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RESUMO 

 

 

O trabalho de pesquisa apresentado busca abordar a Adoção Internacional como uma 

alternativa para colocação de crianças mais crescidas e adolescentes em família substituta, a 

considerar o elevado número de crianças e adolescentes disponíveis a adoção. O presente 

trabalho analisa e discute o instituto da adoção de forma qualitativa a partir de dados 

quantitativos colhidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca do cadastramento e 

das preferências dos pretendentes nacionais e internacionais.  O problema em análise cinge-se 

na verificação da adoção internacional como modelo subsidiário da adoção nacional, com o 

propósito de reduzir o quantitativo de crianças e adolescentes disponíveis a adoção, em 

especial as crianças crescidas, reestabelecendo para elas o convívio em uma família, mesmo 

que esta não se encontre no Brasil. Utilizando dados estatísticos, a partir das informações 

colhidas pelo CNJ será utilizada a metodologia de abordagem dedutiva, uma vez que a análise 

passará pelo estudo da produção legislativa nacional e internacional, geral e abstrato da 

temática, assim como bibliográfica de referências nesses campos de estudo para compreensão 

dos dados. Desta forma, acredita-se que a Adoção Internacional, apesar de excepcional, deve 

ser considerada como efetiva possibilidade para as crianças crescidas. 

 

 

Palavras-chave: Adoção Internacional. Adoção Tardia. Direito a Convivência Familiar. 

Tutela da Criança. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The research work presented seeks to address International Adoption as an alternative for 

placing older children and adolescents in a surrogate family, to consider the high number of 

children and adolescents available for adoption. This paper analyzes and discusses the 

qualitative adoption of the institute of quantitative data collected by the National Justice 

Council (CNJ) on the registration and preferences of national and international applicants. 

The problem under analysis is gauged in the verification of international adoption as a 

subsidiary model of national adoption, with the purpose of reducing the quantity of children 

and adolescents available for adoption, especially the growing children, reestablishing for 

them the conviviality in a family, even that it is not in Brazil. Based on the information 

collected by the CNJ, the methodology of deductive approach will be used, since the analysis 

will be based on the study of national and international legislative production, general and 

abstract, as well as bibliographical references in these fields of study. understanding of the 

data. In this way, it is believed that international adoption, although exceptional, should be 

considered as an effective possibility for grown children. 

 

 

Keywords: International Adoption. Late Adoption. Right to Family Life. Child protection. 
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INTRODUÇÃO 

  A adoção é forma de constituição de vínculo de parentesco para crianças e adolescentes 

em situação de abandono ou violência, com o objetivo de inserção familiar para que possa ser 

exercido o direito a convivência familiar, possibilitando o desenvolvimento amparado por 

uma família. 

No Brasil, em que pese a quantidade de pretendentes disposto a adotar, algumas 

características afastam o interesse. Entre eles, destaque-se a idade da criança. Por causa disso, 

surge a adoção internacional de crianças mais crescidas, ou seja, a adoção por parte de 

pretendentes que possuem residência habitual fora do Brasil de crianças que já passaram da 

primeira infância. 

O despertamento para o interesse no tema do presente Trabalho de Conclusão de 

Curso se deu pelo fato da compreensão e consideração da importância da infância para o 

formação e desenvolvimento do sujeito. Pessoalmente, ter vivido continuamente, e em 

especial na infância, com o amparo e cuidado de uma família, me fez compreender a 

importância da convivência com aqueles que deram o seu máximo para o meu 

desenvolvimento.  

Contudo, ao entender que nem todas as crianças podem ficar com seus pais biológicos, 

pelos mais diversos motivos, surgiu o desejo em compreender o nascimento da criança para 

uma nova família que através do vínculo formado pela adoção seriam as pessoas a lhe dar o 

amparo necessário ao crescimento saudável. Todavia, perante o enfrentamento aos dados 

quantitativos colhidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (2018) se deu a maior 

inquietação. 

Os dados mostram um total de 44460 (quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta) 

pretendentes brasileiros cadastrados e 9093 (nove mil e noventa e três) crianças/adolescentes 

cadastradas, o que é um dado chocante, pois é mais de 4 (quatro) vezes maior o número de 

pretendentes do que o de crianças. Teoricamente, num pensamento puramente matemático, 

utilizando a operação básica de subtração, não era para existir crianças disponíveis, uma vez 

que há pretendentes a adotá-las. Contudo, não é essa a realidade. Outro dado relevante é que a 

aceitação dos pretendentes se concentra em mais de 75% (setenta e cinco por cento) entre as 

idades de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. Por outro lado, o número de crianças disponíveis a adoção 

dessa idade enquadra pouco mais de 25% (vinte e cinco por cento) do total citado. 

No mesmo sentido, verifica-se que o número de pretendentes diminui com o aumento 

da idade da criança, todavia, o número de crianças disponíveis a adoção aumenta no mesmo 

sentido em que suas idades. Ou seja, do número de crianças disponíveis para adoção cresce de 
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forma diretamente proporcional a idade das crianças. Todavia, o número de pretendentes que 

desejam adotar crianças pela faixa etária é inversamente proporcional ao número de crianças 

disponíveis. Em síntese, enquanto o número de pretendentes diminui, de acordo com a idade 

da criança, o número de crianças cresce juntamente a idade delas. 

Compreender a existência de crianças fora de suas famílias biológicas ainda é 

plausível. Agora, imaginar que existem pretendentes a adoção que não aceitam as crianças 

disponíveis a adoção já é mais complicado. Diante disso, são questionadas as causas dessa 

realidade.  

Em continuidade na pesquisa, foram encontrados também os dados quantitativos do 

Conselho Nacional de Justiça (2018) referentes aos pretendentes internacionais. São apenas 

249 (duzentos e quarenta e nove) pretendentes. Diante disso, surge o questionamento sobre o 

porquê de uma quantidade tão reduzida, uma vez que ao expandir o universo de possíveis 

pretendentes não há de fato o crescimento desse número.  

Além disso, outro questionamento, ainda mais inquietante e curioso, é o porquê de o 

perfil de aceitação do pretendente internacional ser caracterizado pela concentração de quase 

80% (oitenta por cento) em crianças entre 8 (oito) e 11 (onze) anos de idade.  

Desta forma, faz-se imprescindível analisar o instituto adoção, tanto nacional como 

internacional, suas características, princípios, bem como a legislação nacional e internacional 

que dá suporte para a sua efetividade. 

Para isso, utilizando dados estatísticos, a partir das informações colhidas pelo CNJ 

será utilizada a metodologia de abordagem dedutiva através da análise legislativa nacional e 

internacional, assim como bibliográfica de referências nesses campos de estudo para 

compreensão dos dados.  

Observa-se que esses números questionam a centralidade da criança no processo de 

adoção. Por causa disso, é preciso retomar o lugar da criança e do desenvolvimento infantil, 

assim como a importância da família para a criança na legislação brasileira e estrangeira, da 

mesma forma sua valorização e caracterização social. Essa será a temática do primeiro 

capítulo do trabalho.  

Em seguida, é preciso compreender com maior profundidade e detalhamento o 

instituto e o fenômeno da adoção. É instituto, especificamente jurídico, pois sendo uma 

situação tão especial para a vida em sociedade merece um tratamento específico e diferenciado, 

sendo tratado com a “reunião de normas jurídicas afins, que rege um tipo de relação social ou 
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interesse e que se identifica pelo fim que procura realizar”1. Por isso, buscaremos 

compreender os procedimentos do instituto. Sendo também fenômeno, especialmente social, 

pois são comportamentos, ações e situações observadas em determinadas sociedades, 

organizações e grupos2. Sendo assim, por ser vivido pela sociedade é fortemente constituído 

pelo imaginário social e coletivo. Por isso, também tentaremos compreender o imaginário, os 

estigmas e preconceitos que envolvem esse instituto. Por causa disso, o segundo capítulo será 

dedicado a melhor compreensão da influência da idade da criança no processo da adoção. 

Por último, será analisada, especificamente, a adoção internacional. Será discorrido 

sobre seu regramento e procedimento e como isso influencia a sua ocorrência e seu 

desenvolvimento no Brasil, em especial a importância da função desenvolvida pelos 

Organismos Internacionais intermediários da adoção internacional. Além disso, será 

verificada a colocação do Brasil no cenário mundial da adoção internacional. Por fim, será 

descrito e discorrido acerca do perfil etário da criança desejada na adoção internacional de 

forma comparativa ao panorama encontrado em âmbito nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 16ª ed., p. 100. 
2 NUNES, Aderito Sedas. Questões preliminares sobre as Ciências Sociais. Lisboa: Presença, 1987. 



11 

 

1 DA CRIANÇA NO ÂMBITO INTERNO E INTERNACIONAL: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO  

 

1.1 A Criança Como Sujeito de Direitos  

Inicialmente, conforme afirma Lustig et al.3, apesar da existência de popularmente 

haver equivalência entre os conceitos de infância e de criança, é preciso salientar que, em 

síntese, a primeira pode ser compreendida como uma etapa da vida da pessoa e, a segunda, 

como o sujeito histórico, social e cultural. Além disso, os autores ressaltam, quanto a 

conceituação de cada um dos termos, sobre a existência de culturas, religiões, estratos sociais 

e capital cultural diferentes em cada família, havendo variáveis de classe social, econômica, 

política e religiosa, entre outras. Dessa forma, existindo tantos contextos diferentes, não é 

possível a concepção de um conceito estático para a infância e a criança. Diante disso, para 

compreender tais conceitos é preciso saber de quando, onde e sob quais princípios estão sendo 

demonstrados os conceitos.  

No plano internacional, a Convenção dos Direitos da Criança de 1989, da Organização 

das Nações Unidas (ONU), em seu artigo 1º conceitua criança como “todo ser humano com 

menos de dezoito anos de idade”. De forma aproximada, inclusive inspirada na legislação 

internacional, no sistema brasileiro, criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos e 

adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade, para os efeitos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069/1990, conforme disposto em seu art. 2º. Todavia, mais do 

que critérios etários e objetivos, que caracterizam essa fase da vida, a infância é um momento 

com outras peculiaridades, que fazem essas pessoas serem destinatárias de atenção especial  

por parte da família, da sociedade e do estado. 

Em documentos produzidos em âmbito internacional é promovida tal atenção especial. 

Entre eles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que dispõe em seu artigo 

25, item 2 que “a infância tem direito a ajuda e a assistência especiais”. No mesmo sentido, 

está escrito na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959: “a criança, em virtude 

de sua falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a 

devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento”. E ainda, o Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1976, no artigo 10, item 3, destina a adoção de 

“medidas especiais de proteção e de assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, 

sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição”. No plano nacional, 

                                                           
3 LUSTIG, Andrea Lemes. et al. Criança e Infância: Contexto Histórico Social. In: IV Seminário de grupos de 

pesquisa sobre crianças e infâncias: ética e diversidade na pesquisa. Goiás: UFG, 2014, p. 3-7. Disponível em: 

http://www.grupeci.fe.ufg.br/up/693/o/TR18.1.pdf. Acesso em: 10 set. 2018 
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inspirado nos documentos internacionais mencionados, a própria Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, fundamento das demais normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, no artigo 2274 assegura à criança absoluta prioridade. No mesmo sentido, 

da norma constitucional, dando-lhe mais concretude, agora com status infraconstitucional  

também é trazida tal disposição no artigo 4º do ECA5. Especificamente sobre esse diploma 

legal e sua importância:  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma verdadeira revolução sobre a maneira 

que essas pessoas eram enxergadas no país; antes dele, não eram vistas como pessoas, 

nem culturalmente nem pelo próprio ordenamento jurídico, ou seja, pelas leis. Essa foi 

a primeira mudança drástica trazida pelo estatuto: as crianças e adolescentes passariam 

a ser sujeitos de direitos – ou seja, resguardados pelas leis brasileiras – e na condição 

de pessoas em desenvolvimento.6 

 

Sendo assim, existe vasta legislação, tanto em âmbito nacional como internacional 

determinando cuidado infantil.  

Contudo, é preciso ressaltar que nem sempre houve o reconhecimento, a valorização e 

a atenção a infância e à criança. Lustig et al.7 explica que gradativamente, em um processo 

dialético de idas e vindas, avanços e retrocessos, não em uma construção linear, mas sinuosa, foi 

sendo destinado um olhar direcionado à infância, uma vez que foram sendo identificadas 

necessidades relevantes, referentes a essa fase da vida, compreendendo-se que a 

transformação da concepção de criança através de sua construção histórica tem possibilitado a 

saída da criança do anonimato. 

Na contemporaneidade brasileira, especialmente com a promulgação da nova ordem 

jurídica através da CRFB de 1988 e, logo após, com o advento do ECA, o olhar e a atenção 

voltada à criança é baseada na identificação de sua condição peculiar de pessoa em 

                                                           
4 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. 
5 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
6 MERELES, Carla. Entenda como funciona o Estatuto da Criança e do Adolescente. 2017. Disponível em: 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-como-funciona-o-estatuto-da-crianca-e-

do-adolescente/. Acesso em: 10 set. 2018  
7 LUSTIG, Andrea Lemes. et al. Criança e Infância: Contexto Histórico Social. In: IV Seminário de grupos de 

pesquisa sobre crianças e infâncias: ética e diversidade na pesquisa. Goiás: UFG, 2014. p. 3-7. Disponível em: 

http://www.grupeci.fe.ufg.br/up/693/o/TR18.1.pdf. Acesso em: 10 set. 2018 



13 

 

desenvolvimento, reconhecida pelo ECA8. Por causa disso, mais do que possuírem todos os 

direitos destinados a todos os seres humanos, as crianças têm prioridade na sua efetivação. 

Além disso, para que não haja escusas no cuidado para com elas, são corresponsáveis a 

família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público em assegurar a efetivação 

desses direitos, por força constitucional e pelo próprio ECA9.  

 

1.2 A Família e a Convivência  

Entre os direitos da criança, destaque-se a convivência familiar constitucionalmente 

resguardada no já mencionado art. 227 e pelo ECA no artigo 1910, sendo conceituada11 “como 

o direito fundamental de toda pessoa humana de viver junto à família de origem, em ambiente 

de afeto e cuidado mútuos, configurando-se como um direito vital quando se trata de pessoa 

em formação (criança e adolescente)”, sendo novamente apontada12 como “necessidade vital 

da criança, no mesmo patamar de importância do direito fundamental à vida”. Aprofundando-

se na importância da convivência formada pela construção de vínculos:  

 

O vínculo é um aspecto tão fundamental na condição humana, e particularmente 

essencial ao desenvolvimento, que os direitos da criança o levam em consideração na 

categoria convivência – viver junto. O que está em jogo não é uma questão moral, 

religiosa ou cultural, mas sim uma questão vital. Na discussão das situações de risco 

para a criança a questão da mortalidade infantil ou da desnutrição é imediata. 

Sobreviver é condição básica, óbvia, para o direito a vida. Deve-se acrescentar a 

dimensão afetiva na fase da vida. Em outras palavras, sobreviver é pouco. A criança 

tem direito a viver, a desfrutar de uma rede afetiva, na qual possa crescer plenamente, 

brincar, contar com a paciência, a tolerância e a compreensão dos adultos sempre que 

estiver em dificuldade13  

 

A rede afetiva constituída por esses vínculos é marcada pela presença da família, que 

constitui parte essencial para o exercício do direito à convivência familiar.  

