, os pais e 
as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da 
oferta dos serviços; 
VII - articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e 
integrado; 
VIII - descentralizar as ações entre os entes da Federação; 
IX - promover a formação da cultura de proteção e promoção da 
criança, com apoio dos meios de comunicação social (BRASIL, 
1990). 
 

Ademais, o parágrafo único, do artigo 4°, do Decreto Lei n° 99.710/90, dispõe que: 
 
A participação da criança na formulação das políticas e das ações que 
lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social 
como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade de sua idade, 
devendo ser realizada por profissionais qualificados em processos de 
escuta adequados às diferentes formas de expressão infantil (BRASIL, 
1990). 
 

Neste ínterim, no que se refere às políticas públicas de incentivo a adoção, é necessária 

a verificação dos seguintes pontos: (I) Se os problemas que geraram as políticas estão sendo 

resolvidos; (II) se o número de crianças e adolescentes para adoção minorou; (III) se outros 

problemas foram gerados em razão da aplicação das políticas; (IV) se é possível adotar outras 

políticas com maiores benefícios as crianças; e (V) se as políticas públicas de incentivo a 

adoção não violam as normas Constitucionais e Estatutárias.  
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As políticas públicas devem possuir certas características em relação com a sua 

qualidade, tais como estabilidade, adaptabilidade, coerência e coordenação, qualidade da 

implementação e da aplicação efetiva, consideração do interesse público e eficiência (DIAS, 

2012). 

Isto posto, conclui-se, que na elaboração e principalmente na execução, as políticas 

públicas devem mostrar resultados positivos, uma vez que sua finalidade é solucionar 

problemas, e em nenhuma circunstância, ocasioná-los.  

 

 

3 ADOÇÃO COMO POLÍTICAS PÚBLICAS E O CENÁRIO ATUAL BRASILEIRO 

 

A filiação é a relação jurídica que decorre de parentes por consanguinidade ou de outra 

origem, trata-se de uma relação estabelecida entre ascendentes e descendentes de primeiro 

grau (TARTUCE, 2018).  

O vínculo que se estabelece entre os pais e os filhos, decorrente de fecundação natural 

ou da técnica de reprodução assistida, bem como da adoção e da relação socioafetiva 

resultante da posse do estado de filho, são acepções de filiação (FUJITA, 2011). 

Conforme explanado por Jorge Siguemitsu Fujita (2011, p. 31), inexiste diferença entre 

os filhos em matéria de direito e deveres, todos são iguais, assim como imposto no artigo 227, 

§6°, da Constituição Federal “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 1988). 

Em que pese à igualdade entre os filhos, Rolf Madaleno (2020, p. 145), elucida que a 

“filiação nem sempre advém dos laços sanguíneos, porquanto, reconhece a legislação 

brasileira o parentesco legal da adoção, enquanto a doutrina e os tribunais, inclusive o STF, 

fazem referência à filiação socioafetiva”. 

Já para Ana Cláudia Silva Scalquette (2010), apenas deveria subsistir a distinção de 

filiação biológica e não biológica. Por outro lado, o doutrinador Jorge Siguemitsu Fujita 

(2011), entende que, quanto à natureza, a filiação pode ser classificada como jurídica, 

biológica e socioafetiva.  

 

 

3.1 Filiação Jurídica   
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O vínculo paterno-filial, cujo qual é reconhecido pela Lei, trata-se de uma filiação 

jurídica, sendo que:  
 
...os filhos podem ser presumidamente do marido e mulher (art. 1.597, 
CC 2002; art. 338, CC 1916), reconhecidos voluntariamente pelos pais 
biológicos (art. 1.607, CC 2002; art. 355, CC 1916); reconhecidos 
forçadamente mediante decisão judicial (art. 1.606, CC 2002; art. 27, 
ECA; art. 350, CC 1916); e, ainda, a adoção confere ao adotado status 
de filho do adotante (art. 1.626, CC 2002;4 art. 41, ECA) (FUJITA, 
2011, p. 61, apud VENCESLAU, 2004, p. 69).  
 

