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RESUMO 
 

O presente trabalho trata do instituto da Adoção em sua modalidade internacional, ou seja, 

aquela em que a nacionalidade dos adotantes não é a mesma que a da criança ou adolescente a 

ser adotado. O foco principal do estudo é como se dá a adoção internacional, isto é, seus 

requisitos, procedimentos e os órgãos que atuam para que os processos sejam viabilizados e 

para que seja respeitado o princípio do superior interesse do menor. Para isso far-se-á a análise 

da evolução histórica do instituto da adoção - como um todo e, mais especificamente, da adoção 

internacional, das legislações internas revogadas e em vigor que disciplinam o assunto e das 

normas internacionais que buscam dar tratamento uniforme à matéria. 

 

Palavras-chave: Adoção internacional. Legislações. Criança. Adolescente. Superior interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work concerns about the Adoption Institute in its international form, which means, the one 

in which the nationality of the adopters is not the same as that one of the child or adolescent to 

be adopted. The main focus of the study is how happens the international adoption, that is, their 

conditions, procedures and organs that work so that the processes are made possible and make 

sure that the principle of the best interests of the child will be respected. For this far It will be 

done the analysis of the historical evolution of the adoption of the institute - as a whole and, 

more specifically, the international adoption of repealed and current national legislation 

regulating the matter and international standards that seek to give uniform treatment to subject. 

 

Keywords: International Adoption. Legislation. Child. Teenager. Best interests. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da adoção internacional, tendo como 

foco estudo de sua operacionalização, procedimentos administrativos e processuais e órgãos 

envolvidos no processo. Para este fim é necessária a análise da origem e evolução histórica do 

instituto, assim como a hermenêutica das normas internacionais e as do ordenamento jurídico 

pátrio que abrangem o assunto. 

 O referido tema é de grande repercussão e interesse internacional, além disso, vem 

ganhando a cada dia mais espaço no ordenamento jurídico brasileiro devido às particularidades 

do cenário social. 

A metodologia de pesquisa se ampara em pesquisas doutrinárias, bem como legislações, 

normas internacionais e jurisprudências pertinentes ao tema em tela. 

O capítulo inicial trará um breve resumo do instituto da adoção, observando, em um 

primeiro momento, as características basilares do mesmo, quais sejam, seu conceito e natureza 

jurídica. Será observada também a origem e evolução histórica da adoção e, além disso, as 

legislações internas, extintas e em vigor que a disciplinam, analisando as mudanças que 

perpassaram o regramento deste instituto ao longo dos anos. 

O segundo capítulo tratará mais especificamente da adoção em sua forma internacional. 

Desdobrando o instituto, será abordado seu surgimento e difusão, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, o capítulo enumerará as principais normas 

internacionais que regem a adoção internacional, quais sejam, a Convenção sobre os Direitos 

da Criança de 1990, a Convenção de Haia Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional de 1993, abordando pontos cruciais de cada uma, 

principalmente no que diz respeito à concretização do superior interesse da criança e do 

adolescente e à proteção de seus direitos fundamentais diante do processo de adoção 

internacional. 

O capítulo tratará também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação 

interna que disciplina a adoção internacional e da excepcionalidade da adoção internacional. 

O terceiro capítulo abordará os requisitos necessários para que ocorra a adoção 

internacional. Serão explicitados os requisitos referentes ao principais atores da adoção 
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internacional, isto é, o adotante e o adotado. O capítulo atentará também para a importância do 

acompanhamento de uma equipe interprofissional ao processo. 

O quarto e último capítulo discorrerá sobre os procedimentos da adoção internacional, 

versando primeiramente sobre o processo de habilitação dos candidatos a adotantes. Por 

derradeiro, o capítulo tratará das autoridades e órgãos que possuem a missão de viabilizar e 

intermediar os processos de adoção internacional, velando fundamentalmente pelo superior 

interesse e pela proteção da criança e do adolescente. Será dado destaque ao trabalho realizado 

pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Estado do Rio de Janeiro. 
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1.  ADOÇÃO 

 

1.1. CONCEITO 

 

A palavra adoção, segundo Katia Maciel (MACIEL, 2010, p. 205) “se origina do latim 

adoptatio, significando em nossa língua, na expressão corrente, tomar alguém como filho.”1 

De acordo com o Dicionário Aurélio de língua Portuguesa, está associada a tomar por 

filho, escolher e seguir, perfilhar2, e, segundo o Dicionário Houaiss de língua Portuguesa (2001) 

a palavra tem origem no século XV.3  

Dimas Messias de Carvalho (DINIZ,483-484 apud CARVALHO,  2010. p. 1) conceitua 

a adoção como: 

 

                                            “Um ato jurídico solene e bilateral que gera laços de paternidade e filiação entre 

pessoas naturalmente estranhas umas às outras. Estabelece um vínculo fictício de 

filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é 

estranha. É uma ficção legal que possibilita que se constitua entre o adotante e o 

adotado um laço de parentesco de 1º grau na linha reta, estendendo-se para toda a 

família do adotante. É um ato complexo que depende de intervenção judicial, de 

caráter irrevogável e personalíssimo.”4 

 

A adoção cria um laço de parentesco civil constituído por lei, visto que não é sanguíneo. 

Esta nova relação de filiação, no entanto, não pode sofrer nenhuma distinção com relação à 

filiação biológica, por determinação constitucional (artigo 227, §6º, CRFB).5 

 

 

 

                                                           
1 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista 

e Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.p.205. 
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 5. Ed. Curitiba: Positivo, 2010. 
3 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001. 
4 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 

p.483-484 apud CARVALHO, Dimas Messias de, Adoção e Guarda, Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 1. 
5 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

ConstituicaoCompilado.htm> acesso em: 02 de dezembro de 2015. 
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1.2. NATUREZA JURÍDICA 

 

Existem cinco correntes doutrinárias acerca de qual seria a natureza jurídica da adoção. 

A primeira entende a adoção como uma instituição; a segunda defende que a adoção seria um 

ato jurídico; a terceira conceitua a adoção com um ato de natureza híbrida; a quarta dá a adoção 

a natureza contratual; e a quinta a explica como um ato complexo.6 

A maioria da doutrina civilista no século XIX defendia que a adoção possui natureza 

contratual, sendo um negócio jurídico bilateral a gerar efeitos somente entre os contratantes, ou 

seja, os que manifestaram sua vontade no contrato. Pode-se perceber a opção por esta corrente 

no Código Civil de 1916.7 

Tal entendimento, entretanto, foi posteriormente abandonado, visto que na adoção não 

se admite a estipulação de seus efeitos e nem possui teor essencialmente econômico, 

características correspondentes ao conceito atual de contrato.8 

A professora Maria Helena Diniz defende que a adoção é o ato jurídico solene pelo qual 

alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou 

afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa 

que geralmente lhe é estranha.9 

Já Katia Maciel adota a corrente que classifica a adoção como um ato complexo. 

Segundo tal corrente, para ser formalizada a adoção passa por dois momentos: 

 

                                             “o primeiro, de natureza negocial, onde haverá a manifestação das partes interessadas, 

afirmando quererem a adoção; um segundo momento, onde haverá a intervenção do 

Estado, que verificará da conveniência ou não, da adoção. O primeiro momento se dá 

na fase postulatória da adoção, enquanto que o segundo se dará ao fim da fase 

instrutória do processo judicial, com a prolação da sentença.”10 

                                                           
6 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista e 

Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.p.207. 
7Idem.  
8 Ibidem. p. 208. 
9 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

p. 383. 
10 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista e 

Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.p.198. 
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A adoção, para a autora, seria ato complexo por necessitar não só da manifestação de 

vontade do adotante, do adotado, mas também da do Estado.11 

 

1.3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A prática da adoção se faz presente há séculos, assumindo contornos e objetivos 

diferentes com o passar dos anos e as transformações culturais, sociais e jurídicas sofridas pelas 

sociedades.12 

Segundo registros históricos, a adoção de início era amparada pelo Código de Hamurabi 

(1792 – 1750 A.C.) e Código de Manu, o qual estabelecia na Lei IX, 10 que: “Aquele a quem 

a natureza não deu filho, pode adotar um para que as cerimônias fúnebres não cessem”. 

Atribuía-se um certificado ao adotante, garantindo-se ao adotado o sobrenome, sendo 

totalmente esquecida a filiação biológica. Neste cenário, a adoção se mostra como um meio de 

garantir a filiação e a continuidade de determinada família em uma posição de poder.13 

Conforme aponta Elizane Pereira (Pereira, Elizane, 2013, p.49): 

 

                                             “Através desse princípio, por exemplo, foi que reinou por mais de um século a 

linhagem imperial de Júlio César, que adotou Otávio, o “Augusto”, e teve como 

descendentes: Tibério, Calígula, Nero, Trajano, os Antonios e Marco Aurélio”14   

 

                                                           
11 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista e 

Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.p.198. 
12 ALVIM, Eduardo Freitas. A evolução histórica do instituto da adoção. Disponível 

em:<http://docslide.com.br/ documents/a-evolucao-historica-do-instituto.htm> Acesso em 02 de dezembro de 

2015. 
13 Idem. 
14PEREIRA, Elizane Lunardon -  Adoção internacional: realidades, conceitos e preconceitos. Emancipação, 

2013, Vol.13(3), pp.47-66 – p. 49.  
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Nos países Direito Romano, o instituto jurídico ganhou um aspecto político e 

econômico, já que servia de instrumento para se conseguir a transferência de mão de obra de 

uma determinada família para outra e adquirir cidadania.15 

Quando a adoção era efetivada, em Roma, o pater famílias ensinava ao adotado o culto 

doméstico de sua nova família, e ele tinha que deixar o que havia aprendido no culto da antiga 

(in sacra transiti), rompendo-se o vínculo de parentesco natural. A única forma por meio da 

qual o filho adotivo poderia retornar à sua antiga família era deixando, à família adotante, um 

outro filho em seu lugar, rompendo-se todos os laços de parentesco com este, ao partir.16 

No direito francês, a adoção atravessa um processo de renascimento no o início da Idade 

Moderna, com o Código Civil francês de 1792, o Código de Napoleão. Este código possuía 

fortes intenções políticas ao instituir a adoção, pois Napoleão Bonaparte precisava de um 

sucessor.17  

 

1.4. A ADOÇÃO NO BRASIL 

 

O instituto da adoção foi disciplinado pela primeira vez no Brasil com o Código Civil 

de 1916. Neste diploma a adoção possuía uma natureza jurídica contratual, defendida pela 

maioria da doutrina civilista do século XIX. Isto significa que o laço de parentesco era gerado 

somente entre adotante e adotado, não criando este nenhum laço com os parentes daquele. É o 

que constava no artigo 376 do Código.18 

Neste momento podem perceber-se no instituto da adoção inúmeras diferenças se 

confrontado com o momento atual, principalmente no que tange aos direitos sucessórios, devido 

à diferenciação entre filhos biológicos e adotivos, que possuíam menos direitos que aqueles.19 

A Lei disciplinava o instituto entre seus artigos 368 a 378. A adoção era autorizada 

somente aos maiores de cinquenta anos e desde que fossem dezoito anos mais velhos que o 

                                                           
15 ALVIM, Eduardo Freitas. A evolução histórica do instituto da adoção. Disponível 

em:<http://docslide.com.br/ documents/a-evolucao-historica-do-instituto.htm> Acesso em 02 de dezembro de 

2015. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 CÓDIGO CIVIL DE 1916. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm> Acesso em 

02 de dezembro de 2015. 
19 ALVIM, Eduardo Freitas. Op. Cit. 
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adotado e que não possuíssem prole legítima ou legitimada. Isto trazia grandes dificuldades 

para as pessoas que possuíam o intento de adotar.20 

 Com esse pressuposto de que o adotante não poderia possuir filhos para adotar, pode-

se observar que a adoção possuía prioritariamente, à época, a função de proporcionar 

oportunidade àquele que não pôde ou não quis ter filhos em um momento anterior, de adotar 

uma criança.21  

 Em 8 de maio de 1957, com a promulgação da Lei n. 3.133/57, o Código Civil de 1916 

sofreu algumas alterações, a fim de atualizar o instituto e fazer com que este tivesse maior 

aplicabilidade.22  

A idade exigida para o adotante diminuiu de cinquenta para trinta anos, e a diferença de 

idade exigida entre adotante e adotado também diminuiu de dezoito para dezesseis anos. 