                                                           
8 Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e 

produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Art. 121. A internação 

constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
9 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
10 Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 

em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral.          (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 
11 KALOUSTIAN, Silvio Manoug (org.). Família brasileira: a base de tudo. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 

50-51.  
12 COSTA, Tarcísio José Martins. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004, p. 38. 
13 KALOUSTIAN, Silvio Manoug (org.), op.cit., p. 50-51. 
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Conceituar família é uma tarefa um tanto quanto difícil, assim entende grande parte da 

doutrina. Há muita divergência entre autores no que diz respeito ao sentido da palavra família. 

De forma simplificada é possível conceitua-la como, “núcleo social de pessoas unidas por 

laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação 

solidária”14. Sob tal conceito, sendo a primeira responsável e corresponsável pelos direitos das 

crianças, a família está próxima, o que possibilita a visualização das necessidades da criança e 

a existência do sentimento de empatia e solidariedade, buscando meios para supri-las. 

Consequentemente, essa instituição pode ser instrumento de garantia dos direitos da criança e 

impulsionar seu desenvolvimento. Diante disso, é possível concluir pela fundamental 

importância em garantir a convivência familiar para efetivação de outros direitos da criança.  

Compreendida a importância dos vínculos formadores da convivência familiar é 

preciso passar a maior profundidade na conceituação da instituição familiar. Como já 

mencionado acerca da infância, é necessário que seja considerado o local e o tempo histórico 

do conceito, pois as concepções populares e os conceitos legais de família em cada tempo e 

lugar já passaram por diversas formas e modelos diferentes, conforme demonstrado por 

Silva15. Contudo, essas transformações foram os caminhos que ensejaram o cenário existente 

na atualidade no contexto internacional e brasileiro sobre a conceituação de família, conforme 

será explicitado a seguir.  

Em âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 traz 

em seu art. 16, item 3: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito 

à proteção da sociedade e do Estado”. Apesar da Declaração denominar-se como Universal, e 

em seu preâmbulo considerar todos, como membros da família humana, fato é que os modelos 

familiares ao redor do mundo são extremamente variados em diversos aspectos, desde a forma 

de constituição, dissolução, requisitos, efeitos, entre outros16.  

Similarmente ao disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o 

texto da Carta Magna de 1988 diz em seu art. 226 que: “A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado”. Observe-se que ambas as definições legais se limitam em 

mencionar a importância da família para a sociedade, conferindo-lhe o status de base e núcleo 

da sociedade, respectivamente, não trazendo restrições quanto à quantidade de membros, 

                                                           
14 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2016, p. 125.  
15 SILVA, Célio Égidio. História e Desenvolvimento do Conceito de Família. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Direito das Relações Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
16 Ibid., p. 53. 
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maneira de formação ou quaisquer outros requisitos e características. Dias17 relata que 

anteriormente, em uma sociedade mais conservadora que a atual, a família só seria 

reconhecida através do matrimônio de um homem e uma mulher, que estes teriam seus filhos, 

provindos do ventre desta mulher, e assim formaria a família, com o intuito de procriação da 

espécie humana. Apenas o homem (pai), mulher (mãe) e os filhos formariam uma família, e 

jamais seria admitida a dissolução dessa entidade familiar. De fato, assim o era, “a família 

edificada pelo legislador do Código de 1916 fundava-se essencialmente na sociedade conjugal 

em cujo contexto, com certeza, predominava a autoridade marital”18. 

A nova ordem jurídica instaurada com a promulgação da CRFB de 1988 direcionou à 

democratização e pluralização da família brasileira, não podendo ser uma acepção rasa e 

fechada, de acordo com a Cartilha do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). 

Nas palavras de Tartuce19: “É imperioso ainda verificar que há uma tendência de ampliar o 

conceito de família”. Tal transformação foi no sentido do distanciamento de uma formatação 

rígida de encaixe, indo na direção de outros valores além das formas tradicionais, conforme 

segue: 

 

O novo modelo de família funda-se sob os pilares da repersonalização, da afetividade, 

da pluralidade e do eudemonismo (…) A família-instituição foi substituída pela 

família-instrumento, ou seja, ela existe e contribui tanto para o desenvolvimento da 

personalidade de seus integrantes, como para o crescimento e formação da própria 

sociedade, justificando, com isso, a sua proteção pelo Estado20. (grifos nosso) 

 

Sendo assim, de acordo com Tartuce21 as famílias das “novas categorias valorizam o 

afeto, a interação existente entre as pessoas no âmbito familiar”. E, por causa disso, torna-se 

ainda mais importante a sua contribuição para o desenvolvimento do sujeito, nas palavras da 

Cartilha das Famílias22, “a família perdeu sua preponderância como instituição e passou a ser 

muito mais o núcleo formador do sujeito”. Consequentemente, na sua ausência o indivíduo 

restará prejudicado, pois, os propulsores, impulsionadores e aqueles que seriam rede de apoio, 

por algum motivo, não estão presentes. E quando se refere a criança e ao desenvolvimento 

infantil, essa importância torna-se ainda maior:  

                                                           
17 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. 
18 LUZ, Valdomar P. da. Manual de direito de família. 1. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
19 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 5: Direito de Família. 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 35. 
20 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 41.  
21 TARTUCE, Flávio, op.cit., p. 35.  
22 PARANAGUÁ, Isabella; PARANAGUÁ, Cláudia; DE ANDRADE, Sheila. Cartilha das Famílias. Comissão 

de Direito das Famílias e Sucessões. IBDFAM-PI. NTI/OAB Piauí. 2017, p. 23.  
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Princípio VI. A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento 

pleno e harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o 

amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um 

ambiente de afeto e segurança moral e material23 

 

Pressupõe-se que esse lugar de amparo é o seio familiar, primeiro meio ambiente 

social de convivência da criança, onde deveria existir todo acolhimento necessário. Todavia, a 

realidade social brasileira foi descrita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2018 com 

dados como mais de 40.000 (quarenta mil) crianças institucionalizadas no Brasil, sendo mais 

de 8.000 (oito mil) disponíveis para adoção. Ou seja, todas essas crianças, sejam 

institucionalizadas ou disponíveis para adoção, cujos números são alarmantes, não estão tendo 

garantida a efetivação do exercício amplo ao direito à convivência familiar. 

Consequentemente, elas estão sendo cerceadas na possibilidade de um desenvolvimento mais 

completo no âmbito físico, emocional e relacional, pois não estão inserida em uma família 

que esteja sendo “núcleo existencial integrado por pessoas unidas por um vínculo 

socioafetivo, teleologicamente vocacionada a permitir a realização plena dos seus 

integrantes”24. 

Diante disso, questiona-se o que tem sido feito para o alcance do exercício do direito a 

convivência familiar, em especial pela sociedade e pelo poder público para reinserção dessas 

crianças em núcleos familiares, uma vez que elas já tiveram seus laços rompidos com seus 

familiares biológicos. 

Primeiramente, faz-se necessário compreender: 

 

Diante [...] da fragilização familiar, as estratégias de apoio ou de intervenção no 

atendimento à família devem priorizar ações que visem refazer os vínculos originais 

ou estimular a formação deles (se não existem), fortalecer esse núcleo, aliando apoio 

socioeconômico à elaboração de novas formas de interação e de acesso aos bens e 

serviços públicos25 (grifos nossos) 

 

Como se vê, a preferência é pela manutenção dos vínculos biológicos e sanguíneos, 

com a mobilização dos serviços públicos para tal finalidade, uma vez que esses são os 

primeiros laços constituídos, já sendo comprovada a existência do vínculo materno mesmo 

                                                           
23 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos da Criança. 1959. 

Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm. Acesso em: 18 10 set. 2018 
24 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. v. VI. São Paulo: 

Saraiva, 2011. Direito de Família, p. 45.  
25 NERY, Maria Aparecida. A Convivência Familiar e Comunitária é Direito da Criança e do Adolescente e uma 

Realidade a ser Repensada pela Escola. Cad. Cedes, Campinas, vol. 30, n. 81, p. 189-207, mai-ago. 2010. 

Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 18 10 set. 2018 
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quando no ventre, inclusive chamado de materno-fetal26. Por causa disso, a prioridade 

referente aos laços biológicos também é o direcionamento das normas internacionais e da 

legislação brasileira. Nas primeiras, com previsão na Convenção dos Direitos da Criança 1989 

no artigo 9º27, que permite a separação da criança em relação aos pais, apenas em caso do 

maior interesse da criança e em âmbito nacional nos artigos 19, §3º28 e 39, §1º29 do ECA, nos 

quais verificam-se, respectivamente, a preferência legal na manutenção ou a reintegração de 

criança ou adolescente à sua família e a excepcionalidade da medida de colocação da criança 

em família substituta. 

Isto posto, é preciso compreender o que leva uma criança a ser privada da convivência 

em sua família biológica/originária. Collet30 afirma que no passado a maioria das mães 

entregavam os bebês ao Juizado, por falta de condições socioeconômicas para sua criação, 

após, com políticas públicas minimamente melhoradas, as famílias começaram a se dispor a 

permanecer com seus filhos. Todavia, com o passar do tempo chegava um momento em que 

os desafios impostos às famílias eram demasiado grandes e, sozinhas, elas não conseguiam 

um ambiente familiar favorável ao pleno desenvolvimento de suas crianças. De fato, o ECA 

veda31 a perda do poder familiar por questões financeiras, pois o Estado torna-se 

responsável32 pela manutenção de programas oficiais de auxílio para que famílias carentes 

tenham condições de manter a guarda, e, consequentemente a convivência com seus filhos. 

                                                           
26 DO AMARAL, Waldemar Naves; MARCIANO, Rafaela Paula. O vínculo mãe-bebê da gestação ao pós-

parto: uma revisão sistemática de artigos empíricos publicados na língua portuguesa. Femina (Rio de Janeiro), 

v. 43, p. 155, 2015. 
27 Artigo 9º 1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos 

mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade 

com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. 
28 Art. 19, §3º A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em 

relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio 

e promoção, nos termos do § 1o do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput 

do art. 129 desta Lei. 
29  Art. 39, §1º A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 

recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do 

art. 25 desta Lei. 
30 COLLET, Carme Salete. Adoção Internacional: aspectos jurídicos e sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2014, p. 2.  
31 Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 

do poder familiar. 
32 Art. 23, §1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o 

adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e 

programas oficiais de proteção, apoio e promoção. 
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Todavia, apesar da pobreza não ser mencionada diretamente como a causa da perda do poder 

familiar, conforme Soares e Cronemberger33  

 

É importante perceber que a maioria das famílias colocadas na berlinda como 

desestruturadas e sem compromisso com os seus membros são as famílias pobres, 

vítimas da questão social. Torna-se necessário compreender que a pobreza deixa os 

indivíduos mais vulneráveis à situação de risco, à exploração, ao abandono e, por isso, 

na maioria das famílias que ocorre a perda do poder familiar é constatada a 

pauperização.  

 

Diante disso, Collet34 afirma que a família, com o advento da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, passa a ser o foco de políticas públicas com o 

objetivo de fortalecimento da mesma, para que fosse possível ela garantir a proteção integral 

as suas crianças. Entretanto, pelo seu cotidiano profissional, a autora, assistente social do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verificou que os serviços de atenção às 

famílias são ineficientes, periféricos e paliativos, ousando dizer que “ainda se está brincando 

de atender famílias”.  

Nesse contexto, afastando-se do juízo de valor acerca da eficácia das políticas públicas 

de assistência social, distribuição de renda e reestruturação da família vulnerabilizada que 

possibilitariam a manutenção da criança do núcleo familiar em situação de pobreza, através de 

sua reestruturação e adequação as condições necessárias ao crescimento da criança, a 

realidade é a ocorrência da destituição do poder familiar. Em síntese, independentemente das 

causas, fato é que, conforme afirma Collet35, “todo processo de adoção é precedido por uma 

desistência do poder familiar ou uma destituição do poder familiar”. 

Cabe ressaltar que, de acordo com a legislação brasileira, no artigo 19, §4º36 do ECA, 

na ausência de ambos os genitores, antes da decretação da perda do poder familiar, deve ser 

buscada a família extensa37 para a verificação do interesse em ficar com a guarda38 da criança 

                                                           
33 SOARES, Ana Margarida Linhares. CRONEMBERGER, Izabel Herika Gomes Matias. Destituição do Poder 

Familiar como uma Expressão da Questão Social. VII Jornada Internacional de Políticas Públicas. São Luís: 

Universidade Federal do Maranhão, 2015, p. 8. 
34 COLLET, Carme Salete. Adoção Internacional: aspectos jurídicos e sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2014, p. 45.  
35 COLLET, Carme Salete. Adoção Internacional: aspectos jurídicos e sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2014, p. 2.  
36 Art. 19. § 4º Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família 

extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar 

e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade 

que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. 
37 Art. 25. Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
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com o objetivo de mantê-la em seu ambiente comunitário, próxima a pessoas que já conheça e 

com as quais já possua laços, amenizando as consequências decorrentes da medida, conforme 

o artigo 28, §3º do ECA39.  

Nesse cenário, desamparada pela família natural40 cabe ao Poder Público, 

corresponsável pela criança, conforme art. 227 da CRFB de 1988 e art. 4º do ECA, a tomada 

de medidas necessárias para garantir os direitos da criança, dentre eles a convivência familiar. 

Por causa disso, perante a impossibilidade de convivência na família biológica é possível que 

a criança seja disponibilizada para a adoção, para ser inserida em família substituta, conforme 

o artigo 50 do ECA41, sendo inscrita em registro específico de crianças e adolescentes em 

condições de serem adotados. Destaque-se42, atualmente a existência do Cadastro Nacional da 

Adoção, coordenado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ferramenta 

digital, que auxilia os juízes das Varas da Infância e da Juventude na condução dos 

procedimentos dos processos de adoção em todo o país. Esse instrumento, com maior 

abrangência, amplia as buscas e os cruzamentos de informações constantes no banco de 

dados, entre crianças e pretendentes, de modo a encontrar perfis compatíveis e 

consequentemente aumenta as chances de sucesso na adoção da criança. 

 

1.3 A Adoção  

O instituto da adoção não é um mecanismo exclusivo da contemporaneidade, pelo 

contrário, em diversos contextos históricos e de múltiplas formas, a adoção realizou sua 

função primordial de substituir famílias biológicas ausentes por aquelas que serão construídas 

a partir do laço afetivo43. Em investigação acerca da história das civilizações e, de modo 

específico, da história da instituição familiar, ou mesmo analisando o legado da mitologia e da 

                                                                                                                                                                                     
38 Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se a 

regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 

adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 
39 Art. 28. § 3º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de 

afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. 
40 Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes. 
41 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. 
42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adoção (CNA). 2018. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/cadastro-nacional-de-adocao-cna. Acesso em: 20 10 set. 2018. 
43 CAMARGO, Mário Lázaro. Adoção Tardia: mitos, medos e expectativas. São Paulo: Edusc, 2006. Disponível 

em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/97679/camargo_ml_me_assis.pdf?sequence=1. Acesso 

em: 15 out.  2018 
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tragédia greco-romana e as tradições religiosas de diferentes culturas, Camargo44 percebe que 

o gesto de adotar, colocando crianças e adolescentes em famílias, que não a sua de origem 

biológica, define um traço típico nos paradigmas de paternidade, maternidade e filiação. Com 

essa atitude surge a possibilidade da construção do vínculo afetivo que, enquanto tal, 

assemelha-se à qualidade do vínculo biológico e suas ressonâncias, com a possibilidade de 

existência de apego, afeto, sentido de pertencimento à família, entre outros, preenchendo o 

vazio deixado pela família biológica e suprindo as necessidades da criança abandonada.  