Considerando a regra constitucional de isonomia, tem-se que a filiação não está 

atrelada apenas ao casamento, não havendo falar em filho legítimo ou ilegítimo, ou seja, o 

objetivo da filiação jurídica é reconhecer a condição de filho (FUJITA, 2011, p. 62).  

Constata-se assim, que a classificação de filiação jurídica não é para distinguir os 

filhos, mas tão somente regularizar as circunstâncias para o devido reconhecimento da pessoa 

como filho.  

 

 

3.2 Filiação Biológica  

 

Assim como a própria denominação, a filiação biológica ou natural, “é a relação que se 

estabelece, por laços de sangue, entre uma pessoa e seu descendente em linha reta do primeiro 

grau” (FUJITA, 2011, p. 63).  

Independente de como ocorre – dentro ou fora do matrimônio –, esta relação de filiação 

biológica é resultado de uma reprodução humana natural ou carnal, que terá como 

consequência a gravidez e o nascimento da criança (FUJITA, 2011).  

Além da concepção natural, o filho também pode ser concebido através de técnicas que 

promovam o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, o que será realizado com a 

assistência médica (SCALQUETTE, 2010). 

A referida técnica denominada de reprodução assistida, trata-se de um “conjunto de 

técnicas que têm como fim provocar a gestação mediante a substituição ou a facilitação de 

alguma etapa que se mostre deficiente no processo reprodutivo” (FUJITA, 2011, p. 63, apud, 

SCARPARO, 1991, p. 5).  

Sobre as técnicas de reprodução humana assistidas, Jorge Siguemitsu Fujita (2011), 

elucida que elas podem ser homólogas, quando se utilizam os materiais genéticos dos próprios 

cônjuges e companheiro, ou heterólogas, quando é utilizado o material genético de um 

terceiro.   
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Rolf Madaleno (2020), entende que não é possível aceitar a relação apenas biológica, 

sendo que esta deveria coexistir com o vínculo afetivo, como um complemento da relação 

paternal. 

Assim, tem-se, que a filiação biológica, nada mais é do que o vínculo de 

consanguinidade entre pais e filhos.  

 

 

3.3 Filiação Socioafetiva  

 

A filiação socioafetiva é construída por laços verdadeiros de afeto, pelo desejo de 

interagir como pai, mãe e filho do coração (MADALENO, 2020). 

Segundo Ana Cláudia Silva Scalquette:  
 
A paternidade ou filiação socioafetiva é o reconhecimento judicial de 
que o que liga duas pessoas e as faz crer que manterão esse vínculo 
por toda a vida é o amor. A afetividade tem sido cada vez mais 
discutida e considerada em matéria de filiação, o que nos parece um 
caminho acertado da ciência jurídica, que deve assegurar, sobretudo, 
que as relações humanas fundadas no afeto e respeito mútuos estejam 
protegidas (SCALQUETTE, 2010, p. 44). 
 

Isto significa que a filiação socioafetiva é aquela decorrente das relações entre pai, mãe 

e filho, sem o vínculo sanguíneo, mas com vínculo de afeto (FUJITA, 2011).  

Desse modo, constata-se, que a filiação socioafetiva depende exclusivamente de laços 

formados pelo afeto, independentemente do vínculo consanguíneo entre aqueles – pais e 

filhos – que desejam fazer parte desta relação.  

 

 

3.4 Filiação quanto a sua origem   

 

Está compreendido que a filiação quanto a sua natureza pode ser jurídica, biológica ou 

socioafetiva.  

Em contrapartida, quanto à sua origem, “a filiação pode ser considerada matrimonial 

ou extramatrimonial, tendo como elemento fundante a existência ou não de um casamento 

válido” (FUJITA, 2011, p. 31). 