Ademais, deixou de existir a exigência de que o casal não possuísse filhos, sendo preciso 

somente demonstrar a estabilidade do laço conjugal por um período mínimo de cinco anos.23 

Segundo a redação dada pela Lein.3.133/57 mediante a adoção somente o pátrio poder 

era transferido, no entanto, os demais direitos e deveres em relação à família natural não se 

extinguiam, e em relação à sucessão, os direitos do filho adotivo resumiam-se somente à metade 

do quinhão a que tinham direito os filhos biológicos.24 

Além disso, a adoção era ato passível de revogação, como se infere dos artigos 373 e 

374: 

 

                                             Código Civil de 1916 

                                             “Art.373. O adotado, quando menor, ou interdito, poderá desligar-se da adoção no 

nano imediato ao em que cessar a interdição, ou a menoridade. 

                                              Art. 374. Também se dissolve o vínculo da adoção: 

                                              I. Quando as duas partes convierem. 

                                                           
20 ALVIM, Eduardo Freitas. A evolução histórica do instituto da adoção. Disponível 

em:<http://docslide.com.br/ documents/a-evolucao-historica-do-instituto.html > Acesso em 02 de dezembro de 

2015. 
21 Idem. 
22 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista 

e Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 200. 
23 ALVIM, Eduardo Freitas. Op. Cit. 
24 Idem.  
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                                              II. Quando o adotado cometer ingratidão contra o adotante.”25 

 

Em junho de 1965 entra em vigor a Lei de número 4.655, que trouxe outra importante 

mudança às feições do instituto da adoção: passou a ser possível o cancelamento do primeiro 

registro de nascimento do adotado, para que este fosse substituído por outro com novos dados,26 

trata-se da chamada legitimação adotiva, proporcionando ao adotado um tratamento mais 

benéfico à criança do que o deferido pelo Código Civil.27 

Com o advento do chamado Código de Menores, a Lei nº 6.697 de 10 de outro de 1979, 

passaram a existir dois tipos de adoção: a simples e a plena.28 

A adoção simples era aplicável aos menores de dezoito anos, em situação irregular, 

sendo realizada por escritura pública e de acordo com os requisitos trazidos pelo Código Civil. 

Já a adoção plena se aplicava aos menores de sete anos, através de um procedimento judicial, 

tendo esta um caráter assistencial. 29 

A adoção plena substituía a figura da legitimação adotiva, visto que ocorria o 

cancelamento do registro civil original, conferindo ao adotado o desligamento total de sua 

família biológica, dando-lhe status de filho na nova família.30  

Esta forma de adoção chamada plena foi mantida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente simplesmente sob a denominação de adoção, visto que a adoção simples foi 

extinta. Havia também a adoção de maiores de dezoito anos, regida pelo Código Civil.31 

Foi no Código de Menores que, pela primeira vez, houve a preocupação em proteger 

prioritariamente os interesses das crianças e dos adolescentes antes da proteção dos interesses 

dos adotantes, o que mostra a aplicação do princípio à época já consagrado internacionalmente 

da Proteção Integral. Observa-se no artigo 5º do Código de Menores: “Na aplicação desta Lei, 

                                                           
25 CÓDIGO CIVIL DE 1916. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm> Acesso em 

02 de dezembro de 2015. 
26 ALVIM, Eduardo Freitas. A evolução histórica do instituto da adoção. Disponível em: 

<http://docslide.com.br/ documents/a-evolucao-historica-do-instituto.html >Acesso em 02 de dezembro de 2015. 
27 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista e 

Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 200.  
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
31MACIEL, Kátia. Op. Cit. p.201.  
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a proteção aos interesses do menor sobrelevará qualquer outro bem ou interesse juridicamente 

tutelado”.32 

A Constituição Federal de 1988, que representou um marco na garantia dos direitos 

fundamentais e na proteção da dignidade da pessoa humana, trouxe redefinições no Direito de 

Família, abarcando também a adoção.33 

A grande transformação inserida pela Constituição de 88 veio no §6º do artigo 227, 

segundo o qual § 6º “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.”34  

Os ideais trazidos pela Constituição corroboraram na criação da Lei nº 8.069, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que trouxe novas alterações à sistemática da adoção, com o 

objetivo de proteger ainda mais e de forma mais abrangente os interesses e os direitos da criança 

e do adolescente.35 

A partir do ECA passam a existir dois regramentos: a adoção regida pelo ECA, realizada 

judicialmente e reservada somente a crianças e adolescentes, e a ainda regulada pelo Código 

Civil de 1916, reservada a maiores de 18 anos e realizada por meio de escritura pública.36 

O ECA trata da adoção em uma subseção que vai do artigo 39 ao 52-D, trazendo a figura 

da adoção internacional a partir do artigo 51. 

Entre as principais mudanças introduzidas pelo ECA, está o fato de a adoção passar a 

ser irrevogável, conforme aponta o artigo 39, §1º do estatuto, incluído pela Lei nº 12.010 de 

2009. Além disso, como dantes mencionado, a adoção trazida pelo ECA “constitui-se por 

sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá 

certidão”, de acordo com o enunciado no caput do artigo 47.37  

                                                           
32 CÓDIGO DE MENORES. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/1970- 1979/L6697.htm.> 

Acesso em 02 de dezembro de 2015. 
33 MACIEL, Kátia. MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e 

Práticos. 4 ed. Revista e Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 201.   
34 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm > Acesso em 02 de dezembro de 2015 
35 MACIEL, Kátia. Op.cit. p. 201. 
36 MACIEL, Kátia. Op.cit. p. 202. 
37ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI Nº 8.069 DE 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> Acesso em 08 de dezembro de 2015.  
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Com o advento do Código Civil de 2002 a adoção por meio de escritura pública foi 

extinta, passando a existir um único regime jurídico para a adoção, o judicial.38 

O capítulo do Código que trata da adoção ia dos artigos 1618 a 1629, porém, a chamada 

Lei Nacional da Adoção, Lei nº 12.010, promulgada em 03 de agosto de 2009, revogou do 

artigo 1620 ao 1629. Atualmente o Código Civil só preleciona que a adoção de crianças e 

adolescentes será deferida na forma prevista no ECA e que a adoção de maiores de 18 anos 

depende da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, seguindo também, 

no que couber, as regras gerais sobre adoção trazidas pelo ECA.39  

Além de revogar estes artigos do Código Civil, a Lei 12.010 também veio dar nova 

redação a diversos artigos do ECA. A lei trouxe mudanças importantes, com o escopo diminuir 

o desgaste físico e emocional dos adotantes e adotados. Como o foco principal do presente 

trabalho é a adoção internacional, apenas algumas mudanças serão apontadas.40 

Uma importante inovação com a entrada em vigor da lei foi a de manter os vínculos 

fraternais entre os irmãos: 

 

                                      Estatuto da Criança e do Adolescente  

“Art 28. [...]  

§4° Os grupos de irmão serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma 

família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra 

situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, 

procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos 

fraternais.[...]” 41 

 

Outra novidade da Lei Nacional de Adoção é a possibilidade de qualquer pessoa maior 

de 18 anos, mesmo solteira, poder dar ingresso a um processo de adoção. A única limitação 

imposta pela lei é que a diferença de idade entre a criança e o adulto nesta situação seja de, no 

mínimo, 16 anos.42 

                                                           
38 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista e 

Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 201. 
39CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – LEI Nº 10.406 DE 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em 09 de dezembro de 2015.  
40 MACIEL, Kátia. Op. Cit. p. 201-202. 
41  (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI Nº 8.069 DE 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> Acesso em 09 de dezembro de 2015. 
42 SANTOS, Roberta Alves. Comentários sobre a adoção no Brasil e a lei 12.010∕09. Disponível em: 

<https://www.portaleducacao.com.br/direito/artigos/57515/comentarios-sobre-a-adocao-no-brasil-e-a-lei-12010-

09> Acesso em 09 de dezembro de 2015. 
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A lei também introduz o conceito de família ampla, com o esforço de que os menores 

possam permanecer em sua família biológica, ou, se não for possível, com parentes próximos 

como tios ou avós, que poderão dar aos menores o cuidado e o zelo que os pais, por alguma 

razão, não puderam dar.43 

A adoção, portanto, é utilizada como último recurso, quando há total impossibilidade de 

permanência na família na família natural, de acordo com os §§ 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 

12.010.44  

Por fim, outra situação que merece destaque é que a lei dá ao filho adotivo o direito de 

conhecer o processo de adoção ao qual foi submetido após atingir a maioridade. Sendo ainda 

menor de 18 anos lhe é assegurada orientação psicológica e jurídica para ter acesso aos dados.45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 SANTOS, Roberta Alves. Comentários sobre a adoção no Brasil e a lei 12.010∕09. Disponível em: 

<https://www.portaleducacao.com.br/direito/artigos/57515/comentarios-sobre-a-adocao-no-brasil-e-a-lei-12010-

09> Acesso em 09 de dezembro de 2015. 
44 LEI NACIONAL DA ADOÇÃO – LEI Nº 12.010 DE 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm> Acesso em 09 de dezembro de 2015. 
45 SANTOS, Roberta Alves. Op. Cit.  
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2. ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

2.1. ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 Em seu trabalho, Elizane Lunardon Pereira (PEREIRA, Elizane, 2013, p.52) aponta que 

registros históricos indicam a origem da prática da adoção internacional no Século XVII: 

 

                                      “Ainda que de maneira embrionária, a gênese do instituto da adoção internacional, 

pode estar situado em 1627, período em que uma significativa quantidade de crianças 

inglesas foi transportada de navio para o sul dos Estados Unidos, com a finalidade de 

serem integradas a famílias de colonos. Tratava-se de meninos e meninas órfãos, 

alguns abandonados e outros que tinham a adoção autorizada por seus pais, para se 

tornarem aprendizes em famílias de artesãos.” 46 

 

No entanto, ainda não existia à época legislação internacional que versasse sobre o 

direito da criança e do adolescente, especialmente no que tange ao envio a outro país. 

Tal cenário foi modificado a partir da Declaração de Genebra, em 1924, que proclamou a 

necessidade de se dedicar à infância uma proteção especial.  Após esta, surgiram outras 

legislações internacionais abrangendo o tema.47 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, a proteção aos direitos humanos aumentou 

internacionalmente, tornando a adoção de crianças por estrangeiros uma prática regular pois, 

até então, a prática da adoção se mantinha restrita ao Direito interno. O fim do conflito, 

consequentemente, trouxe uma multidão de crianças órfãs e abandonadas, sem a menor 

possibilidade de acolhimento por suas famílias.48 

 A melhor alternativa encontrada, foi a adoção de crianças por famílias de países que 

haviam sofrido em menores proporções, os efeitos do grande conflito. As comunidades 

sensibilizadas com o drama das crianças que tiveram suas famílias dizimadas durante a guerra, 

e os governos com grande interesse de solucionar a questão, produziram um acordo de 

vontades.49  

Após o fim da guerra, os Estados se empenharam em criar uma organização 

internacional. Em 1945 surge a Organização das Nações Unidas, aprovando a Declaração 

                                                           
46 PEREIRA, Elizane Lunardon -  Adoção internacional: realidades, conceitos e preconceitos. Emancipação, 

2013, Vol.13(3), pp.47-66 – p.52. 
47 Idem. 
48COSTA, Tarcísio José Martins. Adoção trasnsnacional: um estudo sociojurídico e comparativo da legislação 

atual. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p.58.   
49 Idem. 
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Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que passa a influenciar os ordenamentos jurídicos 

de diversas nações.50  

 

          Esta declaração, assim como a Declaração de Genebra de 1924, também declarou que à 

criança deve ser reservada uma assistência especial e diferenciada. 

 

                                             Declaração Universal dos Direitos Humanos 

                                             “Art.25. [...] 