Todavia, a motivação da formação desses vínculos, historicamente, passou por 

diversas alterações. As notícias mais remotas acerca do instituto da adoção são de civilizações 

antigas, como Grécia e Egito, entre outras45. Destaque-se que em nenhuma delas os interesses 

e as necessidades eram voltados as crianças adotadas. 

No mesmo direcionamento, de acordo com Paim Arnold46, durante muito tempo a 

adoção buscou suprir, majoritariamente, as necessidades dos adotantes, possibilitando o 

exercício da maternidade e paternidade para casais inférteis, gerando herdeiros para o 

patrimônio dos mesmos e completando suas famílias, entre outros exemplos. Nesse contexto 

do provimento de herdeiros para casais inférteis, o objetivo era substituir o filho ausente, por 

causa das questões biológicas.  

Diante disso, verifica-se que a centralidade da criança no processo de adoção é 

razoavelmente recente, assim como a importância da formação de vínculos afetivos na 

formatação de constituição familiar, uma vez que esses propósitos não eram os principais do 

instituto. Entretanto, atualmente, a legislação internacional, através da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança de 1989, dispõe em seu artigo 21 que “os Estados Partes 

que reconhecem ou permitem o sistema de adoção atentarão para o fato de que a consideração 

primordial seja o interesse maior da criança”. Sendo assim, os objetivos do passado não 

podem ter prevalência, até porque por dirigismo constitucional, em seu art. 227, a 

Constituição garante as crianças conforto, respeito, dignidade, educação e convivência 

familiar, dentre outros direitos, o que é chamado de proteção integral, que preconiza o melhor 

interesse da criança. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente em total 

                                                           
44 Ibid., p. 15. 
45 As mais antigas civilizações conhecidas contemplaram alguma regulamentação de situações de adoção que 

atendiam a diferentes propósitos, como a escolha de Faraós no Egito e o fortalecimento de alianças na criação de 

linhagens hereditárias mais convenientes em Roma. Tais regulamentações foram encontradas no Egito, Índia, 

China, Grécia e Roma, sendo a mais antiga descrita no Código de Hammurabi (2800 a.C.). (DO AMARAL 

COSTA, Nina Rosa; ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. Tornar-se pai e mãe em um processo de adoção 

tardia. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 20, n. 3, p. 425-434, 2007.) 
46 PAIM ARNOLD, Clarice. Adoção tardia: do estigma à solidariedade. Amicus Curiae, v. 5, n. 5, 2011. 
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convergência com a Constituição coloca a criança em absoluta prioridade na efetivação de 

direitos, conforme seu art. 4º. Sendo assim, o interesse da criança deve ser observado 

anteriormente aos dos adotantes, nas palavras de Ost47, busca-se uma família para a criança e 

não o contrário, com a entrega de filhos àqueles que estavam impossibilitados de tê-los por 

natureza, como ocorria no passado. 

É preciso ainda relembrar e reafirmar48 que “todo processo de adoção é precedido por 

uma desistência do poder familiar ou uma destituição do poder familiar”. Diante disso, a 

criança disponível para a adoção é um sujeito ainda em fase de desenvolvimento que não teve 

suas necessidades atendidas pela sua família originária, não sendo prioridade para ela, tendo 

sua história marcada pela ocorrência de abandono e/ou violência 

Por causa disso, para que o histórico de violências vivenciadas seja rompido é 

necessária sua colocação em um núcleo familiar saudável que potencialize o desenvolvimento 

infantil em diversos aspectos e garanta o exercício de direitos. Sendo assim, uma vez que os 

pais que tenham sido negligentes e/ou violentos dando causa ao seu afastamento da criança, 

perpassando a conduta descrita no artigo 98, II do ECA e sendo impossibilitada a reintegração 

na família biológica será decretada a extinção ou destituição do poder familiar, como medida 

de proteção, conforme o artigo 101, §9º do ECA. Salienta-se que tratam daqueles que deviam 

protege-la. De acordo com Dias49, “a criança agredida em sua própria casa, local onde 

supostamente estaria protegida da violência, fica exposta a uma situação de grande 

desamparo”. 

Posteriormente, para que seja resguardada a prevalência da família, esculpida no artigo 

100, X do ECA, a preferência para o cuidado da criança é da família extensa. E, somente na 

ausência ou impossibilidade dessa é que se torna possível a integração em família substituta, 

através da adoção. 

O ideal seria que a partir do momento em que foram constatadas as violências, abusos 

e abandono, com o olhar e a atenção voltada à criança, todo o cuidado fosse tomado, para que 

tais situações não voltassem a ocorrer. Indo além, que esse período de sofrimento fosse 

                                                           
47 OST, Stelamaris. Adoção no contexto social brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 61, fev 2009. 

Disponível em: 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5881. Acesso em: 

20 set 2018. 
48 COLLET, Carme Salete. Adoção Internacional: aspectos jurídicos e sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2014, p. 2.  
49 DIAS, Débora. A Violência Intrafamiliar Infantil e suas Consequências. 2013. Disponível em: 

https://www.comportese.com/2013/11/a-violencia-intrafamiliar-infantil-e-suas-consequencias. Acesso em: 10 

set. 2018. 
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encerrado e daí em diante se desse como um recomeço na vida da criança, com o início de um 

tempo no qual ela será devidamente cuidada e amparada para um adequado desenvolvimento 

infantil.  

Ainda em sede de ideal, a cada criança disponibilizada para adoção haveria um núcleo 

familiar para recebe-la, reestabelecendo uma convivência familiar que, dessa vez, seria 

saudável. Esse núcleo familiar adotante seria a parte referente a responsabilidade da sociedade 

em geral em efetivar os direitos das crianças, esculpida nos artigos 227 da CRFB de 1988 e 4º 

do ECA. Todavia, isso nem sempre acontece. Sendo constatada a necessidade de colocação da 

criança em família substituta e sendo ela disponibilizada para adoção continuam a existir 

percalços durante o processo de adoção, em especial por parte dos núcleos familiares quanto a 

crianças com determinadas características, em especial a cor da pele a idade, as quais serão 

discutidas a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ADOÇÃO TARDIA 

 

Considerando o critério etário, uma adoção é considerada como tardia quando a 

criança tem idade superior a 2 (dois) anos, conforme Weber50 e Ebrahim51. Estes autores 

                                                           
50 WEBER, Lídia Natalia Dobriansky. Famílias adotivas e mitos sobre o laço de sangue. Jornal Contato. CRP – 

08. n. 79, 1996. Disponível em: www.nac.ufpr.br/wp-
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julgam maior, a criança que já consegue se perceber diferente do outro e do mundo, ou seja, 

uma criança que não é mais um bebê, que tem certa independência do adulto para a satisfação 

de suas necessidades iniciais básicas. 

Contudo, apesar dos autores acima terem uma justificativa razoável para utilização do 

parâmetro da idade de 2 (dois) anos de idade, já existem questionamentos desse parâmetro por 

Araújo52, inclusive aumentando-o para a partir de 3 (três) anos de idade53. Ainda em relação a 

tal conceito, acerca da vivência prática dos técnicos e profissionais que atuam na adoção, 

alguns consideram que a adoção passa a ser tardia quando surgem maiores dificuldades de 

colocação da criança em um lar substituto, em especial pela falta de pretendentes dispostos a 

adotar tal perfil. Nesse caso, consideram54 que são tardias as crianças que são adotadas a partir 

de 4 (quatro), 5 (cinco) ou 6 (seis) anos, dando destaque que, a partir dos 9 (nove) e 10 (dez) 

anos fica ainda mais complicado efetivar o instituto. 

Cabe trazer a ressalva da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB)55 de que a 

nomenclatura “adoção tardia” remete ao imaginário de uma adoção fora do tempo adequado, 

atrasado, demonstrando rejeição e preconceito as crianças com mais idade e aos adolescentes, 

reforçando a idealização social de adoção de bebês e crianças pequenas. Existe, por exemplo, 

a utilização por Silva56 da expressão “crianças maiores” na tentativa de substituir o termo 

“adoção tardia”. Contudo, majoritariamente a doutrina ainda utiliza, costumeiramente a 

nomenclatura “adoção tardia”, motivo pelo qual será utilizado durante a discussão do tema, 

juntamente a termos equivalentes como crianças crescidas, com mais idade, entre outros. 

                                                                                                                                                                                     

content/uploads/2016/07/1996_Familias_adotivas_e_mitos_sob_relacoes_de_sangue.pdf. Acesso em: 10 set. 

2018. 
51 EBRAHIM, Surama Gusmão. Adoção tardia: altruísmo, maturidade e estabilidade emocional. Psicologia: 

Reflexão e crítica, v. 14, n. 1, p. 73-80, 2001. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722001000100006&lng=en&nrm=iso. Acesso 

em: 10 set. 2018. 
52 ARAÚJO, Mabel Itana. A Devolução de Crianças na Adoção Tardia e a Construção da Maternidade. 2017. 

Dissertação. (Mestrado em Família na Sociedade Contemporânea). Superintendência de Pesquisa e Pós-

Graduação - Universidade Católica do Salvador, Salvador. Disponível em: 

http://ri.ucsal.br:8080/jspui/bitstream/prefix/389/1/DISSERTACAOMABELARAÚJO.pdf. Acesso em: 10 set. 

2018. 
53 Ibid. 
54 SASSON, Melissa Daiane Hans; SUZUKI Verônica Kemmelmeier. Adoção de crianças maiores: percepções 

de profissionais do Serviço de Auxílio à Infância. Revista de Psicologia da Universidade Estadual do Centro-

Oeste. n. 11(2), p. 58-71, 2012. 
55 GHIRARDI, Maria Luiza; FERREIRA, Márcia Regina Porto. Adoção passo a passo: Mude um Destino: 

Campanha da AMB em favor da adoção consciente. Março, 2007, p. 28. 
56 ARAÚJO DA SILVA, Jaqueline. Adoção de Crianças Maiores: percepções e vivências dos adotados. 

Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 16, n. 2, p. 434-436, ago. 2010. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682010000200014&lng=pt&nrm=iso. 
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A AMB, através da cartilha “Adoção, passo a passo”57, considera ainda outros dois 

tipos de adoções, as quais tentam facilitar o processo de adoção. A primeira, ilegal e a 

margem do poder judiciário e do controle social, chamada de “adoção à brasileira”, consiste 

na entrega da criança pela mãe, como se o bebê tivesse sido gerado pela adotante, a mesma 

simplesmente o registra como sendo seu filho biológico e torna-se responsável por ele. 

Entretanto, o que aparenta ser o caminho mais fácil possivelmente pode gerar transtornos 

futuros, já que uma vez verificada a irregularidade, o poder familiar poderá lhe ser retirado. O 

segundo caso é similar ao primeiro, porém, a mãe biológica procura acesso à justiça junto à 

candidata a adoção, ambas com o objetivo de realizar os procedimentos formais, para 

“legalizar” um convívio que muitas vezes já está ocorrendo. Em ambos os casos, as 

instituições preocupam-se pelo fato de existirem trocas financeiras ou de favores, tráfico de 

bebês e no caso de crianças com mais idade em relação ao trabalho infantil, situações 

claramente vedadas pelas leis brasileiras e internacionais. Em tais modalidades, os interesses 

das crianças podem ser facilmente desconsiderados, podendo colocá-las em situações de risco 

e gerando ainda mais traumas emocionais e psicológicos. 

Cabe destacar que é comum também a classificação de acordo com o formato da 

família que está recebendo a criança. Por exemplo, se é caso de adoção individual, conjunta 

homossexual ou heterossexual, entre outras. Contudo, aplicando o conceito ampliado e 

teleológico de família trazido no capítulo anterior, torna-se menos importante tal 

classificação, uma vez que o elemento primordial da família é a existência de vínculos 

harmônicos e afetivos, que possibilitem o desenvolvimento do sujeito com ela e também 

através dela. 

De acordo com Vargas58 e como demonstrado através de algumas classificações da 

adoção apresentadas, a adoção tardia é apenas uma das múltiplas faces do instituto. Além do 

critério etário, recortado da pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 

estudo no presente capítulo, existem outras características observadas no processo de adoção 

também mencionadas pelo estudo. Porém, as demais características, como inserção em grupos 

de irmãos, cor da pele, existência de doenças, entre outras, apesar de relevantes, não serão o 

foco desse trabalho. A análise desse trabalho limitar-se-á a faixa etária das crianças, para que 

seja possível um estudo mais aprofundado nesse quesito. 

                                                           
57 GHIRARDI, Maria Luiza; FERREIRA, Márcia Regina Porto. Adoção passo a passo: Mude um Destino: 

Campanha da AMB em favor da adoção consciente. Março, 2007, p. 28. 
58 VARGAS, Marlizete Maldonado. Adoção tardia: da família sonhada à família possível. Casa do Psicólogo, 

1998.  
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Para compreender as causas dos dados quantitativos mencionados na Introdução do 

Trabalho, é preciso salientar e relembrar que a concentração da aceitação pretendentes à 

adoção das crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade é 3 (três) vezes maior que a 

concentração de crianças disponíveis para adoção nessa idade. Enquanto se tem mais de 75% 

(setenta e cinco por cento) dos pretendentes a adoção disponíveis a adotar crianças nessa 

idade, as crianças disponíveis a adoção dessa idade enquadram pouco mais de 25% (vinte e 

cinco por cento) do total.  

Diante disso, é possível aplicar a classificação de Weber59: crianças adotáveis e não-

adotáveis. Para a autora, na primeira classe estão as crianças mais desejadas, procuradas e 

adotadas efetivamente que são aquelas saudáveis, do sexo feminino, de pele clara/brancas e 

bebês recém-nascidos com até 3 (três) meses de idade. Do outro lado, estão as crianças que 

despertam menos interesse nos postulantes à adoção no cenário brasileiro, sendo aquelas que 

configuram o quadro das não-adotáveis: com a idade superior a 2 (dois) anos, de cor negra ou 

parda e mediante a presença de alguma deficiência ou problema de saúde física ou mental, 

como o HIV ou Síndrome de Down. 

Fato é que a adoção é, em si, um tema bastante complexo, sendo a adoção de crianças 

crescidas, de acordo com Weber60, ainda mais complexa, por causa dos diversos preconceitos 

que lhe cercam. Por isso, para compreende-la é preciso analisar diversos fatores que 

influenciam sua existência e dinâmica social, razão que se passa expor.  

 

                                                           
59 WEBER, Lídia Natalia Dobriansky. Famílias adotivas e mitos sobre o laço de sangue. Jornal Contato. CRP – 

08. n. 79, 1996, p. 15. Disponível em: www.nac.ufpr.br/wp-

content/uploads/2016/07/1996_Familias_adotivas_e_mitos_sob_relacoes_de_sangue.pdf. Acesso em: 10 set. 

2018. 
60 Ibid., p.15.  
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2.1 O Poder Público  

Inicialmente, para compreender o fenômeno da adoção tardia se faz necessário analisar 

os possíveis cenários familiares e procedimentais, que fazem com que essas crianças estejam 

disponíveis a adoção quando já possuem mais idade.   

Primeiramente, é preciso recordar a determinação legislativa acerca da preferência da 

família originária no cuidado para com a criança, conforme disposto no artigo 19, §3º61. Por 

causa disso, mesmo quando as crianças foram vítimas de violação de seus direitos, na forma 

do artigo 98, II, do ECA62, haverá avaliação da prejudicialidade da conduta para que seja 

determinada a medida mais cabível, dentre as disponíveis no artigo 101, incisos, do ECA63.  