A filiação matrimonial origina-se em um matrimônio válido, ainda que posteriormente 

torne-se nulo ou anulável (FUJITA, 2011, p. 37).  
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O artigo 1.597, do Código Civil, estabelece que são presumidos os filhos concebidos na 

constância do casamento: 
 
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da 
sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação 
do casamento; 
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido 
o marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido (BRASIL, 2002). 
 

Ao contrário, é a filiação extramatrimonial, a qual é resultante de pessoas que estão 

impedidas de realizar o casamento ou que não o desejam, e por este motivo os filhos serão 

espúrios (FUJITA, 2011, p. 45).  

Jorge Siguemitsu Fujita (2011, p. 52), aduz que, além destas hipóteses, a filiação pode 

ser adotiva, a qual irá estabelecer um vínculo entre adotante e o adotado e, sucedida por meio 

de sentença judicial constitutiva.  

 

 

3.5 Instituto da adoção 
 

A adoção é o princípio dos mais nobres e importantes que possui a finalidade de 

colocar crianças e adolescentes no seio familiar adequado, bem como de regularizar os laços 

de afeto através dos efeitos jurídicos (MONTEIRO, 2016). 

Ou seja, o instituto da adoção é “o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como 

filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco consanguíneo ou 

afim” (FUJITA, 2011, p. 53, apud PEREIRA, v. V, p. 392-9). 

Ademais, a adoção possui um princípio norteador que sempre deve ser atendido e 

respeitado, qual seja o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

(MONTEIRO, 2016). 

Embora a adoção possua vantagens e benefícios, será viável apenas quando houver 

impossibilidades de manter a criança e o adolescente no seio da família extensa ou ampliada 

(NAUDER, 2015). 

No direito brasileiro, consoante Washington de Barros Monteiro (2016), há duas 

espécies de adoção. A primeira é a adoção de criança e adolescente até os dezoito anos de 

idade, regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a segunda, é a adoção do maior 
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de dezoito anos de idade, que reger-se-á pelo Código Civil e de forma subsidiária, pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

No que se refere à adoção de maiores de 18 (dezoito) anos, o artigo 1.619, do Código 

Civil, estabelece que:  
 
Art. 1.619.  A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da 
assistência 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.” (BRASIL, 
2002).  
 

Como elenca Jorge Siguemitsu Fujita (2011), a sentença constitutiva – em ambas as 

espécies de adoção –, quando transita em julgado, passa a surtir efeitos, tendo como principal 

decorrências:  

a) O rompimento do vínculo de parentesco com a família de origem.  

b) Início da relação de parentesco civil entre adotante e adotado.  

c) Transferência do poder familiar ao adotante.  

d) Inclusão do sobrenome do adotante ao nome do adotado, podendo ainda ser 

promovida a mudança do prenome. No segundo caso, apenas se o adotado for menor 

de 18 (dezoito) anos, sendo criança (0 a 12 anos), deverá ser ouvido por equipe Inter 

profissional, e sendo adolescente (12 a 18 anos), tem que consentir em audiência 

judicial.  

e) Recíproco direito sucessório entre o adotado, o adotante e a família deste.  

Paulo Nauder (2015), entende que o instituto da adoção além de suprir a carência 

afetiva dos pais e proporcionar ao menor a família substituta, atende o interesse da sociedade, 

isso porque, a sociedade coletiva enfrenta grandes problemas frente a crianças e adolescentes 

desamparados, sem um lar digno para o seu devido desenvolvimento.   

No contexto de todo o exposto, tem-se que o Estado enquanto protetor, além de zelar 

pela criança e pelo adolescente, deve promover meios adequados para que a adoção se 

concretize, visando atender não só o interesse do menor, mas também da família e da 

sociedade.  

Consoante o doutrinador Paulo Nauder (2015), na adoção, é imprescindível a 

estruturação de mecanismos, para a correta proteção e estímulo ao desenvolvimento saudável 

da criança e do adolescente.  