                                             2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social.”51  

 

 A Declaração Universal dos Direitos da Criança, feita pela UNICEF e cujo texto foi 

aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 20 

de novembro de 195952, traz como seu segundo princípio que: 

 

                                             “A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidades e serviços, a serem 

estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, 

mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em 

condições de liberdade e dignidade.”53 

 

O cumprimento deste e dos demais preceitos, igualmente de suma importância, trazidos 

por esta declaração são fiscalizados pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 

que é um organismo unicelular da ONU, criada com o fim de integrar as crianças na sociedade 

e zelar pelo seu convívio e interação social, cultural e até financeiro conforme o caso, dando-

lhes condições de sobrevivência até a sua adolescência.54 

Esta declaração criou o pensamento de que a atenção especial dirigida à criança é um 

dever da família e da sociedade, tal ideologia foi reverberada no Brasil, através do ECA e da 

Constituição Federal de 1988.55 

                                                           
50 ANNONI, Danielle. Os Novos Conceitos do Novo Direito Internacional: cidadania, democracia e Direitos 

Humanos. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 278. 
51 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS -1948. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf> Acesso em 07 de janeiro de 2016. 
52 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4 ed. Revista 

e Atualizada Conforme a Lei n.12.010/09, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.12. 
53 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA – 1959. Disponível em:< 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm > Acesso em 07 de janeiro de 2016) 
54 MACIEL, Kátia. Op. cit. p.11. 
55Idem.  
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Estas legislações mudaram completamente a forma como crianças e adolescentes eram 

vistos no âmbito internacional, pois o interesse e os direitos dos mesmos ganharam uma 

importância sem precendentes.56  

 

2.2. NORMAS REFERENTES À ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

2.2.1. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

Existem várias diferenças nas legislações internas dos países em relação a adoção, por 

isso se faz necessária a existência de uma norma básica, com regras genéricas para servirem de 

base para todos os Estados, para que seja estabelecido, com isso, um ponto comum nas questões 

que se referem à adoção. A partir deste panorama, e tendo em vista o número de adoções 

internacionais nos últimos anos, e com isso, a necessidade dos países em proteger de forma 

mais efetiva suas crianças, surgiram as Convenções Internacionais.57  

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, vindo a ser oficializada como lei internacional no 

ano seguinte.58 

É o instrumento de direitos humanos mais aceito da história, tendo sido ratificado por 

193 países. Somente os Estados Unidos e a Somália não ratificaram a convenção, no entanto, 

demonstraram o intento de ratificar quando assinaram o documento.59  

O documento representa um enorme avanço no que tange à proteção da criança e do 

adolescente, pois reforça que o menor deve ser tratado como detentor de direitos e garantias, e 

não como mero objeto.60 

Existem quatro pilares basilares que sustentam a Convenção e se relacionam com todos 

os outros direitos da criança: 

 

                                                           
56 PEREIRA, Elizane  Lunardon.  Adoção internacional: realidades, conceitos e preconceitos. Emancipação, 

2013, Vol.13(3), pp.47-66, p.52. 
57 SZNICK, Valdir. Adoção. 3 ed. Revista atualizada. São Paulo: Universitária de Direito, 1999, p.483. 
58 UNICEF BRASIL. Convenção Sobre os Direitos da Criança. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm> Acesso em 07 de janeiro de 2016. 
59 Idem. 
60 Idem. 
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                                      a) A não discriminação, que quer dizer que todas as crianças devem exercer seu 

potencial, independentemente do momento e da circunstância e esse direito deve 

poder ser exercido em qualquer parte do mundo; 

                                             b) O interesse superior da criança, que deve ser sempre respeitado em todas as 

ocasiões, vale lembrar que é esse princípio que norteia todo o nosso Estatuto da 

Criança e do Adolescente;  

                                             c) A sobrevivência e desenvolvimento é fazer garantir o acesso aos serviços básicos, 

assim como garantir a igualdade de oportunidades, para que possam se desenvolver 

de forma mais completa; 

                                             d) A opinião da criança, que significa dizer que em relação aos seus direitos, a voz da 

criança deve ser sempre ouvida em todas as circunstâncias. 61 

 

É possível dividir os artigos da Convenção em quatro categorias de direitos: direitos à 

sobrevivência, como, por exemplo, o direito a cuidados adequados; direitos relativos ao 

desenvolvimento, dentre os quais se pode citar o direito à educação; direitos relativos à 

proteção, relativos à proteção contra exploração sexual, trabalho infantil etc; e direitos de 

participação, no sentido de poder exprimir sua própria opinião.62  

Um dos pontos mais importantes da convenção é que ela fez com que os países que a 

ratificaram protegessem mais os menores contra o abuso e a exploração sexual, como uma 

forma de evitar o desvio da finalidade da adoção internacional nesse sentido.63  

Segundo dispõe o artigo 34 da Convenção: 

 

                                             Convenção Internacional dos Direitos da Criança                                         

                                             “Art.34. Os Estados Partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as 

formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em 

especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam 

necessárias para impedir: 

                                             a) o incentivo ou a coação para que uma criança dedique-se a qualquer atividade 

sexual ilegal; 

                                             b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; 

                                             c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.”64  

 

Além disso, a convecção impõe que os Estados Partes se comprometam a proteger a 

criança contra a exploração econômica (artigo 32), o uso de drogas ilícitas e sua participação 

no tráfico (artigo 33) e contra o sequestro, tráfico ou venda de crianças (artigo 35).65 

                                                           
61 UNICEF BRASIL. Convenção Sobre os Direitos da Criança. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm> Acesso em 07 de janeiro de 2016. 
62 Idem. 
63 LIBERATI, Wilson Donizeti. Manual de Adoção Internacional. São Paulo. Ed. Malheiros, 2009, pg 53. 
64 CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1989. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm> Acesso em 07 de janeiro de 2016 
65 Idem. 
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Antes da convenção a criança era ainda vista internacionalmente como mero objeto. De 

acordo com Jóse de Farias Tavares: “foi o primeiro diploma que considerou a criança (e o 

adolescente) sujeito de direitos individuais civis, políticos, sociais e culturais. Sujeito titular de 

direitos próprios, e não mais simples objeto das relações jurídicas.”66  

Esta visão da criança como não detentora de direitos começou a se modificar no Brasil 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em conjunto com a ratificação da 

Convenção Sobre Direitos da Criança, em 20 de setembro de 1990, e com o advento do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em 13 de julho do mesmo ano.67  

Como pode se depreender do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

diploma considera criança os que têm até 12 anos incompletos e adolescentes os com mais de 

12 até 18 anos incompletos.68 

 

                                      Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente: 

                                             “Art. 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de     

idade incompletos, e adolescentes, aquela entre doze anos e dezoito anos de idade.” 69 

 

Já a convenção classifica como criança todo aquele que possui menos de 18 anos de 

idade. 

 

                                       Convenção Internacional dos Direitos da Criança: 

                                              “Art. 1. Para os efeitos da presente convenção considera-se criança todo ser humano 

com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável 

à criança, a maioridade seja alcançada antes.”70  

 

De acordo com Tarcísio José Martins Costa (COSTA, Tarcísio, 1998, p.187), em sua 

obra “Adoção transacional: um estudo sociojurídico e comparativo da legislação atual”, a 

convenção reconhece o valor intrínseco da criança, enquanto pessoa que está em uma condição 

                                                           
66 TAVARES, José de Farias. Direitos da infância e da juventude. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 32. 
67 Ibidem. p.525. 
68  ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI Nº8069 DE 1990. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em 12 de janeiro de 2016 
69 Idem. 
70  CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1989. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm> Acesso em 12 de janeiro de 2016 
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peculiar de desenvolvimento.71 Tal condição faz com que criança seja merecedora de atenção e 

cuidados especiais devido a uma série de fatores listados pelo autor: 

 

                                      “- as crianças frequentemente não conhecerem de modo pleno seus direitos;  

                                              - as crianças não terem condições de fazer valer seus direitos; 

                                              - as crianças não deterem condições de suprir, por si mesmas, as suas necessidades 

básicas; 

                                             - as crianças seres humanos em pleno desenvolvimento físico, mental, afetivo e 

espiritual.”72  

 

Além disso, a convenção reconhece que as crianças têm valor projetivo, isto é, nelas 

está a possibilidade do futuro, da continuidade de sua família, de seu povo e da espécie 

humana.73  

 

2.2.2. CONVENÇÃO DE HAIA RELATIVA À PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E À 

COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL  

 

A Convenção de Haia, que diz respeito sobre a Cooperação Internacional em matéria de 

Adoção Internacional de crianças, foi concluída em 29 de maio de 1993, no âmbito da 17ª 

Conferência de Direito Internacional Privado, tendo como principal objetivo o de impedir o 

tráfico internacional de crianças.74 Os representantes dos Estados-membros, para evitar o 

problema referente à língua produziram textos idênticos em inglês, francês, russo e espanhol.75  

                                                           
71 COSTA, Tarcísio José Martins. Adoção transacional: um estudo sociojurídico e comparativo da legislação 

atual. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p.187 
72 Idem. 
73 Idem. 
74 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional: Convenção de Haia. Reflexos na Legislação Brasileira. 

Disponível em:<www.abmp.org.br∕textos∕317.htm> Acesso em 13 de janeiro de 2016. 
75 FIGUERÊDO, Luiz Carlos de Barros. Adoção Internacional: a Convenção de Haia e a normativa brasileira 

– uniformização e procedimentos. 1 ed., 2002. pg.49. 
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Foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº3.087, de 21 de junho de 1999 e, juntamente 

com a Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (com redação dada pela Lei nº 

12.010/09), regula atualmente a adoção internacional no Brasil.76 

A partir da década de 60, houve um grande aumento no número de adoções 

internacionais. Tal fato gerou problemas de cunho social e jurídico, como a obtenção de 

vantagens econômicas, falsificações de registros de nascimento, rapto e sequestro de crianças, 

sentenças judiciais não reconhecidas e crianças que não alcançavam sua cidadania plena quando 

adotadas.77  

A falta de uma regulamentação supre estatal eficaz, o aumento da procura e a piora das 

condições econômicas nos países de origem das crianças, contribuíram para o surgimento de 

um lucrativo tráfico infantil em escala mundial. Com isso, a insegurança quanto à legalidade, 

mesmo dos processos judiciais de adoção, passou a criar dificuldades para as crianças adotadas 

e para a regularização de sua situação nos países de domicílio de seus pais adotivos.78  

Ademais, foi reconhecido pela própria ONU que as iniciativas individuais dos Estados 

eram insuficientes, urgindo um posicionamento conjunto e multilateral para atender àqueles 

objetivos.79 

Surge, então, com esse propósito, o estabelecimento de um sistema de cooperação entre 

os países de acolhimento e os países de origem, objetivando, assim, interromper os abusos e 

assegurar que os interesses da criança prevaleçam no processo de adoção.80  

Inspirada pelo espírito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, de 

1989, tendo esta sido o documento de Direitos Humanos mais aceito na história das Nações 

Unidas, como dantes dito, a Convenção de Haia buscou a superação dos conflitos sobre qual 

seria a lei aplicável, trazendo regras materiais (administrativas e cíveis), procedimentais 

(processuais) e regras indiretas de conflito (de reconhecimento e exceção de ordem pública)81 

                                                           
76MARQUES, Claudia Lima. Notícia sobre a Nova Convenção de Haia sobre Adoção Internacional. Revista 

Igualdade XI. Disponível em: <http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/telas/ca_igualdade_7_2_1.php> Acesso em 13 de 

janeiro de 2016.  
77 LIBERATI, Wilson Donizeti. Manual de Adoção Internacional. São Paulo. Ed. Malheiros, 2009, pg 39. 
78 MARQUES, Claudia Lima. Op. Cit. 
79 Idem. 
80 JUNIOR, José Mário Braga. A Adoção e a Convenção de Haia. ViaJus. Disponível 

em:<http://www.viajus.com. br/viajus.php?pagina=artigos&id=2710&idAreaSel=14&seeArt=yes> Acesso em 13 

de janeiro de 2016. 
81 “Essa noção de ordem pública serve, portanto, para guardar a base considerada fundamental, que é subjacente a 

cada ordenamento jurídico nacional. A doutrina assinala que esse conceito de ordem pública preenche duas 

funções: 
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com o escopo de assegurar a cooperação entre Estados e autoridades envolvidos e dar maior 

efetividade à proteção dos direitos da criança adotável. 82 

A Convenção de Haia foi o primeiro instrumento que trouxe, em nível mundial, uma 

regulamentação para o instituto da adoção internacional.83 Seu texto se direciona aos direitos 

humanos das crianças, seu superior interesse e seu bem estar, não priorizando mais interesses 

patrimoniais e a continuação da família. Por isso ela representa uma nova visão em relação à 

adoção internacional.84 

A Convenção tem sua aplicabilidade descrita em seus dois primeiros artigos, que se 

referem aos objetivos da mesma e a oportunidade para que seja efetivada a adoção.85  

 

                                             Convenção de Haia de 1993                                         

                                             “ARTIGO 1. A presente Convenção tem por objetivo: 

                                             a) estabelecer garantias para que as adoções internacionais sejam feitas segundo o 

interesse superior da criança e com respeito aos direitos fundamentais que lhe 

reconhece o direito internacional; 

                                             b) instaurar um sistema de cooperação entre os Estados contratantes que assegure o 

respeito às mencionadas garantias e, em consequência previna o sequestro, a venda 

ou o tráfico de crianças;  

                                             c) assegurar o reconhecimento nos Estados contratantes das adoções realizadas 

segundo a Convenção. 