Destaque-se que a colocação em família substituta se encontra no último inciso do rol 

em que constam as possíveis medidas de proteção (artigo 101, ECA). Sendo assim, existem 

outras medidas que são mais amenas, com o objetivo de realizar uma reestruturação familiar a 

ponto de possibilitar o retorno da criança ao seio de seu núcleo familiar biológico. Por 

exemplo, a inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 

promoção da família, da criança e do adolescente, prevista no artigo 101, VI, do ECA. Outro 

caso, é o acolhimento institucional e familiar que podem ser utilizados como transição para 

reintegração familiar, de acordo com o artigo 101, VII, VII e §1º, do ECA64. Enfim, na 

hipótese de utilização de outras medidas que não seja a colocação em família substituta, com 

                                                           
61 Art. 19 § 3º A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em 

relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio 

e promoção, nos termos do § 1o do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput 

do art. 129 desta Lei.          (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 
62 Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 

nesta Lei forem ameaçados ou violados:  

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
63 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, 

dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; 

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da 

criança e do adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional; 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; 

IX - colocação em família substituta. 
64 Art. 101, § 1º O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, 

utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em 

família substituta, não implicando privação de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
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o objetivo de reintegrar a criança ao núcleo familiar originário, é preciso atenção voltada ao 

número de tentativas para a efetiva realização e ao tempo de ocorrência do disposto para tais 

medidas, uma vez que para a criança o tempo é precioso, em especial, se ela for encaminhada 

para a adoção, de acordo com Paiva65. Nesse contexto, e seguindo os critérios mencionados, 

observa-se uma falha do Poder Público ao avaliar a possibilidade de manutenção da criança 

em sua família de origem. Essa situação é descrita por Paiva nas seguintes palavras: 

 

É verdade que alguns representantes do Ministério Público demoram meses ou anos 

para promover ação de destituição de pátrio poder em casos considerados graves e de 

prognóstico difícil, e que alguns profissionais estendem excessivamente os 

acompanhamentos às famílias, enquanto as crianças aguardam ansiosas ou 

desamparadas algum sinal da instituição em que estão abrigadas. [...] 

É igualmente verdadeiro o fato de alguns juízes de infância não utilizarem o tempo 

como uma medida importante do sofrimento psíquico das crianças e gastarem meses 

solicitante testemunhas ou fazendo repetidas tentativas de localização do paradeiro de 

pais desaparecidos. 66 

 

Outra hipótese da disponibilidade de crianças com mais idade para a adoção é a 

situação na qual as crianças são abandonadas pelas famílias quando já passaram da primeira 

infância, estando um pouco mais crescidas. Nesse caso, as famílias por circunstâncias 

pessoais ou socioeconômicas, não puderam continuar se responsabilizando por elas, ou, ainda, 

foram retiradas dos pais pelo Poder Judiciário, destituídos do poder familiar. Ou seja, a 

criança que esteve até certa idade sob o poder familiar de seus genitores, quando chega em 

determinada idade, pelas mais diversas causas, é abandonada pela família ou é retirada 

compulsoriamente de seu núcleo familiar pelo Poder Judiciário. 

Ainda nesse contexto, as instituições públicas buscando manter a criança com pessoas 

que tenham laços sanguíneos com ela e próxima de sua primeira comunidade realiza a 

tentativa de encaminhá-la a sua família extensa67. Todavia, conforme mencionado acerca da 

dificuldade de encontrar os pais desaparecidos, essa situação também se repete em relação a 

família extensa. Além disso, “a família extensa, na maior parte das vezes replica os padrões 

de violação de direitos e, por isso, nem sempre pode figurar como um ambiente seguro e 

                                                           
65 PAIVA, Leila Dutra de. Adoção: significados e possibilidades. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. (Coleção 

Psicologia Jurídica), p. 130. 
66 Ibid., p. 130. 
67 Art. 25. Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
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acolhedor para as crianças e adolescentes.”68. Por causa disso, também não costuma ser uma 

solução efetiva e definitiva.  

 Sobre esse procedimento, atualmente, com a alteração recente do ECA, através da Lei 

nº 13.509, de 2017, constando no artigo 19-A, §3º69, é determinada a limitação do prazo para 

a busca da família extensa em 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período. Essa 

informação reitera a importância do tempo para o processo de adoção, tanto por se 

consubstanciar em período no qual a criança estará privada de seu direito à convivência 

familiar, como pelo fato do crescimento em idade da criança dificultar seu ingresso em 

família substituta através da adoção, caso se faça necessário.  

Outra mudança nesse sentido, trazida pela Lei nº 13.509, de 2017, foi a redução do 

prazo para reavaliação da criança em acolhimento institucional ou familiar que era 6 (seis) 

meses e passou para 3 (três) meses, consubstanciado no art. 19, §1º70 do ECA. 

Sobre as medidas mencionadas, no mesmo sentido das colocações de Paiva, Collet71 

afirma que o tempo passa muito rápido para a criança, sendo, por isso, importante o 

empreendimento de esforços em relativizar o artigo 39, §1º72 do Estatuto. Pois, na tentativa de 

utilização de todos os recursos possíveis mencionados no artigo 100 do ECA até seu 

esgotamento, é provável que seja consumido muito tempo. 

 

2.2 Os Pretendentes Nacionais  

Como mencionado anteriormente, todo processo de adoção é precedido da desistência 

ou destituição do poder familiar anteriormente formado73. Mais ainda, o processo de adoção 

pressupõe o rompimento total dos laços entre a criança ou adolescente com seus pais e sua 

                                                           
68 SANTOS, Diogo Pataro dos. PEREIRA, Anete Marília. Família extensa como rede de proteção? Uma análise 

a partir dos processos de acolhimento institucional de Francisco Morato-SP. I Seminário Nacional: Família e 

Políticas Sociais no Brasil. Viçosa, 2017, p. 11. 
69 Art. 19-A § 3º A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta 

Lei, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período. (Incluído pela Lei nº 13.509, 

de 2017) 
70 Art. 19, § 1o  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária 

competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 

fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer 

das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 
71 COLLET, Carme Salete. Adoção Internacional: aspectos jurídicos e sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2014. 
72 Art. 39, §1º A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 

recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do 

art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
73 COLLET, Carme Salete, op.cit., p. 15. 
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família natural, pois tem como requisito o esgotamento dos recursos de manutenção da 

criança em sua família nuclear ou extensa, previsto no art. 39, §1º do ECA74. Nessas 

circunstâncias, afastada a família, resta ao Poder Público, a comunidade e a sociedade em 

geral, neste caso, especialmente representada pelos pretendentes à adoção, a responsabilidade 

de garantir os direitos da criança, segundo artigos 4º do ECA e 227 da CRFB/1988. Todavia, 

é possível que mesmo após a determinação da disponibilidade da criança para a adoção, sejam 

encontrados mais entraves contribuindo para a existência de um quantitativo superior de 

crianças com faixa etária maior.  

Sendo assim, segue-se para a observação de outros fatores que contribuem para a 

existência dessa modalidade de adoção. Em especial, para a análise da aceitação das crianças 

mais crescidas por parte dos pretendentes. Conforme será demonstrado, existem diversos 

elementos referentes aos pretendentes a adoção que dificultam a realização de adoções de 

crianças que já são maiores.  

De acordo com a menção de Campos75, adotar uma criança mais crescida, muitas 

vezes se reveste de uma complexidade ou de um desafio superior do que de uma adoção de 

bebês. Nesse sentido, na adoção de crianças mais crescidas deverá se estabelecer um 

relacionamento entre pais e filho com alguém que não esteve desde seu nascimento na família 

recebendo todos os ensinamentos desses pais, como se acredita que os filhos são ou devem ser 

pelos pais. Entretanto, é esquecido que a maior parte das relações da vida, como por exemplo 

com os colegas de escola ou trabalho, namorado(a), marido ou esposa, se dão com indivíduos 

“moldados” e “criados” por outros. Não sendo, por esse fato, relações menos prazerosas ou 

significativas.  

De acordo com Weber76, a maioria das adoções ocorrem motivadas pela incapacidade 

biológica do casal em gerar filhos, isto é, pessoas que ainda não exerceram a parentalidade, ou 

seja ainda não têm filhos. Essa condição faz surgir dois anseios: o de cuidar de um bebê e o de 

imitar o vínculo biológico-sanguíneo.  

Primeiramente, o casal que não exerceu a parentalidade tem o desejo de poder cuidar 

de um bebê, pois trata-se da fase da vida da criança de maior dependência do outro. O desejo 

é de participar dos primeiros dias de vida da criança adotada, com a possibilidade de 

                                                           
74 Art. 39, § 1º A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 

recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do 

art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
75 CAMPOS, Niva Maria Vasques. Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, TJ 2012. 
76 WEBER, Lidia Natalia Dobrianskyi. Os filhos de ninguém: abandono e institucionalização de crianças no 

Brasil. Revista Conjuntura Social, v. 20004, p. 30-36, 2000. 
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amamentar, trocar as fraldas, reconhecer o choro, observar suas primeiras expressões faciais, 

como o sorriso, o movimento dos olhos acompanhando objetos e os pais e a demonstração do 

reconhecimento afetivo das figuras parentais. Após, segue o desejo de ouvir ao falar as 

primeiras palavras, auxiliar a dar os primeiros passos até levar ao primeiro dia na escola, 

ajudar a escrever o próprio nome, juntar as letras e sílabas na leitura, quando for alfabetizado 

e mais à frente assistir suas outras conquistas, ainda maiores, quando crescido, como escolher 

uma profissão e passar no vestibular. Assim, o anseio é de acompanhar integralmente o 

desenvolvimento físico e psicossocial da criança/adolescente/adulto, construindo, registrando 

e guardando na memória a história familiar sem lacuna referente a qualquer parte do seu 

desenvolvimento. 

Da mesma forma, aparece na natureza humana, e perpassa também as pessoas 

inférteis, o anseio de imitar o vínculo biológico-sanguíneo existente com seus ancestrais, 

desejando repeti-los também com sua descendência. Além disso, esse tipo de vínculo é 

marcado por ser o primeiro existente na vida do ser humano e ser socialmente o mais 

facilmente reconhecido, principalmente quando se trata de crianças que tem sua identidade 

fortemente vinculadas a dos pais, uma vez que eles são responsáveis pelo cuidado delas, e é 

através do outro que a própria criança vai se constituindo, nas palavras de Costa, “é por meio 

das interações da criança com o adulto e com os seus pares que ocorre a diferenciação do eu e 

do outro e assim se configura o eu infantil.”77. 

Quando se fala, especificamente, do anseio de imitar o vínculo biológico-sanguíneo 

não é possível deixar de mencionar a constatação de Pavezi78 acerca do desejo de que o 

bebê/filho seja o mais parecido possível com os seus futuros pais, em especial, quanto à cor 

da pele.  

Por causa desses três motivos, em especial, entende-se que a adoção de crianças mais 

crescidas não é tão imaginada, idealizada e desejada por aqueles que vão exercer a 

parentalidade pela primeira vez através da adoção.  

Fato é que o desenvolvimento da tecnologia e consequentemente a existência de 

métodos de fertilização e reprodução assistida minimizam o problema da infertilidade que 
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levaram/levam tantas pessoas a adotar. Todavia, Coimbra79 marca uma diferença entre a 

adoção e as técnicas reprodutivas, especificamente, a maior necessidade de dinheiro para 

materialização da segunda. Ambas necessitam de condições financeiras adequadas para a 

criação da criança, contudo, o custo das técnicas reprodutivas ainda é acrescido quando se 

opta por essa tecnologia. 

Nesse anseio de imitar o vínculo biológico-sanguíneo, como é ressaltado por 

Camargo80, valoriza-se o que ele chama de “pacto sócio-familiar”, que consiste em não 

revelar a origem da criança, tentando, mais uma vez, imitar uma família baseada nos laços 

biológicos e sanguíneos, buscando evitar, inclusive, que a criança seja despertada para o 

desejo em conhecer sua ascendência biológica. 

Ainda sobre o chamado “pacto sócio-familiar”, como é destacado por Camargo81, os 

adotantes buscam protagonizar o papel de pais, abandonando ou destruindo o passado da 

criança, com o objetivo de apagar os factíveis sofrimentos, rejeições e traumas pelos quais a 

criança já passou e construir algo único, particular e exclusivo daquela família que está se 

formando, sem considerar o passado. Tal tentativa foi mitigada, uma vez que em alteração  

dada pela Lei nº 12.010, de 2009, o ECA, em seu artigo 4882, garantiu o direito da criança de 

conhecer sua origem biológica. 

De acordo com Motta, citada por Ebrahim83, os pais adotantes confundem apagar as 

origens da criança com a inserção da mesma na nova família, ou seja, estão embasados no 

pensamento de que o passado da mesma atrapalhará a adaptação. Entretanto, na construção da 

identidade pessoal, a criança maior, principalmente, quer e precisa conhecer sua história, pois 

a partir daí poderá organizar as informações e a sua própria história, possibilitando seguir em 

frente após o afastamento da família biológica.  
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Outra explicação trazida por Camargo84 se dá pela existência da crença de que nas 

crianças mais crescidas os maus costumes já estarão estabelecidos, devido ao tempo passado 

em instituições de acolhimento, transitando em diferentes famílias ou até com seus ancestrais 

familiares, seja em família nuclear ou extensa. Desta forma, acreditam que a personalidade da 

criança já está formada, com o caráter definido, rotulando-as como um caso sem solução, 

cheia de vícios, más educadas e com falta de limites, procedimentos apontados como 

irreversíveis e impossíveis de controle, de acordo com Camargo85. 

De encontro com essa ressalva se dá a opção por crianças com idade menor possível, 

buscando a possibilidade de uma adaptação tranquila na relação familiar. Os pretendentes 

idealizam que os recém-nascidos ou as crianças com menor idade possível são mais fáceis de 

serem moldados conforme princípios e costumes da família, sendo mais facilitado o processo 

de adaptação entre os dois lados.  

Através de um estudo de caso, Do Amaral Costa e Rossetti-Ferreira86 analisaram a 

adoção de duas irmãs, uma de 4 (quatro) e outra de 6 (seis) anos. Ambas já possuíam 

linguagem estabelecida através da fala, capacidade de questionar, comportamentos 

previamente aprendidos e um pouco de independência, principalmente se comparadas aos 

bebês. Devido tal desenvolvimento, não eram somente passivas na relação com os pais, não 

receberam apenas os estímulos e ensinamentos dos pais adotivos como referências de 

comportamento, e, por isso, agiam e respondiam de acordo com sua prévia trajetória de vida e 

contingências estabelecidas no seu passado e suas experiências/estímulos. A partir daí, surge 

uma apreensão dos adotantes em relação a adaptação da criança na nova família e a 

capacidade dos pais de alterar comportamentos indesejáveis infantis advindos da história 

vivida pela criança adotada. 

Nessas circunstâncias, o que se verifica é que ao invés de tentar compreender o porquê 

da existência da trajetória dessas crianças nas instituições, em famílias de guarda provisória 

ou com suas famílias biológicas os pretendentes apenas preocupam-se com a adaptação da 

criança a nova família. 

                                                           
84 CAMARGO, Mário Lázaro Adoção Tardia: mitos, medos e expectativas. São Paulo: Edusc, p. 21-46, 2006. 

Disponível em: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/97679/camargo_ml_me_assis.pdf?sequence=1. Acesso em: 

15 out.  2018 
85 Ibid., p. 21-46. 
86 DO AMARAL COSTA, Nina Rosa; ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. Tornar-se pai e mãe em um 

processo de adoção tardia. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 20, n. 3, p. 425-434, 2007. 