Ademais, para que a sociedade coletiva possua conhecimentos sobre a adoção e sua 

prática, é necessário que o Estado promova o incentivo de políticas públicas.   
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O Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia, 

explica que:  
 
Como defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabe 
ao Ministério Público, em conjunto com a rede de proteção infanto 
juvenil, buscar a construção de caminhos que possibilitem que as 
crianças e os adolescentes que se encontram em instituições de 
acolhimento e aptos à adoção tenham um lar, o carinho de uma 
família, o amor e o aconchego que toda criança e adolescente 
precisam, para ter um futuro melhor e uma vida mais feliz. Para tanto, 
é muito importante a sensibilização da sociedade a respeito do tema 
(MPPR, 2020). 
 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça em Julho de 2020, o Brasil possuía 32.387 

(trinta e dois mil trezentos e oitenta e sete) crianças acolhidas, sendo que deste número, 

apenas 5.225 (cinco mil duzentos e vinte e cinco) apresentam-se aptas para adoção e, 3.116 

(três mil cento e dezesseis) encontram-se em processo de adoção.  

Por outro lado, o número de pretendentes ultrapassa o número de crianças acolhidas, 

conforme aponta o Conselho Nacional de Justiça, no Sistema de Adoção e Acolhimento, 

37.229 (trinta e sete mil duzentos e vinte nove) pessoas têm interesse em adotar.  

De acordo com informações coletadas em 22 de maio de 2020, pelo Ministério Público 

do Estado do Paraná, no Estado havia 524 (quinhentos e vinte e quatro) meninos e meninas 

com cadastro para adoção e em contrapartida, 2.969 pretendes na lista de espera.  

O Ministério Público do Paraná (2020, p. online), explica que “essa é uma conta que 

não fecha, porque a grande maioria das pessoas deseja adotar bebês ou crianças bem 

pequenas”.  

Lenir Camimura (CNJ, 2020), esclarece ainda que, através do Sistema Nacional de 

Adoção, o Conselho Nacional de Justiça concluiu em suas pesquisas que, entre no ano de 

2015 e 2020, 10.120 (dez mil cento e vinte) crianças foram efetivamente adotadas no Brasil.  

Por estes motivos é que as políticas públicas de incentivo à adoção devem existir e 

serem impulsionadas, atendendo sempre o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, para que assim, o número 

de crianças e adolescentes acolhidos e aptos para adoção possa ser cada vez menor.  

 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ADOÇÃO E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 
 

O artigo 3°, da Lei n° 13.257, de 8 de março de 2016, estabelece que os planos de 

políticas públicas, programas e serviços estabelecidos pelo Estado, com o intuito de atender a 
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primeira infância, deve observar as peculiaridades da faixa etária, para que o desenvolvimento 

da criança possa ser integral. (BRASIL, 2016)  

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069 de julho de 1990, 

dispõe em seu artigo 7°, que:  
 
A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência (BRASIL, 1990). 
 

Quando são instituídas políticas públicas específicas, é fundamental considerar as 

características, necessidades, desafios e perspectivas da adolescência (ROSSATO, 2019). 

Assim o é, pois, toda política pública voltada para a adoção, envolve um ser humano 

que está em constante processo de formação e condição de vulnerabilidade, portanto, não 

pode ser elaborada e praticada como qualquer outra.  

 

 

4.1 Criança e adolescente  

 

Luciano Alves Rossato (2019), explica que a idade é um elemento determinante para 

definir quem é a criança e quem é o adolescente.   

Por esta razão, o artigo 2°, da Lei n° 8.069, de 13 de Julho de 1990, dispõe que criança 

é “a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 

anos de idade” (BRASIL, 1990). 

Já a primeira infância, trata-se dos 6 (seis) primeiros anos de vida da criança, conforme 

determinado no artigo 2°, da Lei n° 13.257, de 8 de março de 2016 (BRASIL, 2016). 

