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RESUMO 

 

 

QUEIROZ, Laíse Tarcila Rosa de. A garantia do direito à convivência familiar através da 
adoção internacional: em defesa do mito de Réia no combate a Cronos, devorador da 
infância. 2008. 237 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2008. 

 

 

 

O trabalho se propõe a uma discussão crítica acerca da adoção internacional enquanto 
alternativa para a garantia do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, 
procurando oferecer proposições que venham a contribuir para a otimização do modelo de 
cooperação internacional instituído com a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. Para tanto parte de uma abordagem 
dedutiva e indutiva, uma vez que, além de analisar as bases teóricas acerca do tema, a partir 
dos paradigmas estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (vista como uma conseqüência da evolução dos direitos humanos); discutir a família 
em uma perspectiva civil-constitucional; e a adoção internacional como tratada no 
ordenamento jurídico interno e internacional - em um contexto que valoriza o conjunto dos 
direitos do adotando, tais como ao nome, primazia da família natural, nacionalidade, e 
identidade cultural - perpassando em todas as análises uma perspectiva interdisciplinar, 
dedica-se a um estudo empírico deste fenômeno em diversos espaços geográficos (alguns 
países, Brasil, alguns estados da Federação e na cidade do Recife) e temporais. Ao final, o que 
se espera é oferecer proposições úteis à sociedade e em especial ao segmento criança e 
adolescente, que auxiliem no enfrentamento das dificuldades encontradas para a efetivação 
deste direito, dentre elas o tempo (Cronos) que, de forma inexorável, pode devorar a infância 
antes que ele se concretize. 

 

 

 

Palavras-chave: Criança e adolescente. Convivência familiar. Adoção internacional. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

QUEIROZ, Laíse Tarcila Rosa de. The family life right’s guarantee through the 
international adoption: in defense of the Réia myth in Cronos´s Combat, infancy devourer. 
2008. 237 p. Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 

 

 
This work proposes a critical discussion on the international adoption theme, as an alternative 
to ensure children and adolescents family life rights. It seeks to offer prepositions that may 
contribute to the optimization of the international cooperation model set by the Convention on 
Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption. For so, it starts 
from a deductive-inductive approach, once besides analyzing the theoretical grounds on the 
theme from the paradigms established through the United Nations Convention on the Rights 
of the Child (seen as a consequence of Human Rights evolution); discusses the family in a 
civil-constitutional perspective; and the international adoption as referred in the domestic and 
international  juridical ordering – in a context which values the adoptee’ s  set of rights, such 
as name, natural family primacy , nationality, cultural identity - evoking all the 
interdisciplinary perspectives analysis, this work devotes itself to an empirical study of such 
phenomenon throughout many geographical spaces (some countries, Brazil, and some states 
of the Federation, and the city of Recife) and time. At the end, it expects to offer useful 
suggestions and propositions for the society and especially for the segment of child and 
adolescent, which may help to break the obstacles of bringing into effect this right, amongst 
them, time (Cronos), which inexorably can devour infancy before it is factual.  
 

 

 

Key words: Child and adolescent. Family life. International adoption. 
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INTRODUÇÃO - UM ESTUDO CRÍTICO SOBRE ADOÇÃO INTERNACIONAL 
 

 

Nesta dissertação nos propomos a estudar a adoção internacional como alternativa 

para assegurar o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes tomando por ponto 

de partida as bases axiológicas estabelecidas pela Doutrina da Proteção Integral. Optamos por 

uma proposta crítica na qual tentaremos identificar como este tipo de adoção tem ocorrido na 

cidade do Recife, no estado de Pernambuco, em alguns estados do Brasil e países do mundo. 

Uma abordagem voltada para horizontes geográficos mais amplos justifica-se pela expectativa 

de se obter, nestes diferentes níveis, referenciais que permitam revelar um cenário através do 

qual se possa compreender se há uma uniformidade no reconhecimento destas adoções como 

alternativa para a garantia do direito à convivência familiar, as eventuais diferenças 

apresentadas e as suas conexões com outros fatores, e quais as medidas que podem ser 

tomadas para o aprimoramento do sistema de cooperação existente.  

O estudo aprofundado do tema é importante para fins de tentar identificar e 

compreender as regras e práticas que têm norteado a atuação nesta área, permeada de 

sentimentos que vão desde o receio de um tratamento “mercantil”, passando pelo de 

“vergonha nacional”, ou até mesmo sendo considerada a “melhor solução”. 