33 

 

Quando se trata de crianças mais crescidas se torna ainda mais relevante as palavras de 

Vargas87, acerca da importância de salientar que, um quantitativo considerável de crianças 

adotadas têm um histórico de abandono, violência das mais variadas formas ou orfandade e tal 

fato deve ser respeitado e levado em consideração por todos os envolvidos no processo de 

adoção. Quanto maior idade que a criança ou o adolescente tiver, mais precisarão da presença 

constante de uma família a fim de se sentirem aceitas e amadas, para que assim, possam se 

adaptar e reescrever uma história totalmente diferente da vida que conheciam.  

Toda criança adotada carrega um histórico de sua vida, porém a adaptação dela não 

depende apenas de sua idade, mas também e principalmente das condições oferecidas no 

processo de adaptação com sua nova família, para que assim elas possam reconstruir sua 

história familiar. De acordo com Camargo88, os mitos que constituem a cultura da adoção no 

Brasil apresentam-se como fortes obstáculos à realização de adoções de crianças com idade 

fora dos padrões, portanto, mais velhas, pois potencializam crenças e expectativas negativas à 

prática da adoção tardia. A sociedade ainda é carregada de preconceitos, o que não contribui 

para que a adoção dessas crianças aconteça, fazendo com que crianças e adolescentes que 

estão à espera de uma família, via adoção percebam que a cada dia o sonho de pertencer a 

uma família fique cada vez mais distante.  

Para Vargas89, é importante mencionar que, tanto na adoção de crianças mais 

crescidas, como na vida em si, as chances de sucesso ou fracasso das relações que se 

estabelecem no meio social, dependem da capacidade de suporte, amor, entrega, trocas 

afetivas, confiança, companheirismo, amizade, dentre outros. De acordo com Couto90: 

 

É preciso a família aceitar que o biológico é intransferível para que possa construir 

uma história de filiação em que laços familiares ancorados no simbólico sejam 

construídos. É possível criar com a criança uma delicada tessitura de narrativa que 

faça borda entre sua história anterior e sua nova história, inaugurando uma árvore 

familiar não genealógica, mas com raízes no simbólico. É uma possibilidade de 
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filiação simbólica que, embora tardia, traz um presente mais leve e aposta em um 

futuro mais promissor para essas crianças. 

 

Assim, é preciso romper com preconceitos que envolvem a adoção daquelas que já são 

mais crescidos para que muitas crianças e adolescente em situação de acolhimento 

institucional sejam inseridas em uma família que lhes ofereça condições para seu 

desenvolvimento integral. 

 

2.3 Os Dispositivos de Escolha  

Ainda que se deva respeitar os limites e opções dos requerentes, Santos91 afirma que, 

faz-se necessário, iniciar um trabalho voltado para a mudança da mentalidade no que se refere 

à adoção, de modo a possibilitar uma superação de pelo menos parte dos equívocos e 

preconceitos que envolvem este processo. Ela entende que aumentar o número de adoção de 

crianças mais velhas, no país não é impossível, mas para que isso aconteça é necessário 

desenvolver trabalhos de preparação com os candidatos à adoção, no sentido de orientar, 

incentivar, esclarecer dúvidas sobre todo o processo de adoção. Ou seja, devem-se respeitar as 

opções dos requerentes, porém, tentar realizar um trabalho com estes para superarem o medo 

e o preconceito afirmado na sociedade. 

Pela experiência de Coimbra92 é verificada a possibilidade dos dispositivos 

institucionais influenciarem as demandas de adoção, inclusive através de restrições do grau de 

liberdade dos requerentes. Dentre os diversos formulários de habilitação existentes (Tribunal 

de Justiça dos Estados do Espírito Santo, Conselho Nacional de Justiça...) disponíveis na 

internet, alguns foram analisados pela autora do presente trabalho para compreender de forma 

mais clara o processo. Verificou-se nesses formulários a apresentação de diversos quesitos a 

serem respondidos pelos requerentes acerca das características aceitáveis das possíveis 

crianças a serem adotadas. 

Para exemplificar, especificamente na sede de estudo de Coimbra (1ª Vara da Infância, 

da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro) a definição de recém-nascido contempla criança entre 0 (zero) e 1 (um) ano de idade, 

não havendo possibilidade de escolha em meses. Sendo verificado que o uso da referida 

definição não levou a uma diminuição do número de requerentes na cidade, nem trouxe 
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dificuldades adicionais ao processo. Com o mesmo objetivo, porém transitória, foi emitida a 

Portaria 07/2004 da Vara mencionada, que entrou em vigor no mês de março de 2004, 

determinando um nível de restrição maior, quanto ao grau de liberdade dos requerentes, 

basicamente: 

 

Durante aquele ano, esteve suspensa a inscrição de requerentes para habilitação para 

adoção, exceto para aqueles que manifestaram previamente a preferência por 

crianças acima de quatro anos ou adolescentes; crianças de qualquer idade, mas sem 

indicação de sexo ou cor; grupo de irmãos e crianças portadoras de necessidades 

especiais.93  

 

Todavia, esses exemplos ainda são exceções, prevalecendo os desejos expressos pelos 

requerentes. Sendo assim, surge um problema que é, aparentemente, marcante na adoção 

tardia: a invasão da lógica de mercado, objetificando o ser humano no espaço da adoção. Um 

exemplo trazido por Camargo94 é a existência de casais que decidem adotar, porque dessa 

forma podem escolher o sexo do filho. Apesar de já ter sido mencionado, outro exemplo que 

torna essa característica bastante evidente são os formulários de preenchimento dos 

pretendentes. Esses formulários apresentam aos pretendentes diversos quesitos acerca das 

características da criança aceitável, para que seja traçado um perfil da criança que é aceitável 

para os mesmos, trazendo para eles liberdade de escolha acerca de quais traços as crianças 

que irão ser adotadas podem ter. 

Nesse sentido, é importante reafirmar a centralidade da criança na adoção, não 

podendo, de forma nenhuma, tratar-se de algo similar a uma relação de consumo, na qual os 

pretendentes buscam crianças que supram seu desejo de exercer a parentalidade. Com esse 

objetivo de proteger as crianças, para evitar que elas se sintam como objetos ou seres em 

exposição, tornou-se vedada a prática de visitação de abrigos e orfanatos95. Atualmente, o 

contato é feito pela equipe técnica da Vara da Infância, quando existe uma criança com o 

perfil compatível ao indicado pelo pretendente. Havendo interesse do pretendente pela criança 

é ajustada a aproximação, com a intermediação do Judiciário.  
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Sob essa ótica, pensando especificamente nas crianças crescidas ao utilizar essa lógica, 

elas são ainda mais rejeitadas e discriminadas, pois não preenchem os quesitos requeridos 

pelos pretendentes, pois sendo crescidas, possuem mais marcas da sua história de abandono, 

passagem por instituições e algumas já até estiveram em convivência através de guarda 

provisória com outras famílias adotivas. Fato é que encerrar o sofrimento dessas crianças 

tentando encaminhá-las a um lar, no qual tenham chances promissoras de permanecer por 

possuir todas as características requeridas é totalmente lícito e legítimo.  

Enfim, ao mesmo tempo em que o Estado estabelece leis que tentam proteger e 

garantir os direitos das crianças com uma família substituta, não consegue efetivá-los, por 

encontrar-se em uma sociedade com uma cultura que, pelo contrário, continua os 

marginalizando e excluindo96.   

Segundo Paim Arnold97, “o maior avanço do direito de família que se pode constatar 

se deve ao texto constitucional pelo seu alcance ético, social e humanitário ao dedicar boa 

parte de seus artigos aos direitos da criança e adolescentes, elevando-os a sujeitos de direitos”. 

Entretanto, no instituto da adoção ainda não se conseguiu, na prática, retirar ou minimizar os 

efeitos da centralidade das necessidades dos adotantes. Fato é que a criança está disponível a 

adoção, não por ter seu desejo nesse sentido, mas pelas circunstâncias da vida que lhes foram 

impostas, perante as quais a adoção foi o caminho possível na tentativa de ser inserida em 

uma família saudável na qual pudesse se desenvolver. Portanto, trata-se de um problema 

social a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade civil.  

De tal forma, estimular, encorajar e desmistificar a adoção tardia é imprescindível para 

que a cultura da adoção as inclua, quer seja por terem sido abandonados mais velhas, ou 

tenham passado mais tempo nos orfanatos e transitando entre lares provisórios possam 

também ter uma família. Para que a situação descrita por Ebrahim98 de “crianças maiores a 

espera de pais e pais a espera de bebês” possa ser solucionada. 

Todavia, mudança cultural é um fenômeno que, por maior que sejam os esforços 

empregados, se impõe o respeito a demanda do passar do tempo para que seja naturalizado. 
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Contudo, esse tempo é valioso para as crianças disponíveis a adoção, em especial as crianças 

mais velhas, não sendo razoável aguardar tal mudança cultural para que seja solucionado o 

problema que impede que as crianças disponíveis à adoção sejam inseridas em famílias 

substitutas. 

Assim, sendo verificados todos esses entraves em âmbito nacional, considerando a 

imprescindível necessidade de a criança crescer em uma família, há ainda uma possibilidade 

trazida pela legislação para garantir a criança o direito a essa convivência, sendo ela a adoção 

internacional. A adoção internacional se diferencia largamente em diversos aspectos da 

nacional, nos quais será analisada e discutida de forma mais detalhada.  
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3 ADOÇÃO INTERNACIONAL NO BRASIL 

 

3.1 Histórico 

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

acordo com Davies99, pode estar situada 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. Tratavam-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.  

Após, de acordo com Fernandes100, em meio a grandes desastres de abrangência 

mundial, em especial, no final da 2ª Guerra Mundial, crianças da Alemanha, Grécia, Japão, 

China, Vietnã e outros países castigados por combates, foram adotadas crianças por casais 

europeus e norte-americanos, principalmente. Contudo, as legislações existentes até o 

momento não abrangiam ainda a temática dos direitos das crianças e adolescentes, 

especialmente no que diz respeito à transferência de um país ao outro. Por isso, devido ao 

crescente número de adoções entre países, sem controle ou documentação alguma, a ONU a 

partir de 1953 passou a se preocupar com a situação101. 

No Brasil, de acordo com Macêdo102, a Adoção Internacional foi utilizada como meio 

de proteger as crianças que não tinham como permanecer em suas famílias, tendo em vista a 

miséria em que se encontravam. Diante da falta de saúde, educação e, em especial, da 

ausência de empregos, os pais deixavam seus filhos entregues à própria sorte, tornando, 

portanto, o Brasil, em um país onde a adoção, inclusive a internacional, era praticada em larga 

escala. 
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O tema Adoção Internacional foi citado, primeiramente, no Código de Menores, em 

1979. Com o advento da Constituição Federal, pôde-se vislumbrar uma previsão legal que, de 

fato, resguardava os direitos dos menores, devendo o Poder Público proporcionar o devido 

respaldo no que toca à adoção, conforme preceitua o art. 227, § 5º, da nossa Carta Magna. 

Três Convenções sobre o tema merecem destaque no decorrer histórico: a Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, a Convenção de Haia de 1993 e a 

Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, de 1994. Gatelli103 

explica que: 

 

As Convenções trazem, em seu bojo, um conjunto de medidas e procedimentos que, 

paulatinamente, com a sua ratificação ou adesão, é incorporado na legislação dos 

Estados. Elas representam, atualmente, de forma ampla, uma perspectiva de 

convergência de legislações internas que garantem ao adotado por estrangeiros não 

residentes direitos e garantias iguais ou semelhantes as que encontraria em seu país 

de origem. 

 

3.2 Conceituação e Procedimentos  

A adoção internacional se define quando ocorre uma adoção, como constituição do 

vínculo familiar, envolvendo um adotante estrangeiro ou nacional residente em um país 

diferente do adotado, conforme dispõe o artigo 51104 do ECA em âmbito nacional e o Artigo 

2, 1105 da Convenção de Haia Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional de 1993, para todos os Estados que a ratificaram, incluindo o Brasil, 

através do Decreto Nº 3.087, de 21 de junho de 1999. 

Em seu Artigo 4, b106, a Convenção impõe o atendimento ao princípio do interesse 

superior da criança e a efetivação da adoção internacional apenas em caso de impossibilidade 

de colocação da criança em família substituta nacional, da mesma forma que o art. 51, §1º, 

                                                           
103 GATELLI, João Delciomar. Adoção internacional: procedimentos legais utilizados pelos países do Mercosul. 

Curitiba: Juruá, 2003, p. 144. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/83689/182950.pdf?sequence=1. Acesso em: 15 out.  2018  
104 Art. 51.  Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país-

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

Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto no 3.087, de 21 junho de 1999, e deseja adotar 

criança em outro país-parte da Convenção.             (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 
105 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 por cônjuges ou por uma pessoa residente 

habitualmente no Estado de acolhida, quer para que essa adoção seja realizada, no Estado de acolhida ou no 

Estado de origem. 
106 Artigo 4 - As adoções abrangidas por esta Convenção só poderão ocorrer quando as autoridades competentes 

do Estado de origem: b) tiverem verificado, depois de haver examinado adequadamente as possibilidades de 

colocação da criança em seu Estado de origem, que uma adoção internacional atende ao interesse superior da 

criança;  
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II107 do ECA. Além disso, preza-se pela orientação e informação de todos os envolvidos, de 

acordo com Artigo 4, c, 1108, e d, 1109, da Convenção. Isso se dá, pois, a adoção, inclusive a 

internacional, precisa ser ato livre e voluntário, sem pagamento ou compensação de qualquer 

espécie, por qualquer envolvido, conforme o Artigo 4, c, 3110, inclusive em relação a criança 

quando esta já possui certo grau de maturidade, de acordo com o Artigo 4, d, 3 e 4111 da 

Convenção e art. 28, §2º112 do ECA.  

A modalidade da adoção internacional é o recurso de caráter mais subsidiário 

existente. Ou seja, a regra da adoção é a tentativa da manutenção da criança em sua família de 

origem, seja ela nuclear ou extensa. Em um segundo momento, caso isso não seja possível, 

abre-se a oportunidade de a criança ser adotada por uma família no Brasil. Após, somente em 

um terceiro momento, surge a possibilidade do encaminhamento a uma nova família no 

estrangeiro. Impossibilitada a manutenção da convivência com a família de origem e frustrada 

a adoção nacional, a adoção internacional é viabilizada, ampliando a possibilidade de 

                                                           
107 Art. 51, §1o  A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente 

terá lugar quando restar comprovado:        (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)        Vigência: II - que 

foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, 

com a comprovação, certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com 

perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta Lei;             

(Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 
108 Artigo 4:  As adoções abrangidas por esta Convenção só poderão ocorrer quando as autoridades competentes 

do Estado de origem: 

c) tiverem-se assegurado de:  

1) que as pessoas, instituições e autoridades cujo consentimento se requeira para a adoção hajam sido 

convenientemente orientadas e devidamente informadas das conseqüências de seu consentimento, em particular 

em relação à manutenção ou à ruptura, em virtude da adoção, dos vínculos jurídicos entre a criança e sua família 

de origem; 
109 Artigo 4:  As adoções abrangidas por esta Convenção só poderão ocorrer quando as autoridades competentes 

do Estado de origem: 

d) tiverem-se assegurado, observada a idade e o grau de maturidade da criança, de:  

1) que tenha sido a mesma convenientemente orientada e devidamente informada sobre as conseqüências de seu 

consentimento à adoção, quando este for exigido; 
110 Artigo 4:  As adoções abrangidas por esta Convenção só poderão ocorrer quando as autoridades competentes 

do Estado de origem: 

c) tiverem-se assegurado de: 

3) que os consentimentos não tenham sido obtidos mediante pagamento ou compensação de qualquer espécie 

nem tenham sido revogados 
111 Artigo 4: As adoções abrangidas por esta Convenção só poderão ocorrer quando as autoridades competentes 

do Estado de origem:         

d) tiverem-se assegurado, observada a idade e o grau de maturidade da criança, de: 

3) que o consentimento da criança à adoção, quando exigido, tenha sido dado livremente, na forma legal 

prevista, e que este consentimento tenha sido manifestado ou constatado por escrito; 

4) que o consentimento não tenha sido induzido mediante pagamento ou compensação de qualquer espécie. 
112 Art. 28, §2º: Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em 

audiência.        (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   
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atribuição de convívio familiar para as crianças que não o têm, amparando-as, para que seja 

colocada em família substituta estrangeira. 