Por outro lado, o Decreto Lei n° 99.710, de 21 de novembro de 1990, considera todo o 

ser humano, com idade inferior a 18 anos – desde que não alcance a maioridade antes –, como 

uma criança (BRASIL, 1990). 

Para Maíra Zapater (2019), seguindo a concepção constitucional, a criança e o 

adolescente são sujeitos de direito, de mesmo modo, titulares de direitos fundamentais.  

A criança e o adolescente: 
 
Em verdade, é uma pessoa com características próprias, que precisa 
ser ouvida, cuja opinião deve ser levada em consideração em todas as 
decisões, interferindo no processo histórico e político (ROSSATO, 
2019, p. 73). 
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Não obstante ao fator da idade, a criança e o adolescente são seres humanos 

vulneráveis, que por si só, não são capazes de se proteger. Por esta razão, a Constituição 

Federal estabelece que este é o dever da família, da sociedade e do Estado.  

Assim, considerando tratar-se de pessoas em formação e que, possuem grandes 

peculiaridades, merecem cautela demasiada, para que todas as suas necessidades possam ser 

atendidas com êxito.  

 

 

4.2 Políticas Públicas de incentivo a adoção aplicadas no Brasil 

 

 Existem princípios no ordenamento jurídico brasileiro, que possuem a finalidade de 

proteger e garantir os direitos da criança e do adolescente.   

Inicialmente, conforme explana Maíra Zapater (2019), o princípio da proteção integral, 

é o princípio que considera a criança e o adolescente como pessoas que possuem específicas 

condições de desenvolvimento e que, são titulares de direitos fundamentais individuais e 

sociais, assim como todos os seres humanos.  

O princípio da prioridade absoluta, também é um princípio de grande importância para 

a criança e o adolescente, pois este é “como reflexo do respeito à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento e com âmbito reduzido de autonomia e ingerência de si próprio, que 

justifica a preferência a ser dada ao exercício de seus direitos” (ZAPATER, 2019, p. 73).  

Maíra Zapater (2019), explica que, o princípio da prioridade absoluta é corolário da 

proteção integral e encontra-se encartado no artigo 4°, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 

1990, sendo obrigação da família, da sociedade e do Estado, garantir prioridade no tratamento 

individual, na criação e financiamento de políticas públicas voltadas à criança e ao 

adolescente.  

Dentre estes, destaca-se, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

que em regra, orienta o legislador e o aplicador das normas, para que as necessidades da 

criança e do adolescente sejam sempre priorizadas. É como um critério para melhor 

intepretação da lei, solução de conflitos e elaboração de regras (MACIEL, et. al. 2019).  

Assim como descreve Maíra Zapater (2019), o princípio supracitado, é construído pela 

autonomia da criança e do adolescente, para que através de sua opinião, o menor possa 

expressar sobre o que entende ser melhor para o seu próprio interesse, contudo, a condição e a 

idade sempre são ponderadas.  
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O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, “é, pois, o norte que 

orienta todos aqueles que se defrontam com as exigências naturais da infância e juventude. 

Materializá-lo é dever de todos” (MACIEL, et. al., 2019, p. 79). 

Há ainda, um princípio constitucional de extrema importância para criança e para o 

adolescente, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1°, III, 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Consoante o doutrinador Flávio Tartuce (2018, p. 7), o princípio da dignidade da 

pessoa humana é aquele “que se denomina princípio máximo, ou superprincípio, ou 

macroprincípio, ou princípio dos princípios”. 

No mesmo sentido, Rizzatto Nunes (2018, p. 73), entende que, “é um verdadeiro 

supraprincípio constitucional que ilumina todos os demais princípios e normas constitucionais 

e infraconstitucionais”. 

Não é fácil conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que 

este é um princípio que possui diversas interpretações (TARRUCE, 2018, p. 7). 