Considerando que o pilar axiológico deste estudo encontra-se na Doutrina da Proteção 

Integral, é com ela que iniciamos o primeiro capítulo, antecipando no seu título o marco legal 

que vem a ser a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, CIDC, e o 

sentido que recebe esta proteção integral a partir da construção dos direitos humanos. 

Recorremos neste estudo doutrinário a vários autores, destacando-se entre eles Cançado 

Trindade pela sua defesa à responsabilização dos Poderes constituídos, e não apenas de 

Governos transitórios, na promoção da proteção integral dos direitos humanos, cuja finalidade 
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encontra-se, seja no campo interno ou externo, na proteção da pessoa humana e dos mais 

fracos para a realização da justiça.  

Neste capítulo apresentamos, ainda, referências a documentos internacionais 

anteriores não com uma preocupação histórica, uma vez que esta não é a proposta do nosso 

trabalho, mas tão-somente para demonstrar que os marcos teóricos não nascem em um 

momento exato no tempo, como algo estanque, mas é fruto do desenrolar da própria história 

humana. 

Estes marcos não estão insulados no tempo, assim como o processo do qual eles 

resultam não se encontra segregado em termo geográfico, então, enquanto se discutia na sede 

das Nações Unidas a CIDC, no Brasil os movimentos sociais também construíam estes 

avanços, resultando em uma emenda popular e desta a introdução na Constituição da 

República de 1988, CR/88, da Doutrina da Proteção Integral (art. 227) - antes mesmo do 

término dos trabalhos daquele Tratado internacional, que é de 1989 - através da trilogia: 

proteção integral, superior interesse da criança e criança como sujeito de direitos.  

A par da discussão que reveste a mais adequada expressão do interesse da criança 

(“melhor” ou “maior”), um dos pontos que reputamos importante para este estudo é 

compreender que o interesse da criança, apesar de superior, em muitas das vezes não está 

isolado do interesse de outras pessoas, e que, para se reduzir a vagueza da expressão, o seu 

sentido deve ser tomado de acordo com o conjunto dos direitos humanos, e em especial os 

contidos na CIDC, sendo, para a concreção deste princípio, indispensável que se compreenda 

e incorpore às situações concretas a condição de criança enquanto titular de tais direitos, 

exigência para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.  

Dedicaremos o segundo capítulo ao direito à convivência familiar, não podendo 

prescindir de uma reflexão acerca da família, da sua importância social e para o indivíduo. 

Trazemos para este trabalho a contribuição de Hannah Arendt acerca da família como 
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integrante da condição humana, discorreremos, ainda, sobre as dificuldades enfrentadas na 

compreensão da família como conjunto e dos seus integrantes como sujeitos.  

A Constituição como referencial primaz na atuação não só de Poder Legislativo como 

do Judiciário, por nela se encontrarem os direitos fundamentais, é trazida pelas análises de 

Tepedino, Sarlet, Canaris, Lôbo, Fachin, Lorenzetti e outros, e quais os reflexos deste 

entendimento quando se trata de adoção e direito à convivência familiar, ou seja, abordaremos 

a repersonalização do direito civil e o entendimento da adoção como uma comunhão de 

desejos e afetos. 

Por fim, encerrando o segundo capítulo, trataremos das iniciativas mais recentes no 

que se refere ao direito à convivência familiar, que é o Projeto da Lei Nacional de Adoção, o 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, e o Estatuto das Famílias destacando as vantagens e 

desvantagens destes. 

Após estes dois capítulos iniciais, que se voltam ao arcabouço dos direitos da criança e 

do adolescente, a importância do direito à convivência familiar e os parâmetros para a sua 

efetivação, estudaremos a adoção internacional diretamente no terceiro capítulo.  Uma 

abordagem interdisciplinar foi inevitável para esta análise, por envolver questões relacionadas 

à identidade cultural e ao impacto que este tipo de adoção pode ocasionar aos outros direitos 

do adotado, e nesta abordagem, entre outros autores, utilizamos Stuart Hall e Maturana. 

Trazemos os resultados de algumas pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema, 

introduzimos elementos da atualidade que refletem os sentimentos que envolvem a adoção 

internacional, alguns dos quais ainda distantes do paradigma da proteção integral.  

Procuramos justificar a importância de um modelo que se volte à matéria, e, a 

contribuição do Direito Internacional Privado para o tema, numa perspectiva que privilegie o 

princípio da dignidade da pessoa humana (JAYME, 2005; RAMOS, 1994) por uma visão que 
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ultrapassasse a clássica concepção de solução do conflito de leis, trazendo elementos que 

demonstram as práticas ilícitas utilizadas nestas adoções. Este arcabouço, no Brasil, inicia-se 

com a CR/88 e o ECA, destacando-se a criação das comissões estaduais judiciárias de adoção, 

CEJA’s como um dos meios para se assegurar a lisura, transparência e respeito aos direitos 

fundamentais do adotado. 