 Um dos objetivos da Convenção que trata sobre a adoção internacional foi 

possibilitar o encaminhamento da criança a um outro país através de um sistema seguro de 

cooperação entre os Estados Contratantes que garantisse os direitos da criança, prevenindo 

atrocidades como venda ou tráfico de menores. Destaque-se que, com a Convenção se busca 

tal objetivo sem infringir e desrespeitar as normas internas dos países signatários. Sendo 

assim, ao mesmo tempo que respeita a soberania nacional dos Estados, na liberdade em 

ratificar o documento, ela consegue instrumentalizar com eficácia e segurança jurídica as 

adoções internacionais113. 

 A segurança e respeito as normas internas dos países signatários são possíveis através 

da utilização de um conjunto normativo básico de regras materiais e instrumentais, de forma a 

respeitar as peculiaridades de normas internas dos países envolvidos que efetivamente 

garantem os direitos da criança e do adolescente adotável e a efetiva cooperação entre as 

autoridades dos países envolvidos.  

Entretanto, antes da Convenção de Haia de 1993, uma das dificuldades era a existência 

de diversas legislações internas dispondo sobre a adoção. Com o referido documento 

internacional há uma harmonização normativa, quanto ao tratamento do assunto para os países 

que ratificaram o documento, o que se deu no Brasil a partir de em 1999, através do Decreto-

Lei Nº 3.087. Atualmente, existem 99 (noventa e nove) países contraentes, contudo, apenas 

55 (cinquenta e cinco) já estão em fase de ratificação114. 

Quando se aborda o tema da adoção internacional sob uma perspectiva da Convenção 

de Haia, naturalmente surge o questionamento sobre a possibilidade, ou não, da adoção 

internacional em que o país de acolhida não seja signatário da referida convenção. Para 

resolver esse imbróglio existente, deve-se observar o disposto na terceira cláusula da 

Resolução nº 03/2001 do Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, que dispõe o 

seguinte: 

 

                                                           
113 MARQUES, Cláudia Lima. A Convenção de Haia de 1993 e o Regime da Adoção Internacional no Brasil 

após a Aprovação do Novo Código Civil Brasileiro em 2002. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em 

Direito – PPGDir/UFRGS, V. II, nº IV (junho 2004), Edição Especial – Inserção Internacional. Porto Alegre: 

PPGDir/UFRGS, 2004. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/49210. Acesso em: 15 out. 2018 
114 Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. 33: Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. Disponível em: 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/status-table/?cid=69. Acesso em: 15 out. 2018 
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A admissão de pedidos de adoção, formulados por requerentes domiciliados em 

países que não tenham assinado ou ratificado a Convenção de Haia, será aceita 

quando respeitar o interesse superior da criança, em conformidade com a 

Constituição Federal e Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste 

caso, os adotantes deverão cumprir os procedimentos de habilitação perante a 

Autoridade Central Estadual, obedecendo a prioridade dada aos adotantes de países 

ratificantes.115 

 

Nesse sentido, percebe-se a possibilidade da adoção internacional de crianças 

brasileiras, mesmo que o país de acolhida não seja signatário da Convenção de Haia. Ocorre 

que, tais hipóteses são vistas como a exceção da exceção, eis que se deve dar prioridade à 

adoção por países signatários, justamente para conceder maior segurança para as crianças 

adotadas em decorrência do tratado internacional em questão. 

Cumpre ressaltar que tal Resolução vai além em sua terceira cláusula, afirmando que 

para os adotantes originários de países não ratificantes é recomendada a implementação de 

medidas que garantam às crianças adotadas no Brasil a mesma proteção legal que aqui 

recebem. 

Além da Convenção de Haia Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional de 1993, instrumento internacional multilateral, a legislação 

brasileira permite que sejam feitos acordos bilaterais, uma vez que o Brasil é signatário da 

Convenção de Viena sobre Direito e Tratados de 1969, por esse tratado o Brasil pode acordar 

adoções internacionais com países não signatários da Convenção também através tratados 

bilaterais. Porém, é valido ressaltar que o Brasil não mantém nenhum acordo ou tratado 

bilateral com outro País em matéria de adoção internacional116.  

É preciso pontuar117 que, a Adoção Internacional se trata de Cooperação entre dois 

Estados com interesses convergentes e complementares, quais sejam: o envio de criança 

impossibilitada de alocação em seu país de origem, por isso, disponível para adoção 

internacional e família com residência fora do país da criança interessada em adotar em outro 

país. Enquanto existe em determinado país uma criança sem uma família, há em outro país 

uma família em busca da uma criança. Em relação a criança sem uma família, cada Estado 

possui seu regramento específico acerca de quais causas destituem os pais do poder familiar e 

                                                           
115 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Justiça. Autoridade Central Administrativa Federal. Resolução nº 

03/2001. Disponível em: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-

internacional/arquivos/id_res_03_2001.pdf. Acesso em: 15 out. 2018 
116 LIBERATI, Wilson Donizeti. Manual de adoção internacional. São Paulo: Malheiros, 2009. 
117 FONSECA, Claudia. Da circulação de crianças à adoção internacional: questões de pertencimento e posse. 

Cadernos Pagu (26), janeiro-junho de 2006, p. 11-43. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332006000100002&lng=en&nrm=isso. 

Acesso em: 15 out. 2018 



43 

 

como deve ser esse procedimento. Particularmente sobre as normas brasileiras sobre esse 

assunto, elas foram explicadas anteriormente neste trabalho. Partindo do pressuposto da 

existência da criança disponível para a adoção internacional, passamos a análise do 

procedimento necessário para os pretendentes internacionais que se direcionam ao Brasil para 

adotarem. 

Primeiramente, para candidatar-se a adoção internacional, o pretendente deverá 

habilitar-se na Autoridade Central do país de sua residência habitual, que consiste, 

basicamente, na identificação e verificação da aptidão dos pretendentes em assumir uma 

adoção internacional, de acordo com art. 52, II118 do ECA. Cabe ressaltar que havendo 

sucesso em todas as fases da adoção, esse Estado será o país de acolhida da criança adotada.  

Ainda nesse Estado, o requerente dará continuidade ao procedimento junto a 

Autoridade Central Estrangeira (de seu Estado) ou através de algum Organismo de seu Estado 

credenciado para atuar no Brasil, a depender da legislação do país de acolhida. Portanto, de 

acordo com o art. 52, §1º119 do ECA. Através de um ou de outro se dará a representação dos 

pretendentes aqui no território brasileiro. 

Vale ressaltar que para os Estados Contraentes da Convenção de Haia sobre Adoção 

Internacional, na ausência de Organismos Internacionais intermediários de adoções 

internacionais entre os países envolvidos, as Autoridades Centrais atuarão perante esse 

Estado, conforme o Artigo 22, 1120, da Convenção. De tal forma, a Autoridade Central não 

possui especificidade em sua atuação. 

 Por outro lado, pela necessidade de preencher diversos requisitos para se credenciar 

junto ao Estado brasileiro, os Organismos Internacionais dificilmente conseguirão atuar 

perante diversos países, havendo geralmente uma atuação direcionada especificamente a 

determinado(s) Estado(s).  Consequentemente, os Organismos Internacionais terão amplitude 

reduzida quando comparada as Autoridades Centrais. Os critérios necessários ao 

                                                           
118 Art. 52, II - se a Autoridade Central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e 

aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e 

adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que 

os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional;       (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) 
119 § 1o  Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção 

internacional sejam intermediados por organismos credenciados.            (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)   
120 Artigo 22, 1. As funções conferidas à Autoridade Central pelo presente capítulo poderão ser exercidas por 

autoridades públicas ou por organismos credenciados de conformidade com o capítulo III, e sempre na forma 

prevista pela lei de seu Estado. 
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credenciamento de Organização Internacional intermediária de adoção internacional atuante 

no Brasil121 são os seguintes: 

 

I- A entidade deverá perseguir unicamente fins não lucrativos. 

II- Na sua atuação a entidade deverá observar a preservação dos direitos e das 

garantias individuais das crianças e dos adolescentes aptos para adoção 

internacional, observada a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, concluída na Haia, em 29 de maio 

de 1993, a Convenção Sobre os Direitos das Crianças - Decreto 99.710/1990 e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/1990.  

II- A entidade deverá ser dirigida e administrada por pessoas qualificadas por sua 

integridade moral e por sua formação ou experiência para atuar na área de adoção 

internacional. Os representantes nacionais deverão ser pessoas idôneas (este fato 

será comprovado por diligências que serão acostadas ao processo através de 

relatórios enviados pela Polícia Federal). 

III- A Autoridade Central Federal considerará aspectos subjetivos importantes tais 

como: os projetos do organismo, o processo de preparação de adotantes, os 

procedimentos de acompanhamento pós-adotivo, entre outros. 

 

Além disso, os Organismos Internacionais têm as seguintes obrigações posteriores que 

para cumprir122: 

 

 I- Apresentar à Autoridade Central Administrativa Federal, 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; 

II- Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com 

cópia para a Autoridade Central Administrativa Federal, 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; e 

III- 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. 

 

Por causa disso, esses Organismos Internacionais também trazem segurança quando 

são os intermediários das Adoções Internacionais. Além disso, como pontua Weber123 acerca 

do procedimento de cadastro de candidatos estrangeiros através de uma Agência de Adoção 

Internacional, que é o Organismo Internacional: 

 

O candidato estrangeiro pode realizar sua adoção por intermédio de uma Agência de 

Adoção Internacional e só comparecer ao Brasil no momento em que é 

providenciado o encontro com a criança. Entretanto, não é obrigatória a 

                                                           
121 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Justiça. Credenciamento de Organismos. Disponível em: 

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-internacional/credenciamento-de-

organismos. Acesso em: 15 out. 2018 
122 Ibid. 
123 WEBER, Lidia Natalia Dobrianskyj. Aspectos psicológicos da adoção. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2008, p.146-

147. 
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intermediação das associações para a adoção, basta que o candidato esteja habilitado 

junto ao órgão oficial de adoção no seu país ou no estrangeiro.  

 

Após tomar a decisão acerca de sua representação, podendo estar representado por um 

desses Organismos ou pela Autoridade Central, o requerente deverá escolher um estado 

federado brasileiro, no qual estará a criança a ser adotada, para que seja feito o 

encaminhamento de seu processo e seja dado o devido prosseguimento.  

Nesse momento, o órgão de representação do pretendente encaminhará o relatório para 

Autoridade Central Estadual do estado federado brasileiro escolhido, de acordo com o art. 52, 

III124, do ECA. No Brasil, as Autoridades Centrais Estaduais são as Comissões Estaduais 

Judiciárias de Adoção Internacional (CEJAIs) ou, na ausência dessas especificamente, as 

Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção (CEJAs). 

Tais organismos, que se tornaram corriqueiros em todo o território nacional, 

pertencem à Justiça Estadual e são de suma proeminência, notadamente no que diz respeito à 

adoção internacional, pois possibilita a unificação de cadastros, tanto dos interessados, quanto 

das crianças disponíveis para adoção, tornando mais céleres os processos nesta seara125. 

A Autoridade Central Estadual verificará a compatibilidade da legislação estrangeira 

com a nacional e, com base no relatório enviado do país de acolhida, podendo ainda requerer 

complementação126, verificará o preenchimento dos requisitos necessários aos postulantes, 

conforme o art. 52, VII127 do ECA. A maioria das CEJAIs solicitam os seguintes 

documentos128: 

 

- Requerimento para Habilitação na CEJAI (escolhida), assinada pelos requerentes 

ou por seus representantes, com assinaturas reconhecidas; 

                                                           
124 Art. 52, III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade Central Estadual, com 

cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira;            (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)         
125 JÚNIOR, João Carlos Leal; PIRES, Natália Taves. Adoção internacional no ordenamento jurídico brasileiro: 

um exame sob o prisma do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Revista de Direito Público, 

Londrina, v. 3, n. 1, p. 30-42, jan./abr. 2008, p. 36. 
126 Art. 52, VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o 

estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida;           (Incluída pela Lei 

nº 12.010, de 2009)      
127 Art. 52, VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a compatibilidade da 

legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos 

objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do 

país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 

(um) ano; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)    
128 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Justiça. Adoção por Residentes no Exterior. Disponível em:  

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-internacional/adocao-por-residentes-

no-exterior. Acesso em: 15 out. 2018 
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- Declaração sobre a gratuidade e sigilo da adoção no Brasil, devidamente assinada e 

com firma reconhecida (formulário próprio da CEJAI); 

- Procuração, se constituir representante legal); 

- Atestado de sanidade física e mental; 

- Certidão negativa de antecedentes criminais;  

- Certidão de residência expedida por órgão oficial; 

- Certidão de renda através de declaração de profissão e rendimentos; 

- Certidão de casamento ou prova de união estável, caso sejam os pretendentes 

casados ou companheiros; 

- Certidão de nascimento; 

- Passaportes; 

- Autorização e/ou consentimento de órgão competente do país de origem para a 

adoção de uma ou mais crianças estrangeiras; 

- Fotografias dos pretendentes, da residência, entre outras que sejam relevantes; 

- Estudo psicossocial realizado no país de origem; 

- Legislação do país de origem atinente à adoção; 

- Comprovação da existência ou não de filhos; 

- Declaração de ciência de que não deverão estabelecer contato, no Brasil, com os 

pais da criança ou adolescente, ou qualquer pessoa que detenha a guarda da mesma 

antes que tenha o Juízo da Infância e da Juventude examinado, adequadamente, e 

concluído pela impossibilidade de colocação do adotando em família substituta 

nacional, na sua jurisdição, também tenha o Juízo definido estar a criança ou 

adolescente disponível para adoção, mediante o cadastro da CEJAI e, por fim, tenha 

sido expedido o laudo de habilitação pela CEJAI.  

 

Não havendo empecilhos em relação a legislação estrangeira e sendo apresentada toda 

documentação necessária com as devidas informações será expedido laudo de habilitação à 

adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 (um) ano129.  

A partir daí, de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a 

formalizar o pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude, do local em que se 

encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela Autoridade Central 

Estadual, de acordo com art. 52, do ECA130. Atualmente, não é mais possível o interessado 

espalhar seu relatório de habilitação por diversas comarcas do país. Ou seja, a partir desse 

momento, haverá um Juízo específico em atuação. 