Para melhor compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana, é necessário 

entender o que vem a ser a dignidade e, conforme explana Rizzatto Nunes: 
 
o termo dignidade aponta para, pelo menos, dois aspectos análogos, 
mas distintos: aquele que é inerente à pessoa, pelo simples fato de ser, 
nascer pessoa humana; e outro dirigido à vida das pessoas, à 
possibilidade e ao direito que têm as pessoas de viver uma vida 
digna.” (NUNES, 2018, p. 72) 
 

Isto significa dizer que, independente de posição e conduta social, toda pessoa terá o 

direito da dignidade, garantido pela Constituição Federal (NUNES, 2018, p. 72). 

Assim, para a elaboração e prática de políticas públicas de incentivo à adoção, é 

imprescindível a análise de todos os princípios supracitados, essencialmente, o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da dignidade da pessoa humana, 

para que não ocorram violações dos direitos da criança e do adolescente. 

No Brasil, há diversas políticas públicas de incentivo à adoção, entre elas, a 

denominada como “Adote um boa noite”, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, com apoio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (TJSP, 2017). 

O projeto tem como objetivo o estímulo de adoção tardia, em especial, de crianças com 

idade superior a 8 (oito) anos, bem como daquelas que possuem alguma deficiência (TJSP, 

2018). 
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De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP, 2018), o referido 

projeto é, pois, “um site com fotos e relatos de crianças e adolescentes acolhidos pelo Poder 

Judiciário, sem chance de adoção por falta de interessados”.  

Sem restrições, o site é aberto ao público e por isso, qualquer pessoa tem acesso a 

informações pessoais de grande importância de crianças e adolescentes, tais como a foto, o 

nome, a idade e até mesmo, algo que elas gostam de fazer.  

A Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, em parceria com a 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso e a Comissão de Infância e 

Juventude, promoveu outra política pública de incentivo à adoção, com a finalidade de 

incentivar o processo de adoção de menores inconstitucionalizados, intitulada como “Adoção 

na Passarela” (ONU BRASIL, 2019). 

Ana Luíza Anache (AMPARA, 2016), esclarece que o projeto adoção na passarela, foi 

colocado em prática em novembro de 2016, onde crianças e adolescentes aptos para adoção 

desfilaram em um shopping, visando atrair atenção acerca da adoção tardia.  

Com o posicionamento diverso da Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à 

Adoção e de seus parceiros no projeto adoção na passarela, em nota, o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância, esclarece que:  
 
O UNICEF repudia esse tipo de iniciativa, na qual crianças e 
adolescentes são expostos, com especial gravidade, em um ambiente 
público como objetos a ser escolhidos por adultos, podendo, inclusive, 
gerar consequências emocionais negativas entre os participantes. É 
muito importante ressaltar que o Brasil possui uma rigorosa legislação 
na área de adoção, oferecendo um marco jurídico baseado no Estatuto 
da Criança e do Adolescente que prioriza a proteção, a 
confidencialidade e a privacidade dentro dos processos envolvidos 
para a restituição do direito a viver em família. (UNICEF, 2019). 
 

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, explica que:  
 

Embora seja recomendável que os juízes e tribunais do país 
implementem projetos que busquem promover o direito das crianças e 
adolescentes à convivência familiar e comunitária, especialmente 
aquelas que, por suas características ou condição pessoal tenham 
menor chance de adoção, necessário se faz que essas iniciativas 
preservem, obrigatoriamente, os demais direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal ou outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, especialmente o direito à liberdade, 
intimidade, imagem e honra. (CNJ, 2019). 
 

Nesse seguimento, o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais - CONDEGE e a 

Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP, explana que, a 
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exposição pode gerar aos menores efeitos psíquicos e morais, uma vez experimentado 

novamente a rejeição, somada a condição de inconstitucionalização (CONDEGE, 2019). 