                                             ARTIGO 2. 

                                             1. A Convenção será aplicada quando uma criança com residência habitual em um 

Estado contratante (“o Estado de origem”) tiver sido, for, ou deva ser deslocada para 

outro Estado contratante (“o Estado de acolhida”), quer após sua adoção no Estado de 

origem pelos cônjuges ou por uma pessoa residente habitualmente no Estado de 

                                                           
1. impedir que seja feridos os sentimentos de nacionalidade. Unanimemente essa exceção serve para que se recuse 

no território nacional a aplicação do direito estrangeiro cujas soluções aberrem em sentimentos, tradições, 

constantes de cada povo; 

 2. não são raros os que acham que essa exceção de ordem pública atua para defender uma orientação política ainda 

que o sentimento nacional não seja compacto.  

Tenha-se que, por óbvio, o conteúdo desses princípios é impreciso. Se é nas mãos do juiz que repousa o princípio, 

é preciso dizer que o processo determina quais sejam os princípios que o juiz deve levar em conta: em primeiro 

lugar, os princípios informadores da Constituição Federal. Este é um documento solene e principal, onde cada 

povo fixa as linhas gerais do seu poder. A Constituição Federal não é apenas um texto jurídico, mas também uma 

decisão sobre o que cada povo pretende que seja o seu futuro. Esse o motivo que explica sem justificar as regras 

que não são imediatamente aplicadas, mas um roteiro para o legislador.” MARQUES, JUSSARA CRISTINA 

_____________. Revista Jurídica Cesumar – v.2, n. 1 - 2002. Disponível em: 

<periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/.../427/346> Acesso em 13 de janeiro de 2016 
82 MARQUES, Claudia Lima. Notícia sobre a Nova Convenção de Haia sobre Adoção Internacional. Revista 

Igualdade XI. Disponível em: <http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/telas/ca_igualdade_7_2_1.php> Acesso em 13 de 

janeiro de 2016. 
83 LIBERATI, Wilson Donizeti. Manual de Adoção Internacional. São Paulo. Ed. Malheiros, 2009, pg 39. 
84 MARQUES, Claudia Lima. Op. Cit. 
85 LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. Cit. p.49. 
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acolhida, quer para que essa adoção seja realizada, no Estado de acolhida ou no Estado 

de origem.”86 

 

O documento estabelece regras não para dificultar o processo da adoção, mas sim 

direcionadas à garantia de sua eficácia, de modo a proporcionar um tratamento igualitário entre 

os países de origem e acolhida, e além disso, garantir o superior interesse da criança, sem que 

exista nenhum ganho ilícito a partir dela.87   

A convenção traz em seus capítulos regras referentes à sua aplicabilidade, como já visto, 

aos requisitos para as adoções internacionais, autoridades centrais e órgãos credenciados para 

fiscalizar e viabilização os processos de adoção internacional, requisitos processuais, 

reconhecimento da adoção internacional e seus efeitos, além das disposições gerais e cláusulas 

finais.88  

De acordo com Tarcísio José Martins Costa (COSTA, Tarcísio, 1998, p.201), o objetivo 

da convenção é “Organizar um sistema de cooperação entre os Estados como meio de obter 

adoções internacionais regulares e sadias.”89  

Nas palavras de Elizane Lunardon Pereira (PEREIRA, Elizane, 2013, p.54): 

 

                                             “Um dos principais objetivos da Convenção está em estabelecer uma estrutura 

organizada entre os países que realizam a adoção internacional, com vistas a facilitar 

a aplicação dos dispositivos que garantam os direitos da criança, mediante a adesão 

obrigatória de normas e mecanismos comuns entre as partes. 

                                             O grande intuito desse empenho internacional encontra-se no estabelecimento de 

mecanismos eficientes que asseverem o bem-estar do adotado, bem como uma 

situação jurídica invariável tanto no país de origem quanto no país adotante.” 90 

 

 

                                                           
86 CONVENÇÃO DE HAIA RELATIVA À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM MATÉRIA 

DE ADOÇÃO INTERNACIONAL. 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3087.htm> Acesso em 15 de janeiro de 2016. 
87 FIGUERÊDO, Luiz Carlos de Barros. Adoção Internacional: a Convenção de Haia e a normativa brasileira 

– uniformização e procedimentos. 1 ed. (ano 2002), 6 tir. Curitiba: Juruá, 2006. p.53. 
88 CONVENÇÃO DE HAIA RELATIVA À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM MATÉRIA 

DE ADOÇÃO INTERNACIONAL. Op. Cit. 
89 COSTA, Tarcísio José Martins. Adoção Internacional: um estudo sociojuridico e comparativo da legislação 

atual. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p.201. 
90 PEREIRA, Elizane Lunardon. Adoção internacional: realidades, conceitos e preconceitos.  Emancipação, 

2013, Vol.13(3), pp.47-66 – pg. 54. 
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2.2.3. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

                                     

O Estatuto da Criança e do Adolescente - lei n° 8.069 de 1990 representa o diploma que 

trata do universo mais específico vinculado ao tratamento social e legal que deve ser oferecido 

às crianças e adolescentes do Brasil, dentro de um espírito de maior proteção e cidadania 

decorrentes da própria Constituição promulgada em 1988.91 

A absoluta primazia que a lei defere ao menor lhe confere a prioridade em receber 

proteção e socorro em qualquer situação, a precedência de atendimento em serviços públicos e 

preferência na formulação e execução de políticas públicas direcionadas à proteção da infância 

e da juventude.92 

Essa legislação adota o princípio da proteção integral às crianças e adolescentes, 

priorizando sempre o seu melhor interesse.93 Conforme preceituado em seu art. 3º que 

determina: 

 

                                              Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                             “Art. 3º. A criança e o adolescente 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”.94 

 

Infere ainda que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Acrescente-se que 

também no seu artigo 7°, disciplina 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.95  

                                                           
91 ALVIM, Eduardo Freitas. A evolução histórica do instituto da adoção. Disponível em: 

<http://docslide.com.br/ documents/a-evolucao-historica-do-instituto.html >Acesso em 13 de janeiro de 2016. 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 18 de janeiro de 2016. 
95 DA SILVA, Vandeler Ferreira. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 

em:<http://www.infoescola.com/direito/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/> acesso em 18 de janeiro de 2016. 
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As regras formais sobre adoção internacional de menores estão, atualmente, reguladas 

de maneira especial no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo aplicadas ao fenômeno, 

subsidiariamente e no que não colidir com o ECA, as normas do Código Civil de 2002.96 

 Ambos os diplomas, no entanto, se submetem à supremacia da Constituição Federal de 

1988, que determina que a adoção terá o acompanhamento do Estado, formulando regras 

especiais para a adoção por estrangeiros, garantindo a isonomia de direitos e qualificações 

entres filiação legítima e adotiva e a prioridade da criança e de seus direitos fundamentais (arts. 

226 e 227 da Constituição Federal).97  

No ano de 2009, como já abordado, surge a lei 12.010 de 2009, conhecida como a “Lei 

Nacional da Adoção”, que trouxe diversas alterações ao texto do ECA, visando tornar menos 

desgastante o processo de adoção. Para isto, deu nova redação a diversos artigos. 

O ECA define no caput do seu artigo 51 a adoção internacional como: 

 

                                             “aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, 

conforme previsto no Artigo 2 da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa 

à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional (...)”98  

 

Com a redação dada pela lei 12.010 de 2009, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

regulamenta a adoção internacional entre os seus artigos 51 e 52-D. Assim como a Convenção 

de Haia de 1993, traz requisitos e regras procedimentais que regem os processos de adoção 

internacional.99  

 

 

 

 

                                                           
96 DA SILVA, Vandeler Ferreira. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 

em:<http://www.infoescola.com/direito/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/> acesso em 18 de janeiro de 2016. 
97 MARQUES, Cláudia Lima. Grandes Temas da Atualidade. Adoção: Aspectos jurídicos e metajurídicos. 

Coordenador: Eduardo de Oliveira Leite; Adriana Kruchin Hirschfeld... [et. al.]. A Subsidiariedade da Adoção 

Internacional: Diálogo entre a Convenção de Haia 1993, o ECA e o Novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 31. 
98 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 18 de janeiro de 2016. 
99 Idem. 
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 2.3. A EXCEPCIONALIDADE DA ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

A legislação brasileira enuncia de forma expressa no artigo 19 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente que a colocação do menor em família substituta só de dá em caráter 

excepcional, devido ao fato de que toda criança ou adolescente tem o direito de ser educado e 

criado no seio de sua família natural e, excepcionalmente, em família substituta, sendo-lhe 

assegurado a convivência familiar e comunitária, portanto, tornando-se regra geral, o 

cumprimento das funções de proteção e cuidados da criança pelos pais biológicos.100 

 

                                             Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                             “Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes.”101 

 

A excepcionalidade também se aplica no caso da adoção internacional, conforme 

preceitua o artigo 31, também do Estatuto da criança e do adolescente. 

 

                                             Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                             “Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, 

somente admissível na modalidade de adoção.”102 

 

A mesma ideia também se faz presente na Convenção de Haia de 1993, sendo a 

excepcionalidade uma das principais regras no que tange à adoção internacional. Isto significa, 

em linhas gerais, que a criança ou adolescente brasileiro será adotado por um estrangeiro 

somente em último caso, apenas quando não houver a possibilidade de que o mesmo permaneça 

em uma família brasileira.103  

                                                           
100 COSTA, Tarcísio José Martins. Adoção Transnacional – Um estudo sociojurídico e comparativo da 

legislação atual. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 236. 
101 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 18 de janeiro de 2016. 
102 Idem. 
103 SILVA, Viviane Alves Santos. A adoção internacional sob a ótica do princípio do melhor interesse da 

criança. Disponível em:<http://bdjus.stj.br/xmlui/bitstream/handle/2011/19882/Direito_Internacional_ 

Contempor%C3%A2neo.pdf?sequence=1> Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
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A interpretação desta regra de maneira severa, entretanto, pode significar um 

rompimento com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, princípio este que 

é fundamental e serve de pilar para todas as outras regras.104  

Segundo Wilson Donizeti Liberati (LIBERATI, Wilson,2003, p.73) apesar de ser forte 

o argumento da excepcionalidade da colocação no menor em família substituta estrangeira, o 

mesmo não é absoluto. Qualquer que seja a forma de colocação em família substituta, esta é 

excepcional, pois a “excepcionalidade” estaria na medida, e não na nacionalidade do 

interessado.105  

Partilhando da mesma opinião, Tarcísio José Martins Costa (COSTA, Tarcísio, 2008) 

expõe: 

 

                                             “O "princípio da prioridade da própria família" ou "princípio da excepcionalidade da 

adoção internacional" não pode ser considerado absoluto e, em seu nome, não se pode 

impedir ou dificultar as adoções, impondo-lhes exigências rigorosas, tanto de fundo 

como de forma. Embora a falta ou carência de recursos materiais não seja motivo 

suficiente para a destituição do pátrio poderdever (ECA, art. 23), não se pode admitir 

que uma criança permaneça no núcleo familiar de origem em situação de abandono 

psicológico ou desamparo físico e material. Não reunindo os pais condições pessoais 

mínimas de cumprir, satisfatoriamente, as funções que lhes são exigidas, ou seja, os 

deveres e obrigações de sustento, guarda e educação, e uma vez exauridas as 

possibilidades de manutenção dos vínculos com a família natural, o caminho da 

colocação em família substituta deve ser aberto, sem restrições.”106  

 

Este pensamento já corroborou nos tribunais em julgados sobre o tema, como se nota a 

seguir na jurisprudência dos Tribunais de Justiça do estado do Rio Grande do Sul e de Minas 

Gerais. 