Dessa forma, verifica-se que o regramento para os requerentes da adoção internacional 

é ainda mais rígido do que o referente a adoção nacional. De acordo com Júnior e Pires131 “o 

escopo do legislador, ao criar inúmeros requisitos e declará-la exceção, foi buscar coibir 

                                                           
129 Art. 52, VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a compatibilidade da 

legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos 

objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do 

país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 

(um) ano; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)        
130 Art. 52, VIII - de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção 

perante o Juízo da Infância e da Juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme 

indicação efetuada pela Autoridade Central Estadual.           (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  
131 JÚNIOR, João Carlos Leal; PIRES, Natália Taves. Adoção internacional no ordenamento jurídico brasileiro: 

um exame sob o prisma do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Revista de Direito Público, 

Londrina, v. 3, n. 1, p. 30-42, jan./abr. 2008, p. 36. 
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práticas ilícitas e fraudulentas tão comuns no passado e que ainda hoje existem, tais quais o 

tráfico de menores”, contudo, ainda ressalva que “as adoções mal-intencionadas não devem 

afastar as feitas com o real fim de amparar a criança”. Ou seja, retornando à fundamentação 

do instituto da adoção, o principal objetivo é a proteção da criança, inclusive de prática 

ilícitas, as quais devem ser estudadas em todas as áreas de conhecimento envolvidas para 

serem evitadas e não impedirem a efetividade real e eficiente do instituto.  

Entretanto, fato é que, como em todo instituto jurídico, existirá a possibilidade do 

desvio de finalidade, mormente através de fraudes, mas tal fato não retira sua real utilidade, 

competindo ao ordenamento jurídico criar mecanismos hábeis a coibir seu uso de forma 

errônea e desvirtuada, conforme explica Júnior e Pires132.  

Todavia, a constatação trazida por Santos133 em seu estudo é no sentido da 

“inexistência de casos de desvio de finalidade da adoção, diferentemente do que ocorrera nos 

anos 80, quando crianças, principalmente recém-nascidos, eram postos à venda como se 

mercadorias fossem, desejável é que realmente que a atualidade seja assim”. Contudo, 

constando tais receios no imaginário social, torna-se imprescindível e necessário desmistificar 

a finalidade das adoções internacionais, para que não sejam relegadas ao tráfico de crianças, 

ou pior, venda de seus órgãos, como menciona Diniz134. Exemplificando135, para dificultar o 

tráfico de crianças, na Guatemala, desde 2008, existem leis que obrigam a comprovação do 

vínculo genético da mãe e do filho que será colocado para adoção.  

Ainda cabe ressaltar, conforme mencionado por Júnior136, que sem abrir mão das 

prescrições acautelatórias necessárias em favor da criança a ser adotada por pais estrangeiros, 

mas sim para mitigar entraves existentes na seara da Adoção Internacional, é preciso que as 

burocracias sejam minimizadas, limitando-se apenas ao estritamente necessário na proteção 

dos envolvidos, para que ela seja alcançada em maior escala. Pois, sendo as necessidades das 

crianças prementes, não se deve esperar que as dificuldades brasileiras sejam superadas com 

maior eficiência do poder público em reintegração da criança a sua família biológica, ou 

                                                           
132 Ibid., p. 37. 
133 SANTOS, Caroline Alessandra Taborda dos. Aspectos Políticos e Sociais da Adoção Internacional. 

Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional. 

Curitiba, 2012, vol. 4, n. 7, Jul.-Dez. p. 439-447, p. 447. Disponível em: 

http://abdconst.com.br/revista8/revista7.pdf#page=175. Acesso em: 15 out. 2018   
134 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

v. 5, p. 509.   
135 BOLDEKE, Amanda. Tráfico Internacional de Crianças: Mercado Bilionário. 2011. Disponível em: 

www.desaparecidosdobrasil.org/procuro-minha-mae/trfico-internacional-de-crianas---mercado-bilionrio. Acesso 

em: 15 out. 2018 
136 JÚNIOR, João Carlos Leal; PIRES, Natália Taves. op. cit, p. 36. 
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identificação célere de tal impossibilidade ou ainda a mudança do perfil das crianças e dos 

adolescentes desejados pelos adotantes brasileiros a ponto de viabilizar a colocação das 

crianças em famílias substitutas em sede nacional para que seja solucionado tal problema.  

Portanto, sendo o exercício efetivo do direito a convivência familiar dessas crianças e 

adolescentes para seu desenvolvimento integral a finalidade da adoção, a sua função social e 

jurídica que não deve ser obstaculizada através de burocracia desnecessariamente impostas no 

procedimento da adoção internacional.   

 

3.3 A Colocação do Brasil no Cenário Mundial  

Considerando simplesmente os dados quantitativos apresentados pelo CNJ acerca do 

total absoluto de pretendentes e crianças disponíveis a adoção no território brasileiro, todas as 

crianças deveriam ser realocadas através da adoção nacional, em famílias com residência no 

Brasil, uma vez que o número de pretendentes a adoção é maior do que o número de crianças 

e há a preferência da adoção na qual a crianças se mantem no Brasil em face da adoção 

internacional. Contudo, isso não ocorre, conforme demonstrado no capítulo anterior, 

principalmente pelo fato do perfil aceito pelos pretendes divergir das crianças disponíveis a 

adoção.  Diante dessa constatação, é possível posicionar o Brasil no cenário mundial. 

Segundo o Senado137, de maneira geral, e não coincidentemente, as nações podem ser 

divididas, em relação à adoção internacional, entre o grupo das nações que adotam e o grupo 

das nações cuja pobreza leva ao último recurso de enviar as crianças órfãs, pobres e/ou 

sujeitas à violência para adoção por casais de outros países. Entre esses dois grupos estão as 

nações que, como o Brasil, têm muitas crianças aguardando por uma nova família, mas que, 

ao contrário das nações muito pobres, podem contar com milhares de casais nacionais 

dispostos a adotar.  

Os países que recebem as crianças geralmente são aqueles que possuem baixa taxa de 

natalidade, fazendo com que o número de crianças disponíveis para a adoção seja bastante 

reduzido, dificultando a existência de crianças disponíveis a adoção no próprio país. Desta 

forma, o adotante passa a buscar alternativas em países com maior taxa de crianças 

adotáveis.138 

                                                           
137 BRASIL. Senado Federal. Regras de Adoção ao Redor do Mundo, 2013. Disponível em: 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/regras-de-adocao-ao-redor-do-mundo.aspx. 

Acesso em: 15 out. 2018 
138 HOUDALI, Amira Samih Hamed Mohd; PIRES, Victor Paulo Kloeckner. A adoção internacional e suas 

diretrizes no direito brasileiro.  Disponível em: 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/adocao.pdf. Acesso em: 15 out. 2018 
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No relatório de Newcastle University139, no período de 2004 a 2016, o Brasil esteve 

em 14º lugar no ranking mundial dos Estados de origem das crianças para a adoção 

internacional, tendo enviado 4.654 (quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro) crianças  para 

diferentes países. Por outro lado, listados os 24 (vinte e quatro) Estados que mais receberam 

crianças estrangeiras no mesmo período, o Brasil sequer foi mencionado.  

Especificamente, no cenário da América Latina, no período de 2003 a 2013, entre os 7 

(sete) países participantes (Guatemala, Colombia, Haiti, Brasil, Peru, Bolívia e México), o 

Brasil ficou em 4º (quarto) lugar entre os Estados que mais enviam crianças para o estrangeiro 

através da adoção. Isto é, uma colocação intermediária. Contudo, ressalte-se que o perfil das 

crianças era com faixa etária mais alta ou alguma necessidade especial. Ou seja, crianças que 

geralmente tem dificuldade de serem colocadas em família adotiva brasileira.  

Nesse contexto, de acordo com a colocação do Estado no cenário mundial surge uma 

gradação acerca das exigências normativas para realização das adoções. Por causa disso, em 

grande parte dos países mais pobres as normas de adoção são menos exigentes e detalhadas 

que as brasileiras. 

 

3.4 Importância dos Organismos Internacionais 

Nesse caso, analisando o Brasil como o país de origem ou Estado requerido das 

crianças, cabe citar e observar para quais os países e quantas crianças têm sido enviadas ao 

considerar o universo de crianças disponíveis a adoção nacional e internacional.  

Primeiramente será analisado para quais os países de residência habitual dos adotantes 

as crianças têm sido enviadas recorrentemente no cenário brasileiro. Entre 1989 e 2010, os 

países que mais tiveram adotantes no estado do Paraná, foram Itália, França, Estados Unidos 

da América, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Espanha e Alemanha140. Em 2013, verificou-se 

que os países que mais solicitavam a adoção no Brasil eram Itália, Espanha e França141. De 

forma mais recente, no ano de 2017, das 78 (setenta e oito) adoções internacionais realizadas 
                                                           
139 SELMAN, Peter. Global Statistics for Intercountry Adoption: Receiving States and States of origin 2004-

2016. Newcastle University, UK. Disponível em: https://www.hcch.net/en/publications-and-

studies/details4/?pid=5891&dtid=32. Acesso em: 15 out.  2018 
140 SANTOS, Caroline Alessandra Taborda dos. Aspectos Políticos e Sociais da Adoção Internacional. 

Constituição, Economia e Desenvolvimento. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 

2012, vol. 4, n. 7, Jul.-Dez. p. 439-447. Disponível em: http://abdconst.com.br/revista8/revista7.pdf#page=175. 

Acesso em: 15 out.  2018 
141 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Poder Legislativo. Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar 

Denúncias Relativas ao Tráfico de Crianças no Estado do Rio de Janeiro. (Resolução nº 703/2013) Ata da 3ª 

Reunião Ordinária. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) de 18 de Outubro de 2013. Disponível 

em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/60525766/doerj-poder-legislativo-18-10-2013-pg-13. Acesso em: 15 

out. 2018 
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no Brasil, 57 (cinquenta e sete) foram feitas por italianos. Houveram ainda 10 (dez) adoções 

por franceses, 9 (nove) por norte-americanos, 1 (uma) por espanhóis e 1 (uma) por 

pretendentes de Andorra.142 

De tal forma, observa-se que em que pese existirem 55 (cinquenta e cinco) países em 

fase de ratificação da Convenção143, o Brasil manteve relações mais intensas com menos de 

10 (dez) deles durante o período mencionado. Fato é que a adoção internacional somente pode 

ser mediada pelas Autoridades Centrais dos países, o que possibilita o contato direto com 

quaisquer países interessados em adotar no Brasil ou ainda pelos Organismos Internacionais 

credenciados no Brasil, o que torna esse universo mais restrito, pelos diversos requisitos 

necessários ao credenciamento.  

No relatório144 de abril de 2018, da Autoridade Central Administrativa Federal, 

vinculada ao Ministério da Justiça, existiam 18 (dezoito) Organismos credenciados e 3 (três) 

com renovação em andamento, totalizando 21 (vinte e um) Organismos mediadores de adoção 

internacional no Brasil145. Além disso, destaque-se que apenas 4 (quatro) países possuem 

                                                           
142 REIS, Thiago. Nº de adoções de crianças por estrangeiros é o menor em quase 20 anos no Brasil. 2018. 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/n-de-adocoes-de-criancas-por-estrangeiros-e-o-menor-em-

quase-20-anos-no-brasil.ghtml. Acesso em: 15 out. 2018 
143 CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. 33: Convenção Relativa à 

Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. Disponível em: 

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/status-table/?cid=69. Acesso em: 15 out.  2018 
144 UNIÃO. Ministério da Justiça. Acompanhamento de Credenciamento de Organismos de Adoção 

Internacional. 2018. Disponível em: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-

internacional/arquivos/acompanhamento-de-credenciamento-de-organismos. Acesso em: 15 out.  2018 
145 Organismos de Adoção Internacional credenciados no Brasil: 

AFN - Azzione Per Famiglie Nuove (Itália) 

AiBi - Associazione Amici dei Bambini (Itália) 

AIPA - Associazione Italiana Pro Adozione (Itália) 

AMI - Amici Missioni Indiane (Itália) 

ARAI PIEMONTE - Agenzia Regionale Per Le Adozioni Internazionali (Itália) 

Associação Progetto São José (Itália) 

AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (Itália) 

CIFA - Centro Internazionale per L´Infanzia e la Famiglia (Itália) 

I Cinque Pani (Itália) 

Il Mantello (Itália) 

NOVA-Nuovi Orizzonti per Vivere la Adozione (Itália) 

Rete Speranza (Itália) 

Senza Frontiere (Itália) 

COFA COGNAC - Adoption et Parrainage de la Charente (França) 

Association Arc En Ciel (França) 

Médecins du Monde (França) 

AAIM - Associació D’Ajuda als Infants del Món (Espanha) 

Bradopta (Espanha) 

ATWA - Across the World Adoptions (EUA) 

Hand in Hand International Adoptions (EUA) 
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representação através de Organismos no Brasil, quais são: Itália, França, Estados Unidos da 

América (EUA) e Espanha. Sendo 13 (treze) italianos, 3 (três) franceses, 2 (dois) norte 

americanos e 2 (dois) espanhóis.  

Comparando a nacionalidade dos adotantes internacionais no Brasil e os Organismos 

Internacionais credenciados, observa-se que os países que mais adotam no Brasil são aqueles 

que possuem Organismos Internacionais de seus países credenciados no Brasil. Da mesma 

forma, considerando o quantitativo de adoções por cada país representado por Organismo 

Internacional, é possível concluir que é diretamente proporcional a quantidade desses 

Organismos. Resumindo, o número de adoções por determinado país está diretamente ligado a 

quantidade de Organismos Internacionais dos países em âmbito nacional. É preciso relembrar 

que há a limitação quanto a priorização da manutenção na família biológica e posteriormente 

em famílias adotivas nacionais. 

Agora, em análise a quantas crianças têm sido enviadas, é cabível observar o 

quantitativo de envio de crianças para adoções internacionais durante os anos no Brasil. O 

cenário foi de 452 (quatrocentas e cinquenta e duas) crianças adotadas internacionalmente em 

1999 e 78 (setenta e oito) em 2017, sendo facilmente constatado que tem ocorrido um 

decréscimo no número de crianças adotadas internacionalmente no Brasil. Alguns fatores 

devem ser considerados para tal dado.  

Foi observado que a maior queda se deu do ano de 2009 para o de 2010. Em 2009, 

pela Lei n. 12.010/2009, o instituto da adoção no Brasil foi reformulado. Algumas dessas 

inovações que podem ter sido causa da diminuição nesse intervalo, 3 (três) delas, 

consideradas relevantes ao fenômeno, serão mencionadas.  

Primeiramente, foi trazido o conceito de família extensa ou ampliada, previsto no artigo 

25, parágrafo único146 do ECA, que tem por escopo possibilitar que a criança ou o adolescente 

sejam adotados por parentes próximos, com os quais convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade e que esses tenham prioridade em sua adoção.  

Além disso, especificamente quanto à adoção internacional, a lei reafirmou, como já 

fazia o ECA, o seu caráter excepcional, posto que somente poderá ser admitida se não houver, 

em primeiro lugar, alguém da família extensa do adotando habilitada a adotá-lo, ou, em 

segundo, após terem sido esgotadas as possibilidades de colocação em família substituta 

                                                                                                                                                                                     

Lifeline Children's Service (EUA) 
146 Art. 25. Parágrafo único: Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
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brasileira com residência no Brasil, de acordo com o artigo 51, §1º, incisos147 do ECA. Por 

fim, os brasileiros que vivem no exterior têm preferência em relação aos estrangeiros, pelo 

regramento do artigo 51, §2º do ECA148. 