 O tratamento dispensado pelas Cortes Superiores ao modelo vigente, que tem como 

um importante sustentáculo as CEJA’s, é objeto de uma detida análise de seis decisões (todas 

anteriores à CH/93, uma vez que não identificamos nenhuma decisão posterior). Na avaliação 

destas decisões utilizamos Katharina Sobota ao questionarmos a principal estrutura do 

discurso jurídico, concluindo que este não se encontra nas regras instrumentais, mas nos 

argumentos que são escolhidos para justificar as decisões, por vezes evitando a própria 

menção da norma. 

Em seguida procuraremos realizar um retrospecto de como a adoção é tratada na 

ordem jurídica internacional até chegarmos à Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, CH/93, analisando o processo  que resultou 

na sua elaboração, os paradigmas para a sua interpretação, as vantagens que ela oferece ao 

adotado através do reconhecimento da sentença de adoção, a ordem pública como limite a este 

reconhecimento, e o modelo de cooperação internacional que ela prevê. 

Trazendo a discussão para o Brasil, discorreremos acerca da implementação da CH/93 

e da adaptação da estrutura existente ao modelo de cooperação internacional. A partir desta 

análise, tentaremos identificar a natureza jurídica das novas figuras: Autoridade Central 

Administrativa Federal, Autoridade Central Estadual e Conselho de Autoridades Centrais 

Brasileiras, requisito para que se compreenda o seu papel e a sua composição. Por fim, 

analisaremos de forma crítica as resoluções deste Conselho. 



 

 

18

 

Na tentativa fugir da postura restrita de realizar um mero relato descritivo do direito, 

buscaremos uma atitude, enquanto pesquisador, original e atenta a não dissociação da “teoria” 

da “prática” (ADEODATO, 1997, p. 204-205).  Pobreza, precariedade das políticas públicas, 

falta de primazia de recursos para programas que se voltem à criança e a sua família, eventual 

presença de resquícios do modelo repressivo/assistencialista anterior, enfim, inúmeros 

poderão ser os obstáculos para que a Doutrina da Proteção Integral se concretize na realidade 

nacional, todavia, em observância ao rigor metodológico optamos por delimitar o nosso 

objeto de estudo às adoções internacionais. 

Assim, nos propomos a realizar pesquisa, como já dissemos acima, em diversos níveis, 

e, no que se refere à cidade do Recife, a partir dos bancos de dados dos sistemas de adoção 

INFOADOTE e de distribuição do Poder Judiciário, JudWin, tentando identificar o perfil 

desta população encaminhada à adoção internacional e dos pretendentes à adoção. Com este 

estudo buscamos obter subsídios que auxiliem na elaboração de propostas destinadas a 

garantir o conjunto dos direitos da criança e do adolescente que estão relacionados com a 

adoção internacional. As propostas estão inseridas nas conclusões. 

O título da Conclusão está associado ao da dissertação, e convém de logo esclarecer.  

De acordo com a mitologia grega, dentre os Titãs que nasceram da união de Urano e Gaia 

encontrava-se Cronos que, após assassinar o pai e receber da mãe a predição de que seria 

destronado por um dos seus filhos, passou a reinar sobre o universo. Teve com Réia vários 

filhos, mas para evitar a predição de Gaia, engolia-os. Quando Réia esperava Zeus, na 

tentativa de salvá-lo do pai, deu à luz a criança em Creta e enfaixou uma pedra entregando-a a 

Cronos como se fosse o recém-nascido. Enganado Cronos (que engoliu a pedra pensando ser 

o filho), Zeus pode ter uma infância na ilha de Creta (CERVANTESVIRTUAL, 2007; 

GRIMAL, 1958). Ou seja, considerando que o tempo consome a infância, as ações 
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necessárias à garantia dos seus direitos, em especial o direito à convivência familiar, devem 

ser tomadas de forma célere e articulada, sob o risco do tempo devorar o futuro da criança. 

 No enfrentamento da questão relativa à metodologia a ser empregada neste trabalho 

consideramos como pressuposto uma reflexão acerca da nossa condição de observador. 

Primando pelo esforço de adotar uma postura honesta, convém de logo esclarecer que 

atuamos, na condição de representante do Ministério Público, junto à CEJA/PE, então, poder-

se-ia indagar se esta condição não compromete a realização e o resultado do trabalho de 

pesquisa. Entendemos que o ideal de completa neutralidade do observador é algo inatingível. 