                                      Apelação Cível Nº 594039844, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 26/05/1994 

                                             ADOÇÃO INTERNACIONAL. Pressupostos. Excepcionalidade. Cabimento mesmo 

havendo casais nacionais. A releitura da norma menorista não conduz a interpretação 

de que o casal estrangeiro, que preenche os pressupostos legais deva ser arrendado, 

invariavelmente quando existem pretendentes nacionais, principalmente quando já 

desenvolveram forte afeto ao menor, cujo interesse deve ser preservado. Casos 

isolados que abalaram o Instituto de Adoção Internacional, não devem servir como 

                                                           
104 SILVA, Viviane Alves Santos. A adoção internacional sob a ótica do princípio do melhor interesse da 

criança. Disponível em:<http://bdjus.stj.br/xmlui/bitstream/handle/2011/19882/Direito_Internacional_ 

Contempor%C3%A2neo.pdf?sequence=1> Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
105 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional doutrina e jurisprudência 2 ed. São Paulo: 

Malheiros,2003, p.73. 
106 COSTA, Tarcísio José Martins. Adoção internacional: aspectos jurídicos, políticos e socioculturais. 

Disponível em:< http://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/tarcisio/AdocaoInter.pdf> acesso em: 18 de 

janeiro de 2016. 
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escusa para frustrar o pedido, sendo injusto obstar que o infante desfrute demelhor 

qualidade de vida em país desenvolvido. Inteligência dos arts. 28, 31, e 198, VII, ECA. 

Apelação Provida. Decisão Unânime.107 

 

                                             TJMG, 4ªC., Ag. 22.528-4, rel. Des. Alves de Melo, j. 2.4.92, (Minas Gerais II 

5.12.92, p.1, ementa oficial). 

                                             ADOÇÃO – Disputa com estrangeiros – Prevalência do interesse do menor. Adoção 

de criança brasileira por estrangeiro – Caráter supletivo – Interesse do menor – 

Prioridade. O Estatuto da Criança e do Adolescente não faz discriminação entre 

brasileiros e estrangeiros. O que a lei quer é que se dê supremacia à criança ou ao 

adolescente, seu bem-estar, seus direitos, dignidade, convivência familiar etc., e, 

estando brasileiros e estrangeiros nas mesmas condições, sendo ambos convenientes 

à criança ou ao adolescente, deve-se preferir o brasileiro ao estrangeiro. Se, porém, as 

condições oferecidas pelo casal estrangeiro forem melhores e trouxerem vantagens ao 

menor, a medida excepcional deve ser aplicada.108 

 

Por outro lado, há decisão do Superior Tribunal de Justiça que vai em sentido contrário: 

 

                                             STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 159075 SP 1997/0091140-3 (STJ) 

                                             Ementa: CIVIL. ADOÇÃO POR CASAL ESTRANGEIRO. O Juiz da Vara da 

Infância e da Juventude deve consultar o cadastro centralizado de pretendentes, antes 

de deferi-la a casal estrangeiro. Hipótese em que, a despeito de omissão a esse 

respeito, a situação de fato já não pode ser alterada pelo decurso do tempo. Recurso 

especial não conhecido. (BRASIL. STJ, DJU. 17 dez.1999. REsp. 180.341/SP. Rel. 

Min. Ruy Rosado de Aguiar.109 

 

Pode-se inferir a partir dos artigos 31 e 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente que 

a única forma de colocação em família substituta permitida ao estrangeiro é a modalidade da 

adoção. Existe uma parcela da doutrina que afirma serem estes artigos inconstitucionais, por 

estabelecerem diferenças entre nacionais e estrangeiros, ferindo, desta forma, o artigo 5º, I da 

Constituição Federal brasileira.110 

O objetivo em vedar a guarda e a tutela a estrangeiros é que crianças e adolescentes 

brasileiros não saiam do país em caráter provisório. Isto não caracteriza uma discriminação com 

                                                           
107 BRASIL. Tribunal de Justiça n. 594039844. UF: RS. Órgão Julgador: OITAVA CÂMARA CÍVEL. Relator: 

José Carlos Teixeira Giorgis. Data da Decisão: 26.05.1994. Disponível em:<www.tjrs.jus.br/jurisprudência/> 

Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
108 BRASIL. Tribunal de Justiça n. 22.528-4. UF: MG. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Min. Des. 

Alves de Melo. Data da Decisão: 05.12.92. Disponível em:<www.tjmg.jus.br/jurisprudência/> Acesso em 18 de 

janeiro de 2016. 
109 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 159075 SP Relator Min.Ruy Rosado de Aguiar.  Decisão de 1997. 

Disponível em:<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8022205/recurso-especial-resp-159075-sp-1997-

0091140-3-stj> Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
110MONTEIRO, Sônia Maria. Aspectos novos da adoção: adoção internacional e adoção do nascituro. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, p. 54.  
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relação aos estrangeiros, mas sim uma preocupação maior com o melhor interesse do menor, 

pois quando crianças nacionais são adotadas por estrangeiros e levadas para outro país, o Estado 

é responsável por seu destino, posto que a adoção é ato irrevogável. Outro argumento que vai 

de encontro a esta parcela de doutrinadores é que o artigo 5º, I da Carta Magna garante a 

igualdade entre brasileiros e estrangeiros aqui residentes, não englobando, portanto, os que não 

moram no Brasil.111  

Segundo o autor Wilson Liberati (LIBERATI, Wilson Donizeti. 2003, p. 76.), não traz 

nenhuma mudança ou benefício para a criança ou adolescente saber se serão adotados por 

nacionais ou estrangeiros, posto que seu real anseio é ter uma nova família, não se importanto 

de fato com a nacionalidade da mesma.112  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 COSTA, Tarcísio José Martins Costa. Adoção Internacional: um estudo sociojuridico e comparativo da 

legislação atual. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p.236. 
112 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional doutrina e jurisprudência. 2 ed. São Paulo: 

Malheiros,2003, p.76. 
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3. REQUISITOS DA ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

3.1. REQUISITOS REFERENTES AO ADOTANTE 

 

Além dos requisitos específicos exigidos para a adoção transnacional, existem requisitos 

em comum com a adoção realizada em âmbito nacional, por brasileiros residentes no país. É o 

que se pode inferir do artigo 42 do ECA, que traz algumas regras referentes à pessoa do 

adotante.113 

 O supracitado artigo estabelece uma idade mínima de 18 anos para realizar o ato de 

adoção, independente do estado civil. O artigo dispõe também em seu §3º “que O adotante há 

de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.”114  

Sobre este aspecto, no entanto, o professor o professor Gustavo Ferraz de Campos 

Mônaco (MONACO, Gustavo, 2002, p.92) observa que, no caso de uma adoção internacional 

onde o adotado resida no Brasil e o adotante em um país no qual sua lei nacional permita a 

adoção por menores de dezoito anos, o juiz brasileiro poderá considerar a lei estrangeira 

aplicável se não enxergar em sua vigência extraterritorial nenhuma ofensa à ordem pública 

interna.115  

O artigo 42 ainda estabelece que, no caso da adoção ser conjunta, é indispensável que 

os adotantes sejam civilmente casados ou que tenham união estável, devendo ser comprovada 

a estabilidade familiar.116 

Não obstante essa possibilidade, o ECA também traz a oportunidade de adotar para 

pessoas que sejam casadas ou não possuam união estável, ou seja, solteiras, viúvas ou 

divorciadas.117 

Segundo o doutrinador João Delciomar Gatelli (GATELLI, João, 2006, p.77): 

                                                           
113 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional doutrina e jurisprudência. 2 ed. São Paulo: 

Malheiros,2003, p.98-99. 
114 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 18 de janeiro de 2016. 
115 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Direitos da criança e adoção internacional. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p.92. 
116 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Op. Cit. 
117 Idem. 
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                                             “O art. 42 da Lei 8.069/90 acrescenta, juntamente com a idade mínima exigida ao 

adotante, a não–exigência de que este tenha determinado estado civil para adotar, o 

que se conclui que, individualmente, podem ser adotantes as pessoas solteiras, 

casadas, viúvas, separadas judicialmente e divorciadas.”118  

 

O artigo ainda prevê em seu §4º a adoção por casais que já estejam divorciados ou 

judicialmente separados, desde que seja para o benefício do menor e que seja deferida a 

modalidade de guarda compartilhada.119  

 

                                     Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                             “Art. 42. [...] 

                                             [...] 

                                             §4o.  Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar 

conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde 

que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de 

convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade 

com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. 

                                           §5o. Nos casos do § 4o deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao 

adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1.584 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”120 

 

É preciso, ademais, com base no artigo 29 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

reste comprovado que a pessoa que pretende adotar não possua incompatibilidade alguma com 

a medida e que possa oferecer à criança ou ao adolescente um ambiente familiar adequado.121  

Cabe ressaltar que, caso um estrangeiro tenha interesse em adotar e esteja capacitado, é 

preciso observar a legislação do país de origem do adotante e do adotado. De acordo com o 

artigo 7º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, é o critério do domicílio da 

pessoa que rege os direitos de personalidade, nome, capacidade e direitos de família, adotando 

a teoria da aplicação distributiva das leis, segundo a qual, se atende às exigências das leis do 

                                                           
118 GATELLI, João Delciomar. Adoção Internacional: procedimentos legais utilizados pelos países do 

Mercosul. Curitiba: Juruá, 2006. p.77. 
119 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 18 de janeiro de 2016. 
120 Idem. 
121 Idem. 
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adotante e do adotado naquilo que são peculiares, devendo ser analisadas as duas leis e 

cumpridos os requisitos exigidos em ambas.122  

 

3.2. ACOMPANHAMENTO DE UMA EQUIPE INTERPROFISSIONAL 

 

 Os requisitos específicos referentes à adoção internacional são previstos tanto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente quanto na Convenção de Haia Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional de 1993.123 

O ECA enumera, nos incisos do parágrafo primeiro de seu artigo 51, os pressupostos 

para a adoção internacional. 

 

                                             Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                             “Art. 51.  Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal 

postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no Artigo 2 

da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, aprovada pelo Decreto Legislativo 

no 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.087, de 21 de junho 

de 1999.     

                                          §1o.  A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no 

Brasil somente terá lugar quando restar comprovado: 

I - que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto; 

II - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou 

adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros mencionados 

no art. 50 desta Lei; 

III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por meios 

adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a 

medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o 

disposto nos §§ 1oe 2o do art. 28 desta Lei.”124   

 

            O artigo 50 mencionado no inciso II do artigo 51 se refere a cadastros de crianças 

e adolescentes em condições de serem adotados e também de pessoas aptas a adotar. Tal registro 

deve ser mantido pela autoridade judiciária, em cada comarca ou foro regional. Esta disposição 

reflete a excepcionalidade da adoção internacional.125   

                                                           
122 CÁPUA, Valdeci Ataíde. Adoção Internacional: procedimentos legais. Curitiba: Juruá, 2009, p. 125. 
123 Idem. 
124 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 18 de janeiro de 2016. 
125 Idem. 
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Como a adoção internacional é uma medida excepcional, o primeiro requisito a ser 

observado para deferir a adoção internacional, é a comprovação de que não existe nenhum 

adotando brasileiro para adotar o menor. Tal requisito é importante para a criança, pois ajuda a 

“preservar” suas raízes culturais, tornando o processo de adoção menos impactante, pois na 

adoção internacional a criança passara por um choque cultural, climático, linguístico entre 

outros aspectos.126 

Em se tratando da equipe interprofissional mencionada no inciso III do artigo 51 do 

ECA, sua atuação, tanto anteriormente quanto no processo de adoção propriamente dito, é de 

grande importância. O acompanhamento realizado por profissionais como psicólogos e 

assistentes sociais possibilitam um maior entendimento das dificuldades que possam emergir 

da situação.127   

Estes profissionais realizam um trabalho de orientação e formação dos adotantes, que 

são futuros pais, e dos adotados, que se tornarão filhos, acompanhamento este realizado tanto 

no estágio de convivência, como após a sentença de adoção. Sua presença viabiliza a maior 

instrução, informação e a desconstrução de preconceitos e estereótipos existentes devido à falta 

de adequado conhecimento sobre a situação.128  

A equipe profissional, além disso, atua também para respaldar as decisões jurídicas, pois 

possuem conhecimentos técnicos sobre as diversas dimensões da realidade social que se fazem 

presentes no cotidiano do seu trabalho. Portanto, embora não se reduza somente a isto, a 

presença destes profissionais no processo pode oferecer subsídio técnico-científico às decisões, 

permitindo ao magistrado aplicar a lei com maior segurança.129 

O ECA ressalta a necessidade da atuação desta equipe de profissionais no artigo 151, 

dispondo: 

 

                                      Estatuto da Criança e do Adolescente                                       

                                             “Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem 

reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou 

verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, 

                                                           
126 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção internacional – convenção de Haia – reflexos na legislação brasileira. 