Assim, percebe-se que em relação à adoção internacional, a nova lei não trouxe 

grandes mudanças, pelo contrário, reafirmou o princípio da excepcionalidade, ou de seu 

caráter subsidiário, dificultando as adoções por estrangeiros, casais que geralmente se 

interessam pela adoção de crianças mais velhas e que, geralmente, não colocam empecilho na 

adoção conjunta de irmãos, diferentemente das exigências dos habilitantes brasileiros e aqui 

residentes. 

Por fim, houve a alteração do prazo de validade da habilitação dos casais residentes no 

exterior à adoção, o qual foi reduzido de 2 (dois) para 1 (um) ano, segundo o artigo 51, §13149 

do ECA. A habilitação é medida de controle da idoneidade e do preparo dos pretendentes, 

porém, sua redução pode representar mais um fator de restrição à sua efetivação150.  

Para Dias151, as alterações geradas pela Lei nº 12.010/09 foram maléficas, porque 

regulamentaram a adoção internacional, de forma exaustiva, com tantos entraves e exigências que 

dificilmente um estrangeiro conseguirá adotar, parecendo que a intenção foi vetar que ocorra esse 

tipo de adoção. Porquanto, os labirintos impostos transformaram-se em barreiras intransponíveis e 

complexas para que as crianças brasileiras privadas de convivência familiar possam ter a chance 

de se desenvolver em um seio familiar saudável, mesmo que fora do Brasil e encontrar um futuro 

melhor fora de sua terra natal, acrescentando a dificuldade de que somente se dará a adoção 

internacional, depois de esgotadas todas as possibilidades de colocação em família substituta 

brasileira. 

                                                           
147 Art. 51, §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 §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei. 
148 Art. 51, §2º: Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção 

internacional de criança ou adolescente brasileiro. 
149 Art. 51, §13:  A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 

(um) ano, podendo ser renovada. 
150 CARNEIRO, Cynthia Soares; LAIGNIER, Pamela D’Áviala. Adoção Internacional: A Eficácia da Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção Internacional no Acompanhamento da Criança Brasileira Adotada por Casal 

Estrangeiro. Revista da Faculdade Mineira de Direito, v.12, n. 23, jan./jun. 2011.  
151 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 506.   
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Contudo, vale ressaltar que existem outras causas, tanto sociais como procedimentais e 

legislativas, entre outras, para as quedas quantitativas, que não estão diretamente ligadas nas 

previsões da Lei n. 12.010 de 2009, as quais estão mais diluídas no tempo e no espaço, pois 

não tem marcos tão fortes como a promulgação e vigência de determinada legislação, como se 

deu em 2009 com a lei 12.010.  

De acordo com Reis152, o Brasil tem um processo rigoroso, feito com segurança e 

transparência, são muitas exigências para garantir os direitos da criança mesmo fora do 

território nacional. Em outros países, que são os tipicamente de origem das crianças, não há 

tanta formalidade. Por causa disso, existem pretendentes que deixam de adotar no Brasil para 

adotar em outras localidades. Nesse sentido, Santos153 afirma que pela vasta regulamentação, 

o Brasil acaba por se excluir do âmbito internacional.  

Além disso, e como um dado positivo, pode ser considerada também a diminuição da 

restrição pessoal por parte dos brasileiros que se propõe a adotar154, possibilitando que as 

crianças permaneçam em famílias substitutas no próprio território nacional. Por outro lado, 

atualmente, há uma menor disponibilidade dos adotantes internacionais em relação a crianças 

muito mais velhas, sendo os perfis desejados internacionalmente de crianças com, no máximo, 

10 (dez) ou 11 (onze) anos. Diferentemente de 5 (cinco) anos atrás, em que eram mais fáceis e 

recorrentes os pedidos de adoções internacionais de adolescentes de 14 (catorze) anos ou 

mais. Diante disso, verifica-se que para as crianças com mais de 10 (dez) anos restam mais 

restritas as possibilidades de serem colocadas em família adotiva, pois não estão no perfil 

desejado pelos brasileiros, nem pelos estrangeiros, dificultando a garantia de seu direito de 

convivência familiar. 

Por último, é possível também ser considerada a recente crise econômica europeia  e 

também mundial como fator influente na diminuição das adoções por estrangeiros com 

residência fora do nosso território, pois apesar do processo da adoção em si não ter custos, há 

os gastos com  passagem e hospedagem no país durante um mês para o estágio de 

                                                           
152 REIS, Thiago. Nº de adoções de crianças por estrangeiros é o menor em quase 20 anos no Brasil. 2018. 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/n-de-adocoes-de-criancas-por-estrangeiros-e-o-menor-em-

quase-20-anos-no-brasil.ghtml. Acesso em: 15 out. 2018  
153 SANTOS, Caroline Alessandra Taborda dos. Aspectos Políticos e Sociais da Adoção Internacional. 

Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional. 

Curitiba, 2012, vol. 4, n. 7, Jul.-Dez. p. 439-447. Disponível em: 

http://abdconst.com.br/revista8/revista7.pdf#page=175. Acesso em: 15 out.  2018 
154 REIS, Thiago. Restrições impostas por pretendentes diminuem e nº de adoções cresce no país. 2017. 

Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/restricoes-impostas-por-pretendentes-diminuem-e-n-de-

adocoes-cresce-no-pais.ghtml. Acesso em: 15 out. 2018 
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convivência155 com a criança, além da própria criança que virá a ser filha dos pretendentes, 

com todas as necessidades que geram despesas referentes a uma criança156. 

 

3.5 A Idade da Criança Desejada 

Atualmente, a partir dos dados do CNJ de 2018, é possível traçar o perfil etário da 

criança aceita pelo pretendente a adoção internacional que vem adotar no Brasil.  

Verifica-se que o perfil de aceitação do pretendente a adoção internacional é 

caracterizado quanto a faixa etária pela concentração de quase 80% (oitenta por cento) dos 

pretendentes em crianças entre 8 (oito) e 11 (onze) anos de idade. Ou seja, crianças que já 

passaram da primeira infância, estando mais crescidas, mas que ainda não estão na 

adolescência, de acordo com a legislação brasileira. Esse perfil de pouco interesse em crianças 

menores é diferente do que é encontrado no Brasil, onde há a concentração de mais de 75% 

(setenta e cinco por cento) das exigências entre as idades de 0 a 5 (cinco) anos. 

Cavallieri157, sobre o perfil do passado, menciona que “dados referentes ao período de 

1990 a 2006 da CEJA de Santa Catarina confirmavam a premissa de que os adotantes com 

residência habitual no exterior não faziam e ainda não fazem restrições aos adotandos 

brasileiros, nenhuma restrição das características pessoais etária, de idade, sexo, etnia, se 

brancos ou afrodescendentes, se únicos ou em grupos de irmãos. Diante disso, verifica-se que 

houve uma modificação pelos pretendentes à adoção internacional que passaram a estar 

desinteressados pelos adolescentes158. 

O panorama verificado é que para as crianças até 5 (cinco) anos há intenso interesse 

dos próprios pretendentes nacionais e para as crianças entre 8 (oito) e 11 (onze) anos de idade 

há intenso interesse dos pretendentes internacionais. Essa diferença pode ser explicada pelo 

fato de que pela legislação vigente (ECA) a preferência é sempre dada aos casais brasileiros, 

que aqui possuem domicílio, de acordo com o princípio da excepcionalidade previsto na 

                                                           
155 Estágio de convivência compreende-se como o período de integração entre as pessoas envolvidas no processo 

de adoção, visando estabelecer bases sólidas para um relacionamento harmônico de caráter afetivo.  

(JUNIOR, Eudes Quintino de Oliveira. Estágio de convivência na adoção, 2017. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI270389,61044-Estagio+de+convivencia+na+adocao. Acesso em: 15 

out. 2018) 
156 REIS, Thiago. Nº de adoções de crianças por estrangeiros é o menor em quase 20 anos no Brasil. 2018. 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/n-de-adocoes-de-criancas-por-estrangeiros-e-o-menor-em-

quase-20-anos-no-brasil.ghtml. Acesso em: 15 out. 2018  
157 CAVALLIERI, Leila Arruda. O direito internacional e a criança: adoção transnacional e a nacionalidade 

do adotando. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. 
158 Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
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legislação. Desta forma, provavelmente, os estrangeiros com residência habitual no exterior 

sabem que se não forem mais flexíveis, aceitando crianças mais crescidas, será muito difícil 

para eles realizarem o sonho de se tornarem pais. Nessa situação, é importante ressaltar que, o 

fato de ter um filho é mais importante do que ter um bebê.159
 

 Portanto, conclui-se que apesar de poder ser considerado como uma forma imediata 

de solução para as crianças privadas do efetivo direito a convivência familiar, os empecilhos 

normativos, a excessiva tutela à criança e as preferências pelos nacionais aparecem como 

obstáculos para que a adoção internacional assuma um papel mais relevante e significativo na 

realidade brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 WEBER, Lidia Natália Dobrianskyj. O filho universal:  um estudo comparativo de adoções nacionais e 

internacionais. Direito de Família e Ciências Humanas - Caderno de Estudos, 2, 119-152, 1998. Disponível em: 

http://lidiaweber.com.br/Artigos/1998/1998Ofilhouniversal.pdf. Acesso em: 15 out. 2018 
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CONCLUSÃO 

O reconhecimento pela legislação internacional e brasileira da criança como sujeito de 

direitos e ser em desenvolvimento coloca-lhe como destinatária de atenção especial com o 

objetivo de garantir seu crescimento saudável. O alcance desse objetivo tem relevante 

contribuição da família, uma vez que é seu primeiro grupo de socialização, referência e 

amparo.  

Por causa disso, garantir o direito a convivência familiar num ambiente saudável e 

seguro para a criança é indispensável. Atualmente, mais do que os rígidos modelos 

formalmente tradicionais, o sentido de família está ligado aos laços de afeto e carinho, que 

geram atenção e cuidado entre os participantes. A criança privada de convivência familiar 

adequada por encontrar-se em situação de abandono ou violência irreversível em sua família 

biológica deve ser inserida em família substituta, através da adoção.  

No Brasil, o quantitativo de crianças disponíveis a adoção cresce de acordo com a 

idade da criança, caracterizando a chamada adoção tardia. Observa-se que crianças com mais 

idade estão disponíveis a adoção por falhas do Poder Público em reintegrá-las as suas famílias 

nucleares e extensas e por causa da realização de diversas tentativas de reinserção familiar 

demorando na identificação da impossibilidade de a criança permanecer nessas famílias. 

Além disso, os pretendentes nacionais geralmente têm restrições quanto a idade da criança, 

por causa da ideia de que quanto maior a idade, maior também a dificuldade da criança em se 

adaptar à nova família. Diante disso, apresenta-se que o grau de liberdade dado aos 

pretendentes na escolha das características da criança a ser adotada, apesar de justificável, 

pode ser reduzido sem ser prejudicial as crianças. 

 O instituto da adoção internacional, como última alternativa de garantia do direito de 

convivência familiar, promove a oportunidade de fazer parte de uma família a inúmeras 

crianças e adolescentes impossibilitados de exercer esse direito em âmbito nacional. Isso 

porque, pelo que se observa do perfil dos pretendentes internacionais, os mesmos não atrelam 

a adoção a um enquadramento da criança em determinados padrões tão rígidos.  

Sobre os Organismos Internacionais mediadores de adoção verificou-se a importância 

deles, pois os países que mais adotam no Brasil são aqueles que possuem esses Organismos 

de seus países credenciados no Brasil. Da mesma forma, o quantitativo de adoções por cada 

país representado por Organismo Internacional é diretamente proporcional a quantidade dos 

mesmos. 



57 

 

Com a edição da Lei nº 12.010/2009, a adoção internacional passou a ter um maior 

regramento, se observando com maior rigor a habilitação dos pretendentes, o estágio de 

convivência, além do acompanhamento psicossocial. 

Entretanto, ao fazer uma análise geral e abalizada na doutrina consultada, verifica-se 

que, ao mesmo tempo em que o instituto da adoção nacional e internacional recebeu o zelo 

necessitado, determinando-se prazos para garantir agilidade aos procedimentos, além da 

preocupação com a preparação psicossocial das crianças e da família, buscando resguardar ao 

máximo os interesses dos menores em situação de desamparo, houve, em contraponto, um 

excesso de burocratização no processo de habilitação dos pretendentes à adoção, de modo a 

obstaculizar o processo adotivo. 

Nessas circunstâncias é passada uma imagem de que a intenção do legislador foi a de, 

realmente, dificultar a ponto de não haver pretendentes internacionais dispostos a enfrentar tal 

procedimento. Aliando essa mudança legislativa, a facilidade de adoção em outros países e 

uma leve mudança no perfil da adoção no Brasil houve uma diminuição do número de ações 

pugnando pela adoção internacional no Brasil. 
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ANEXOS 

 

 

Quadro 1 - Quantidade de pretendentes (brasileiros) que desejam adotar crianças pela faixa etária 

 

Pretendentes que aceitam 

crianças com até 
Total Porcentagem 

1 

anos de idade 

5493 12,35% 

2 6894 15,51% 

3 8367 18,82% 

4 6629 14,91% 

5 6574 14,79% 

6 4270 9,6% 

7 2315 5,21% 

8 1270 2,86% 

9 627 1,41% 

10 707 1,59% 

11 357 0,8% 

12 308 0,69% 

13 173 0,39% 

14 113 0,25% 

15 79 0,18% 

16 59 0,13% 

17 52 0,12% 

Independe a idade 173 0,39% 

Total 44460 100% 

 

Total de pretendentes que desejam adotar crianças 

pela faixa etária (Brasileiros) 

Pretendentes que aceitam 

crianças com até 
Total Porcentagem 

1 

anos de idade 

5493 12,35% 

2 6894 15,51% 

3 8367 18,82% 

4 6629 14,91% 

5 6574 14,79% 

Total 33957 76,38% 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2018 
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Quadro 2 - Quantidade de crianças disponíveis a adoção por faixa etária 

Quantidade de crianças e 

adolescentes cadastradas com 
Total Porcentagem 

menos de 1 

anos de idade 

371 4,08% 

1 485 5,33% 

2 436 4,79% 

3 405 4,45% 

4 414 4,55% 

5 370 4,07% 

6 420 4,62% 

7 370 4,07% 

8 414 4,55% 

9 465 5,11% 

10 453 4,98% 

11 523 5,75% 

12 581 6,39% 

13 622 6,84% 

14 704 7,74% 

15 716 7,87% 

16 694 7,63% 

17 650 7,15% 

Total 9093 100% 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2018 

 

Adoções Internacionais 
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Quadro 3 - Quantidade de pretendentes (estrangeiros) que desejam adotar crianças pela faixa etária 

Total de pretendentes (estrangeiros) que desejam 

adotar crianças pela faixa etária 

Pretendentes que aceitam 

crianças com até 
Total Porcentagem 

1 

anos de idade 

1 0,4% 2 

3 

4 8 3,21% 

5 11 4,42% 

6 8 3,21% 

7 13 4,22% 

8 42 16,87% 

9 73 29,32% 

10 56 22,49% 

11 24 9,64% 

12 4 1,61 % 

13 0 0% 

14 1 0,4% 

15 2 0,8% 

16 2 0,8% 

17 4 1,61% 

Total 249 100% 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2018 

 

 

Quadro 4 - Caracterização dos Organismos Internacionais no Brasil 

País do 

Organismo 

Quantidade de 

Organismos 
Situação 

Itália 
3 Renovando 

10 Credenciados 

França 3 Credenciados 

EUA 3 Credenciados 

Espanha 2 Credenciados 
Fonte: Autoridade Central Federal, 2018 

 