Não obstante os desafios enfrentados em razão da adoção tardia cabe ao poder público 

buscar meios para que os preceitos de proteção integral dos menores, dispostos na legislação, 

sejam respeitados (UNICEF, 2019). 

Isto posto, questiona-se, se é justa tamanha exposição e de mesmo modo, se é viável 

ultrapassar os limites dos direitos e do princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente e da dignidade da pessoa humana, em busca de uma família para os menores.  

Conforme o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2019, p. online), “é 

dever de toda a sociedade zelar pela dignidade e proteção da criança, sempre priorizando seu 

melhor interesse”. 

O artigo 17, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069 de 13 de julho de 

1990), estabelece que:  
 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 
dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais 
(BRASIL, 1990). 
 

No mesmo sentido, o artigo 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069 

de 13 de julho de 1990), dispõe que “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor” (BRASIL, 1990). 

Na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário considerar “em 

primeiro lugar o interesse da criança e do adolescente, e não a proteção da sociedade ou 

preservação da família ou qualquer outra coisa neste sentido” (ZAPATER, 2019, p. 74). 

Não obstante a possibilidade de bons resultados das políticas públicas de incentivo à 

adoção tardia, uma vez desviada a finalidade do princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente e dignidade da pessoa humana, a criança e o adolescente pode restar prejudicada, 

considerando seu estado de desenvolvimento e vulnerabilidade.  

É fato notório que, nem todas as crianças e adolescentes que são inseridas nestas 

políticas pública, conseguem sair beneficiadas com uma família. Logo, não seria justo ajudar 

alguns menores e prejudicar outros, já que aqueles que não conseguem ser colocados em uma 

família substituta, experimentam, uma vez mais, a rejeição.   
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Note-se, portanto, que ao invés de ajudar e solucionar integralmente o impasse, a 

política pública adotada, poderá ocasionar mais problemas na vida de algumas crianças e 

adolescente, tais como reflexos psicológicos.  

Ainda que, nem todas as crianças e adolescentes possam se beneficiar com determinas 

políticas públicas de incentivo à adoção, é necessário implementar medidas que não 

ocasionem novos problemas na vida dos menores.  

Deste modo, é possível inferir que o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente e o princípio da dignidade da pessoa humana, nunca podem ser ultrapassados, 

sendo que ambos devem ser a base de seleção para toda política pública de incentivo à 

adoção, pois as necessidades e os interesses dos menores devem ser supridos sem violações, o 

que pode ser garantido através de ambos os princípios.  

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

A criança e o adolescente pertencem ao grupo de seres humanos vulneráveis, motivo 

pelo qual é dever do Estado promover a sua proteção, lhes assegurando o devido 

desenvolvimento, com o auxílio da sociedade e da família.  

As políticas públicas necessitam ser impulsionadas, pois por meio destas, o Estado 

pode promover a proteção da criança e do adolescente, garantindo ainda, o direito de crescer 

no ambiente familiar adequado. 

Toda iniciativa que envolve a criança e o adolescente, necessariamente, tem que 

preservar os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, os direitos dispostos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e os princípios do ordenamento jurídico brasileiro.  

Ademais, considerando que a vida das crianças e dos adolescentes acolhidos em 

intuições, não tende a ser fácil, a exposição em busca de uma família pode ocasionar 

experiências emocionais negativas e até mesmo, interferir no seu desenvolvimento. 

Por esta razão, as políticas públicas de incentivo à adoção, não podem originar novos 

problemas para crianças e adolescentes que não foram beneficiados com uma família 

substituta, mas sim ser o meio que beneficie e ao mesmo tempo, proteja o menor em sua 

integralidade.  

Conclui-se, assim, que as políticas públicas de incentivo à adoção, devem ser 

elaboradas e praticadas, obrigatoriamente, tendo como base os conceitos de dignidade da 

pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente, para que o dever Estatal 
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seja devidamente cumprido, sem violações à criança e ao adolescente e ao seu 

desenvolvimento. 
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