Tribunal de Justiça de Rondônia. Disponível em:<http://tj.ro.gov.br/emeron/revistas2.09/htm>  Acesso em 25 de 

janeiro de 2016. 
127 PEREIRA, Elizane Lunardon. Adoção internacional: realidades, conceitos e preconceitos. Emancipação, 

2013, Vol.13(3), pp.47-66 – pg. 50-51. 
128 Ibidem. p.51. 
129 Idem. 
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orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à 

autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.”130  

 

Os laudos, relatórios, ou pareceres sociais elaborados transformam-se em instrumentos 

capazes de contribuir para a definição do futuro das crianças e adolescentes, e podem compor 

os autos, posto que são utilizados como provas.131 

Cabe apontar que, à luz do artigo 151 do ECA, a esses profissionais é assegurada “a 

livre manifestação do ponto de vista técnico”, sendo autônomos no desempenho de suas 

funções, não obstante o magistrado seja uma autoridade, pois seus conhecimentos técnicos 

específicos não podem ser substituídos.132  

 

3.3. REQUISITOS REFERENTES AO ADOTADO 

 

Já a Convenção de Haia de 1993 enumera os requisitos para as adoções internacionais 

em seu Capítulo II, que contém os artigos 4º e 5º.  O primeiro dos requisitos trazidos é que as 

autoridades competentes do Estado de origem tenham determinado a criança como 

“adotável”.133  

Sobre o assunto, João Delciomar Gatelli (GATELLI, João, 2006, p.33) define: “É, 

portanto, sujeito da adoção, na modalidade plena ou legitima adotiva, aquele que, na condição 

de adotando, encontra-se em desenvolvimento, abandonado e preenche o requisito da idade 

previsto em lei”. O autor procura enfatizar o estado do menor, caso este não receba a assistência 

de que precisa no que diz respeito à saúde, alimentação, educação etc.134   

O requisito do abandono, no entanto, não é tão fácil de ser demonstrado, pois não existe 

documento ou critério específico que o comprove. Sobre o direito à convivência familiar e 

                                                           
130 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 
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131 PEREIRA, Elizane Lunardon. Adoção internacional: realidades, conceitos e preconceitos. Emancipação, 

2013, Vol.13(3), pp.47-66 – pg. 51. 
132 Idem. 
133 CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE 

ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3% 

A7a/convencao-relativa-a-protecao-das-criancas-e-a-cooperacao-em-materia-de-adocao-internacional.html> 

Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
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Mercosul. Curitiba: Juruá, 2006. p.33.  
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comunitária, diz o artigo 23 do ECA que a carência ou a falta de recursos materiais não 

representa um motivo suficiente para que haja perda ou destituição do poder familiar.135 Neste 

sentido, Wilson Liberati (LIBERATI, Wilson, 2003, p.123) afirma que “a pobreza não é motivo 

para retirar uma criança de sua família de origem e colocá-la em outra família através da 

adoção.”136   

Preocupando-se com as dificuldades financeiras das famílias mais carentes, o ECA 

dispõe no parágrafo primeiro do mesmo artigo que, no caso de não existir outro motivo, a 

criança ou o adolescente deve permanecer em sua família de origem, a qual deverá ser incluída 

em programas oficiais de auxílio obrigatoriamente.137 

Com o advento do ECA, deixa de existir a possibilidade de destituição do poder familiar 

somente em razão da pobreza, e passa a ser responsabilidade do Estado o desenvolvimento de 

programas de auxílio para que estas famílias possam manter seus filhos.138  

 A conduta mais justa, ao se deflagrar crianças ou adolescentes aparentemente em 

situação de risco, deveria ser a de procurar a família e verificar o que pode ser feito entre os 

familiares, bem como os encaminhamentos a programas efetivos de auxílio à família. No 

entanto, muitas vezes ocorre exatamente a situação inversa: primeiramente a institucionalização 

do menor para depois se analisar os motivos que levaram àquele estágio.139  

Nas entidades de acolhimento institucional por vezes se observam extremos que vão 

desde o sentimento de posse pelas crianças/adolescentes até o puro descaso frente à existência 

deles. Soma-se a isso a carência de profissionais habilitados para a devida preparação à adoção, 

além de entendimentos equivocados que consideram como preparação: informar à criança que 

ter família é “possuir pais que dão de tudo”.140  

                                                           
135 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 
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137 Idem. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente não conceitua expressamente a condição de 

abandono, mas traz no artigo 98 situações que colocariam a criança e o adolescente em situação 

de risco ou abandono, necessitando, assim, da aplicação de medidas protetivas.141   

 

                                      Estatuto da Criança e do Adolescente                                      

                                             “Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 

os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

                                              I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

                                              II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

                                              III - em razão de sua conduta.”142  

 

Sobre o abandono, Wilson Liberati (LIBERATI, Wilson, 2003, p.128) traz aspectos que 

podem melhor caracterizar tal situação: 

 

                                      “O abandono pode se revestir de vários aspectos: o material, o jurídico, o psicológico, 

o moral e o afetivo. O material é o mais visível. Sua manifestação está relacionada 

com a sobrevivência: é a falta de alimento, roupa, de remédio etc. O abandono jurídico 

verifica-se quando a criança está sem representação legal, seja dos pais, parentes, tutor 

ou curador. O abandono psicológico é caracterizado pela rejeição; proporciona à 

criança sentimentos de angústia e agressividade. O abandono moral age, sobretudo, 

nos valores pessoais da criança. Ela cresce carente dos sentimentos de justiça, 

honestidade, fraternidade, etc., dando lugar ao isolamento sentimental, caracterizado 

pelo egoísmo. O abandono afetivo é o mais pernicioso. Sua consequência atinge o 

âmago do ser. Caracteriza-se pela indiferença resultante da absoluta carência de afeto, 

carinho e, principalmente, amor. Sem amor, uma pessoa não é nada; o amor é o 

alicerce que embasa as relações afetivas.”143  

 

No que diz respeito ao requisito da idade do adotado, este se mostra de bem mais fácil 

comprovação, por meio da certidão de nascimento. No Brasil os considerados “adotáveis” são 

os que possuem de zero a dezoito anos de idade.144  

Isto se infere do artigo 2º do Estatuto da Criança e do adolescente, que elucida que 

criança é a pessoa com até doze anos de idade incompletos, e adolescente é aquela entre doze e 

dezoito anos de idade, tendo estes direito à proteção integral, e também do artigo 40, que dispõe 

                                                           
141 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional doutrina e jurisprudência. 2 ed. São Paulo: 
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que, na data do pedido, o adotado deve ter, no máximo, dezoito anos, a não ser que já se encontre 

sob guarda ou tutela dos adotantes, o que não é possível na adoção internacional, nos termos do 

artigo 31 do mesmo diploma.145  

No caso da criança contar com até doze anos de idade, os pais ou que exerça plenamente 

o poder familiar (detentores da guarda ou da tutela) deverão dar seu consentimento para que 

possa ocorrer a adoção. Tal consentimento é dispensado se os pais forem desconhecidos ou se 

houverem sido destituídos do poder familiar. Em se tratando de adolescente que tenha entre 

doze e dezoito anos, ele mesmo deverá consentir.146 É o que enunciam os artigos 45, §§ 1º e 2º 

do ECA e o artigo 4º, c, IV e D da Convenção de Haia de 1993. 

O artigo 4º, D da Convenção de Haia de 1993 assevera em seus incisos que, levando em 

consideração a idade e o grau de maturidade da criança deve ser assegurado nas adoções 

internacionais: 

 

                                      Convenção de Haia de 1993 

                                              “I. esta foi convenientemente aconselhada e devidamente informada sobre as 

consequências da adoção e do seu consentimento em ser adotada, quando este for 

exigido; 

                                              II. foram tomados em consideração os desejos e as opiniões da criança; 

                                              III. o consentimento da criança em ser adotada, quando exigido, foi livremente 

expresso, na forma exigida por lei, e que este consentimento foi manifestado ou seja 

comprovado por escrito; 

                                              IV. o consentimento não tenha sido obtido mediante pagamento ou compensação de 

qualquer espécie.”147  

 

Cabe mencionar que, como já tratado, o adotado deve ser no mínimo 16 anos mais novo 

que o adotante, à luz do que estabelece o artigo 42, §3º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.148  

                                                           
145 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 
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ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em:< http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3% 
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 4.  PROCEDIMENTO DA ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

4.1. HABILITAÇÃO 

 

O processo de adoção internacional, tanto para o Estatuto da Criança e do Adolescente 

quanto para a Convenção de Haia, tem início quando a pessoa ou casal que pretende adotar 

procura a Autoridade Central do Estado de sua residência habitual e lá mesmo providencia o 

processo de habilitação.149  

Caso a Autoridade Central do Estado de origem do candidato o avalie como habilitado 

para adotar, esta deverá emitir um relatório contendo dados sobre a identidade, a capacidade 

jurídica e a adequação do solicitante para a adoção. Além disso, o relatório deve informar a 

situação pessoal, familiar e médica do solicitante, indicando seus motivos e sua aptidão para 

assumir uma adoção internacional. 150 

O documento em questão deve ser enviado para a Autoridade Central Brasileira, 

acompanhado de um estudo psicossocial elaborado por uma agência especializada e 

credenciada em seu país de origem, além de cópia autenticada da legislação estrangeira 

pertinente e a respectiva prova de sua vigência. Se a Autoridade Central Estadual entender 

necessário, poderá exigir uma complementação desse estudo psicossocial realizado no Estado 

de Origem do postulante da adoção internacional.151 

Segundo Wilson Liberati (LIBERATI, Wilson, 2003, p.134), o requerimento à 

habilitação dever ser acompanhado dos seguintes documentos:  

 

                                             “a) certidão de casamento ou certidão de nascimento; 

b) passaporte; 

c) atestado de sanidade física e mental expedido pelo órgão ou vigilância de saúde 

do país de origem; 

d) comprovação de esterilidade ou infertilidade de 46 um dos cônjuges, se for o 

caso; 

e) atestado de antecedentes criminais; 

f) estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de 

                                                           
149 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 11 ed. revista e 

ampliada, de acordo com a Lei 12.010/09. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 46. 
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origem; 

g) comprovante de habilitação para adoção de criança estrangeira, expedido pela 

autoridade competente do seu domicílio; 

h) fotografia do requerente e do lugar onde habita; 

i) declaração de rendimentos; 

j) declaração de que concorda com os termos da adoção e de que o seu 

processamento é gratuito; 

l) a legislação sobre a adoção do país de origem acompanhada de declaração 

consular de sua vigência; 

m) declaração quanto à expectativa do interessado em relação às características e 

faixa etária da criança.”152  

 

Estes documentos se fazem essenciais para que um estrangeiro não domiciliado ou 

residente no Brasil possa requerer a adoção de uma criança ou adolescente brasileiro. Os 

documentos de língua estrangeira devem ser juntados aos autos, autenticados pela autoridade 

consular, traduzidos por tradutor juramentado público e devem ser observados também, os 

tratados e convenções internacionais.153 

A Autoridade Central Estadual deve então verificar a compatibilidade entre a legislação 

do Estado de origem do postulante e a nacional, além de analisar se o postulante preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento da medida, tanto à luz da legislação interna 

como na do país de acolhida. A partir disso, será expedido um laudo de habilitação à adoção 

internacional, que terá validade de um ano, podendo haver renovação.154 

De posse do laudo o interessado poderá dar entrada no processo de adoção internacional 

perante o Juízo da Infância e da Juventude do foro em que a criança ou o adolescente se 

encontra.155 
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4.2. AUTORIDADES CENTRAIS 

 

A Convenção de Haia de 1993 determina em seu artigo 6º que cada Estado contratante 

deverá designar uma Autoridade Central com a função de cumprir as obrigações impostas pela 

Convenção.156  

O mesmo artigo dispõe ainda que: 

 

                                      Convenção de Haia de 1993 

                                             “Art.6º. [...] 

                                             2. Um Estado federal, um Estado no qual vigoram diversos sistemas jurídicos ou um 

Estado com unidades territoriais autônomas poderá designar mais de uma Autoridade 

Central e especificar o âmbito territorial ou pessoal de suas funções. O Estado que 

fizer uso dessa faculdade designará a Autoridade Central à qual poderá ser dirigida 

toda a comunicação para sua transmissão à Autoridade Central competente dentro 

desse Estado.”157 

 

As Autoridades Centrais tem o dever de cooperar entre si, promovendo também a 

colaboração entre as autoridades competentes que existem dentro de seus respectivos Estados, 

para que seja assegurada uma maior proteção da criança.158  

Estas autoridades devem tomar medidas adequadas para conceder informações sobre a 

legislação interna de seus Estados em matéria de adoção, além de outras informações gerais 

que venham a ser necessárias. Além disso, devem informar umas às outras sobre o 

funcionamento da Convenção, facilitando, deste modo, sua aplicação.159 

De forma direta ou com o auxílio de autoridades públicas, estas autoridades tem a função 

de tomar todas as medidas que garantam um processo de adoção sadio, assim como que 

impeçam qualquer prática que contrarie os objetivos da Convenção.160 

                                                           
156  CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE 

ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3% 

A7a/convencao-relativa-a-protecao-das-criancas-e-a-cooperacao-em-materia-de-adocao-internacional.html> 

Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
157 Idem. 
158 Idem. 
159 Idem. 
160 Idem. 
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Entre as funções desempenhadas por estas Autoridades Centrais, o artigo 9º da 

Convenção lista: 

 

                                      Convenção de Haia de 1993  

“Art. 9. As Autoridades Centrais tomarão todas as medidas apropriadas, seja 

diretamente ou com a cooperação de autoridades públicas ou outros organismos 

devidamente credenciados em seu Estado, em especial para 

a) reunir, conservar e permutar informações relativas à situação da criança e dos 

futuros pais adotivos, na medida necessária à realização da adoção; 

b) facilitar, acompanhar e acelerar o procedimento de adoção;  

c) promover o desenvolvimento de serviços de orientação em matéria de adoção e de 

acompanhamento das adoções em seus respectivos Estados; 

d) permutar relatórios gerais de avaliação sobre as experiências em matéria de adoção 

internacional; 

e) responder, nos limites da lei do seu Estado, às solicitações justificadas de 

informações a respeito de uma situação particular de adoção formuladas por outras 

Autoridades Centrais ou por autoridades públicas.”161 

 

As Autoridades Centrais são órgãos sem fins lucrativos, credenciadas pelo Estado onde 

foram constituídas. São dirigidas e administradas por pessoas experientes em adoção 

internacional e de integridade e moral ilibadas. Tais órgãos são fundamentais para o processo 

de adoção internacional, pois são o primeiro órgão a ser procurado pelos interessados em adotar 

crianças de outros países, conforme dispõe a Convenção de Haia em seu artigo 14 e o ECA, no 

artigo 52, inciso I.162  

No Brasil esta Autoridade Central é representada pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos - SEDH foi criada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. A SEDH É o órgão da 

Presidência da República que tem por atribuições articular e implementar as políticas públicas 

voltadas para a promoção e implementação dos direitos humanos. Composta por órgãos 

colegiados e executivos, assessorias e grupos de trabalho temáticos que auxiliam o Secretário 

                                                           
161 CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE 

ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3% 

A7a/convencao-relativa-a-protecao-das-criancas-e-a-cooperacao-em-materia-de-adocao-internacional.html> 

Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
162  “Art. 14: As pessoas com residência habitual em um Estado Contratante, que desejem adotar uma criança cuja 

residência habitual seja em outro Estado Contratante, deverão dirigir-se à Autoridade Central do Estado de sua 

residência habitual”. CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM 

MATÉRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL. Idem. 

  “Art. 52. (...) I. a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá 

formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país 

de acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual” ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> 

acesso em: 18 de janeiro de 2016. 
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Especial dos Direitos Humanos na implementação da Política Nacional de Direitos Humanos, 

a SEDH atua de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos.163  

Dentre a lista das atribuições competentes à SEDH se encontram:  

 

                                      “Atuar, na forma do regulamento específico, como Autoridade Central Federal, a que 

se refere o art. 6º da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional, concluída em Haia, em 29 de maio de 1993, 

aprovada pelo Decreto Legislativo no 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo 

Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999;  

                                             Atuar, na forma do regulamento específico, como Autoridade Central, a que se refere 

o art. 6o da Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 

Crianças, concluída em Haia, em 25 de outubro de 1980, aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 79, de 15 de setembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.413, 

de 14 de abril de 2000.”164  

 

Especialmente em relação aos menores, há ainda, com o objetivo precípuo de 

desenvolver políticas públicas direcionadas à promoção dos direitos da criança e do 

adolescente, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(SNPDCA), cujas atribuições incluem, entre outras: 

 

                                             “- Coordenar as ações e medidas governamentais referentes à criança e ao adolescente; 

                                              - Coordenar a produção, a sistematização e a difusão das informações relativas à 

criança e ao adolescente; 

                                              - Coordenar ações de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) de 

crianças e adolescentes; 

                                              - Coordenar a política nacional de convivência familiar e comunitária; 

                                              - Coordenar a política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase); 

                                              - Coordenar o Programa de Proteção de Adolescentes Ameaçados de Morte 

(PPCAAM); 

                                              - Coordenar o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; 

                                              - Exercer a secretaria-executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda)”165   

 

                                                           
163 SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. <http://www.presidencia.gov.br/sedh/ >acesso em 

28 de janeiro de 2016. 
164 SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 

<http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes>acesso em 30 de janeiro de 2016. 
165 Idem.  
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Resta comprovado, a partir do exposto, a importância da atuação da Secretaria Especial 

de Direitos Humanos na defesa dos direitos e do principal interesse da criança e do adolescente, 

inclusive na sua atuação como Autoridade Central, nos termos da Convenção Relativa à 

Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, buscando 

concretizar os objetivos almejados por ela. 

 

4.3. ÓRGÃOS CREDENCIADOS  

 

A Autoridade Central Federal pode ainda realizar credenciamento de organismos 

nacionais ou estrangeiros que demonstrem aptidão para intermediar as solicitações de processos 

de adoção internacional, caso a legislação do país de acolhida também permita que os pedidos 

de habilitação sejam intermediados por estes organismos. Tal possibilidade está prevista tanto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos parágrafos do artigo 52166, como na Convenção 

de Haia Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, 

entre seus artigos 10 e 13.167  

No Brasil, o órgão federal administrativo que possui a competência para realizar o 

credenciamento de organismos nacionais e internacionais, bem como efetuar o 

acompanhamento pós-adotivo e viabilizar a cooperação jurídica com as Autoridades Centrais 

Estrangeiras é a ACAF – Autoridade Central Administrativa Federal, que atua também como 

Secretaria Executiva para o Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras.168  

Para que aconteça o credenciamento, há certos requisitos e qualidades que estes 

organismos devem apresentar: 

 

                                     Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                                           
166 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 30 de janeiro de 2016 
167 CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE 

ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3% 

A7a/convencao-relativa-a-protecao-das-criancas-e-a-cooperacao-em-materia-de-adocao-internacional.html> 

Acesso em 30 de janeiro de 2016. 
168SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em: < 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-internacional/adocao-internacional> Acesso em 02 de 

fevereiro de 2016. 
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                                             Art.52. [...]  

§ 3o  Somente será admissível o credenciamento de organismos que: 

I - sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam 

devidamente credenciados pela Autoridade Central do país onde estiverem sediados 

e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil; 

II - satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, 

experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade 

Central Federal Brasileira;    

III - forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para 

atuar na área de adoção internacional;IV - cumprirem os requisitos exigidos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central 

Federal Brasileira.      

      § 4o  Os organismos credenciados deverão ainda:   

I - perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados 

pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e 

pela Autoridade Central Federal Brasileira; 

II - ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade 

moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção 

internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela 

Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão 

federal competente;  

III - estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde 

estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, 

funcionamento e situação financeira; 

IV - apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das 

atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções 

internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento 

de Polícia Federal;  

V - enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com 

cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 (dois) 

anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro 

civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado; 

VI - tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à 

Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento 

estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam concedidos.169  

 

Caso estes organismos venham a descumprir as obrigações a eles delegadas, pode 

ocorrer sua suspensão ou até seu descredenciamento nos casos mais graves, como a cobrança 

de valores considerados abusivos pela Autoridade Central Federal e que não sejam devidamente 

comprovados e o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de 

intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas.170  

 

 

 

                                                           
169 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 30 de janeiro de 2016. 
170 Idem. 
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4.3.1. COMISSÃO ESTUDUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL (CEJAI) 

 

As CEJAI’s foram criadas com base no disposto na antiga redação do parágrafo único 

do artigo 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes das mudanças de texto inseridas 

pela Lei nº 12.010 de 2009.171  

O artigo possuía a seguinte disposição: 

 

                                       Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                              “Art.52. A adoção internacional poderá ser condicionada a estudo prévio e análise de 

uma comissão estadual judiciária de adoção, que fornecerá o respectivo laudo de 

habilitação para instruir o processo competente. 

                                              Parágrafo único. Competirá à Comissão manter registro centralizado de interessados 

estrangeiros em adoção.”172  

 

A introdução das CEJAI’s foi uma modificação de cunho significativo na legislação 

brasileira, oriunda da preocupação existente com possíveis desvios de finalidade das adoções 

internacionais.173  

As Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção Internacional tem como finalidade 

proteger e salvaguardar crianças e adolescentes disponíveis à adoção internacional, para evitar 

qualquer tipo de abuso a seus direitos, não permitindo que as mesmas fossem expostas a 

violência, discriminação ou a opressão.174  

Além disso, a Comissão tem a missão de manter-se interligada com outros órgãos 

internacionais que apoiam a adoção e assim estabelecerem entrar elas um sistema de controle 

de todos os casos, e também divulgar todas as suas atividades, o que dificulta a saída irregular 

de crianças e adolescentes do país buscando assim minimizar os números do tráfico 

internacional de crianças.175 

                                                           
171 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional doutrina e jurisprudência. 2 ed. São Paulo: 

Malheiros,2003, p.138. 
172 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 30 de janeiro de 2016. 
173 LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. Cit. 
174 Idem. 
175 Idem. 
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A primeira CEJAI instituída no Brasil foi a do estado do Paraná, por meio do decreto 

21/89, amparada pelo que enuncia o artigo 227 da Carta Magna Federal de 1988176, 

inicialmente, com a função de preservar as crianças, evitar a discriminação, a negligência e a 

exploração.177  

 Em 16 de setembro de 1999 foi editado o decreto de número 3.174, que findou as 

dúvidas sobre a obrigatoriedade do funcionamento das CEJAI’s. A Comissão é um órgão de 

existência obrigatória que deve ser vinculado ao Poder Judiciário Estadual, devendo 

desenvolver suas atividades em cada Estado; sua atuação é imprescindível para o devido 

processo legal de adoção.178  

Assim dispõe o artigo 4º do referido decreto: 

 

                                             Decreto nº 3.174 de 1999 

                                             “Art. 4º. Ficam designados como Autoridades Centrais no âmbito dos Estados 

federados e do Distrito Federal, as Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção, 

previstas no art. 52 da Lei nº 8.069/90, ou os órgãos análogos com distinta 

nomenclatura, aos quais compete exercer as atribuições operacionais e procedimentos 

que não se incluam naquelas de natureza administrativa, a cargo da Autoridade 

Central Federal, respeitadas as determinações das respectivas leis de organização 

judiciária e normas locais que a instituíram. 

                                              Parágrafo único. As competências das Autoridades Centrais dos Estados federados e 

do Distrito Federal serão exercidas pela Autoridade Central Federal, quando no 

respectivo ente federado inexistir Comissão Estadual Judiciária de Adoção ou órgão 

com atribuições análogas”.179  

 

As comissões conferem maior seriedade aos processos de adoção. É através delas que o 

processo de adoção internacional é “autenticado”, além de ser realizada uma avaliação da 

idoneidade do adotante. São as comissões que expedem o certificado de Habilitação do 

                                                           
176 “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. § 5º A adoção será assistida pelo 

Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de 

estrangeiros.” CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> acesso em 30 de janeiro de 2016. 
177 LIBERATI, Wilson. Op. Cit. p.139. 
178 Idem. 
179 DECRETO Nº 3.174 de 1999. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3174.htm> 

acesso em 30 de janeiro de 2016.  
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adotante, pois, como explicitado em momento anterior, só assim o estrangeiro terá legitimidade 

para ingressar com o pedido de adoção em juízo.180  

Seu papel é extremamente importante na preparação dos candidatos estrangeiros à 

adoção, oferecendo ao magistrado a segurança, a certeza da intenção do adotante com relação 

à criança, garantindo e assegurando também ao estrangeiro que tem interesse de ver sua adoção 

prosseguir nem complicações e de forma legal.181  

No que diz respeito à formação dos casais candidatos a adotantes, explica Elizane 

Lunardon Pereira (PEREIRA, Elizane, 2013, p.55): 

 

                                     “Para firmar a parceria entre o organismo e os casais é necessário que primeiramente 

estes passem por uma avaliação da equipe técnica do Fórum de sua região. Após a 

avaliação, o Fórum emite o Atestado de Idoneidade que consiste em uma certificação 

de que o casal é considerado apto para a adoção internacional. Em posse desse 

documento, do relatório psicossocial e demais documentos necessários (ECA art. 52), 

o casal cadastra-se no organismo que escolheu para representá-lo no processo de 

adoção internacional. Depois desse cadastro, o organismo credenciado no país de 

origem dos adotandos e no Estado e no país de origem dos adotados, apresenta os 

documentos do casal para cadastramento deste junto à CEJA.”182  

 

A CEJAI é um órgão auxiliar do juiz, atua como órgão consultivo que é composto por 

desembargadores, juízes de direito, promotores e procuradores de justiça, assistente social, 

psicólogo, pedagogos, sociólogo e outros membros. Os serviços que são prestados por essas 

pessoas não são remunerados, pois são de natureza pública relevante. A sua organização é 

incumbida pela Administração do Poder Judiciário.183  

São atribuições das Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção Internacional:  

I- organizar, no âmbito do Estado, cadastros centralizados de: a) pretendentes 

estrangeiros, domiciliados no Brasil ou no exterior, à adoção de crianças brasileiras; b) crianças 

declaradas em situação de risco pessoal ou social, passíveis de adoção, que não encontrem 

colocação em lar substituto em nosso país;  

                                                           
180 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional doutrina e jurisprudência. 2 ed. São Paulo: 

Malheiros,2003, p.139. 
181 Ibidem.p.141. 
182 PEREIRA, Elizane Lunardon. Adoção internacional: realidades, conceitos e preconceitos. Emancipação, 

2013, Vol.13(3), pp.47-66 – pg. 55. 
183 LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. Cit. p.141. 
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II – manter intercâmbio com órgãos e instituições especializadas internacionais, púbicas 

ou privadas, de reconhecida idoneidade, a fim de ajustar sistemas de controle e 

acompanhamento de estágio de convivência no exterior; 

 III – trabalhar em conjunto com entidades nacionais, de reconhecida idoneidade e 

recomendadas pelo Juiz da Infância e da Juventude da Comarca; 

 IV – divulgar trabalhos e projetos de adoção, onde sejam esclarecidas suas finalidades, 

velando para que o instituto seja usado somente em função dos interesses dos adotandos;  

V – realizar trabalhos junto aos cadastros cadastrados, visando favorecer a superação de 

preconceitos existentes em relação às crianças adotáveis; 

 VI – propor às autoridades competentes medidas adequadas destinadas a assegurar o 

perfeito desenvolvimento e devido processamento das adoções internacionais no Estado, para 

que todos possam agir em colaboração, visando prevenir abusos e distorções quanto ao uso da 

instituição da adoção internacional;  

VII – expedir o Laudo ou Certificado de Habilitação, com validade em todo território 

estadual, aos pretendentes estrangeiros e nacionais à adoção, que tenham sido acolhidos pela 

Comissão;  

VIII – comunicar à Autoridade Central Administrativa Federal a habilitação do 

estrangeiro interessado na adoção;  

IX – colaborar com a Autoridade Central Administrativa Federal ou outras autoridades 

públicas, para a concretização de medidas apropriadas para prevenir benefícios materiais 

induzidos por ocasião de uma adoção e para impedir quaisquer práticas contrárias aos objetivos 

da Convenção de Haia.184  

Cabe ainda ressaltar ainda que os serviços oferecidos pela CEJAI são realizados de 

forma gratuita e sigilosa. Em nenhuma hipótese a Comissão poderá fixar qualquer valor relativo 

ao processo de adoção ou mesmo sobre o processo de habilitação, conforme dispõe o art. 141 

do Estatuto.185  

                                                           
184 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional doutrina e jurisprudência. 2 ed. São Paulo: 

Malheiros,2003, p.141-142.  
185 “Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e 

ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou 

advogado nomeado.  
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Já o dever de sigilo pode ser observado no art. 155, inciso II, do Código de Processo 

Civil, uma vez que o processo de adoção está diretamente ligado a menores de idade, o 

princípio da publicidade, que é regra geral na prática do direito, deve ser aplicado ao caso. 

Porém, é evidente que o dever de sigilo não deverá ser aplicado ao advogado ou 

representante.186 

No estado do Rio de Janeiro a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional foi 

criada pela Resolução nº 5/95, do Conselho da Magistratura, reformulada pela Resolução 07 de 

2009 e alterada pela Resolução 11/2013, começou a funcionar neste estado ao final do ano de 

1996, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sua competência precípua é promover o 

estudo prévio e análise dos pedidos de Habilitação para Adoção, formulados por pretendentes 

estrangeiros ou brasileiros residentes ou domiciliados fora do país.187  

Sua composição atual é formada por membros natos, que são o presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Corregedora-Geral de Justiça, membros não 

permanentes, incluindo uma coordenadora, juízes de direito de Varas da Infância e da Juventude 

e representantes da Defensoria Pública Geral do Estado, da OAB e do Grupo de Apoio de 

Quintal da Casa de Ana. Há também membros suplentes e representação do Ministério 

Público.188 

De acordo com normatização da CEJAI/RJ, quando não houver sucesso na tentativa de 

reintegração familiar da criança ou adolescente, ou não forem encontrados pretendentes no 

cadastro nacional de adoção, o Juiz da Infância e da Juventude deverá disponibilizar os menores 

para adoção internacional. Tal regulação possui embasamento no artigo 50, §10 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.189 

 

 

                                                           
§ 2º As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, 

ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.” ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 

8.069/90. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em: 30 de janeiro de 

2016. 
186 “Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos: 

Il - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e 

guarda de menores.” CÓDIGO DE POCESSO CIVIL. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm> Acesso em 02 de fevereiro de 2016. 
187 CEJAI - RJ - COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em: 

<http://infanciaejuventude.tjrj.jus.br/cejai/apresentacao.html> Acesso em 02 de fevereiro de 2016. 
188 Idem.  
189 Idem. 
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                                      Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                             “Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um 

registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas 

interessadas na adoção. 

                                             (...) 

                                            § 10.  A adoção internacional somente será deferida se, após consulta ao cadastro de 

pessoas ou casais habilitados à adoção, mantido pela Justiça da Infância e da 

Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional referidos no § 

5o deste artigo, não for encontrado interessado com residência permanente no 

Brasil.”190  

 

O Juiz, neste caso, deverá encaminhar memorando à CEJAI/RJ, acompanhado dos 

seguintes documentos: 

a) sentença de destituição do poder familiar; 

b) certidão do trânsito em julgado da referida sentença; 

c) informação de que houve pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Adoção e que não há 

nacional interessado; 

d) certidão de nascimento da criança/adolescente; 

e) certidão de óbito, caso os pais sejam falecidos; 

f) atestado médico da criança/adolescente e/ou cópia da caderneta de vacinação; 

g) declaração escolar; 

h) relatórios sociais e psicológicos, para que se atenda ao artigo 4º da Convenção de Haia.191 

A CEJA/RJ mantém cadastros atualizados contendo de forma detalhada o número de 

adoções internacionais de crianças e adolescentes brasileiros que foram realizadas no estado do 

Rio de Janeiro e para quais países estes menores foram encaminhados, conforme demonstra a 

tabela abaixo: 

 

 

 

                                                           
190 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei n° 8.069/90. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> acesso em 02 de fevereiro de 2016. 
191 CEJAI - RJ - COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em: 

<http://infanciaejuventude.tjrj.jus.br/cejai/apresentacao.html> acesso em 02 de fevereiro de 2016. 
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          Adoções Internacionais Realizadas192 

País Itália França  Espanha Áustria EUA Canadá Portugal Total 

2009 27 4 3 2    36 

2010 26 3 1     30 

2011 47 2   1   50 

2012 14 3 1     18 

2013 10 2    2  14 

2014 6 3     1 10 

2015 15 6   2   23 

 

Faz-se também uma análise comparativa em relação às adoções internacionais que 

ocorrem no território brasileiro como um todo.193 

 

Ano Rio de Janeiro Brasil 

2003 24 364 

2004 37 475 

2005 19 407 

2006 20 446 

2007 21 461 

2008 16 421 

2009 36 415 

2010 30 316 

2011 50 335 

2012 18 300 

2013 14 217 

2014 10 126 

2015 23  

Total 318 4283 

                                                           
192 CEJAI - RJ - COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL. Disponível em: 

<http://infanciaejuventude.tjrj.jus.br/cejai/apresentacao.html> acesso em 02 de fevereiro de 2016. 
193 Idem. 
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Como se pode inferir das tabelas acima, ocorrem mais processos de adoção internacional 

do que talvez se possa imaginar, apesar de ser uma medida dotada de excepcionalidade. Tal 

fato evidencia a importância de órgãos com as CEJAI’s para atuar em conjunto com as 

Autoridades Centrais, viabilizando os processos de adoção internacional e buscando sempre a 

proteção integral dos adotados ao evitar que aconteçam desvios de finalidade das adoções. 
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CONCLUSÃO 

 

A evolução histórica do tratamento jurídico deferido às crianças e adolescentes, isto é, 

a mudança em sua situação jurídica, é algo que sem dúvidas merece destaque. Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, os menores deixaram de ser considerados meros 

objetos, passam a condição de sujeitos de direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

também é um fator relevante desta evolução, pois além de estabelecer que os menores 

necessitam de amparo e proteção integral, determina regras e procedimentos que devem ser 

seguidos mediante uma adoção nacional ou internacional. 

Em âmbito internacional, como desenvolvido no trabalho, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança representou grande avanço no que tange à proteção, à não discriminação e 

ao respeito ao princípio do superior interesse do menor.  

Posteriormente, com o surgimento da Convenção de Haia de 1993, foi possível 

sistematizar e unificar as regras do processo de adoção realizada por estrangeiros, quando não 

há mais possibilidade do menor retornar ao convívio de sua família natural ou de ser adotado 

em seu país de origem. 

Com a participação de autoridades centrais e órgãos credenciados especializados, 

crescem muito as chances de que de fato sejam respeitados os direitos fundamentais da criança 

e do adolescente, não os expondo a possíveis maus tratos, tráfico de menores, comércio sexual, 

entre outras situações ultrajantes. 

A convenção trouxe requisitos que devem ser rigorosamente observados antes, durante 

e depois de realizados os processos de adoção internacional, estabelecendo como principais 

objetivos: o respeito dos Estados por todos os direitos da criança, instauração de um sistema de 

cooperação entre os Estados ratificantes e a prevenção de abusos nos processos de adoção. 

A Constituição Federal de 1988, juntamente com o ECA, enuncia como direito 

fundamental da criança e do adolescente a convivência familiar, no seio de sua família natural 

ou, excepcionalmente, em uma família substituta. Diante disso, é possível perceber a importante 

função da família, aliada aos demais direitos fundamentais, no desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. 
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Sendo a família natural ou substituta, nacional ou internacional, o que realmente importa 

para o menor é um ambiente familiar que lhe proporcione amor, carinho, compreensão e uma 

boa educação, valores estes que são essenciais para o bom desenvolvimento de uma criança ou 

adolescente. 

Neste contexto, a adoção internacional emerge, não como uma solução para o abandono 

do menor, mas como uma nova chance de ter uma família, se esta possibilidade não existiu em 

seu país de origem. 

O interesse superior da criança e do adolescente deve ser sempre lembrado e colocado 

em posição de destaque nas decisões relativas à adoção, devendo se sobrepor a qualquer outro 

envolvido no processo, devido a sua extrema relevância, e tendo em vista que o objetivo 

primordial é garantir ao menor um convívio familiar saudável e de qualidade, que possa lhe 

proporcionar um futuro melhor.  
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