No momento em que optamos por um determinado tema já demonstramos possuir um olhar 

especial para aquela matéria, e a ausência de neutralidade também se manifesta na atividade 

de interpretação  do observador (POPPER, 1991, p. 212).  Esta circunstância não inviabiliza o 

trabalho de pesquisa científica, uma vez que a ciência é um modo de explicar e esta 

explicação se distingue da experiência que se quer explicar sendo aquela uma reformulação da 

última com elementos da experiência do observador.  

 Adotamos, assim, a posição que Maturana (2001, p. 28-35) denomina de 

“objetividade entre parênteses”, reconhecendo que a tarefa de construir o “explicar” se faz 

através de referências que dependem do observador, e que será submetida a um critério de 

validação. Admitir esta possibilidade significa um esforço maior que se volte a uma atitude 

responsável para o alcance do objetivo a que nos propomos. As soluções que viermos a 

encontrar, fruto deste processo, serão provisórias, mas, desejamos que nesta transitoriedade 

ela seja útil, dê a sua contribuição para a realidade. 

Partindo da premissa de que para a construção de uma teoria são igualmente 

importantes os dados que serão levantados e a teoria que possibilitará a análise destes, de 

forma a evitar o fracasso seja no momento da pesquisa propriamente dita, seja por ocasião da 

elaboração das proposições, afinal não se pode construir uma teoria sem dados, mas tampouco 
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se pode construí-la apenas com dados1 (ALEXANDER, 2000, p. 14), optamos pela escolha 

dos métodos dedutivo e indutivo. 

A lógica dedutiva, para o nosso estudo, é pertinente por oferecer uma teoria de 

validade de deduções lógicas, partindo-se de premissas pré-estabelecidas para se chegar a uma 

conclusão. O enunciado final não será necessariamente verdadeiro ou falso, podendo consistir 

em uma melhor aproximação da verdade (POPPER, 1978, p. 26-29). Não desconhecemos as 

críticas que são formuladas às idéias de Popper, mas se a indução, na tentativa de conceder 

um caráter universal às conclusões obtidas através da observação do particular, é insuficiente 

para o nosso estudo, por outro lado ela se complementa com o critério orientador a ser 

fornecido pela abordagem dedutiva.  

Então, na busca de uma postura aberta e receptiva, escolhemos também o método 

indutivo para oferecer as bases para o desenvolvimento da etapa empírica do estudo, que se 

dará através da pesquisa sobre as adoções internacionais, e a partir dos dados obtidos neste 

universo particular, e procedida a análise, se intenta chegar a conclusões verossímeis de 

caráter geral.  

O estudo terá uma abordagem dogmática-dedutiva, tendo como ponto de partida os 

paradigmas estabelecidos a partir da Doutrina da Proteção Integral, sendo também indutivo, 

uma vez que, a partir de uma pesquisa localizada, tentará de forma propositiva auxiliar no 

aprimoramento da atuação do sistema de cooperação em adoção internacional, que vem a ser 

o nosso objeto de estudo, na perspectiva do direito à convivência familiar.  

Ao final, o que esperamos é oferecer proposições em bases que se prestem a 

contestação, que sejam úteis à sociedade e ao mesmo tempo originais (ECO, 2005, p. 22). E, 

reconhecendo que a dialética encontra-se presente na ciência, com um movimento que passa 

pelo conhecimento, desconhecimento, retificação do saber, em um “eterno recomeço” 

                                                 
1 No original: “La teoria no se puede construir sin datos, pero tampouco se puede construir  solo com datos”. 
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(BACHELARD, 2003, p. 147), marcado pelo sentimento de que a ciência é inacabada, 

registramos o nosso desejo de, em uma oportunidade futura, prosseguir com o estudo ora 

iniciado, quiçá através de uma tese de doutorado, buscando uma análise da eficácia do sistema 

de cooperação previsto na Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional, na intenção de enfrentar problemas com um maior grau de 

complexidade e reduzido número de precedentes que se prestem à orientação do estudo 

(KUHN, 2006, p. 72).  
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CAPÍTULO 1 - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA 
CRIANÇA - CIDC: O MARCO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS 
HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

1.1 CIDC: UMA CONSEQÜÊNCIA DA EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

 

Não é pacifico o entendimento de quando nasceram os direitos humanos, podendo-se 

considerar como um marco, não apenas para a criança2 como para toda a humanidade, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no qual ao declarar os direitos 

“naturais, inalienáveis, imprescritíveis e sagrados do homem” tem-se que estes “nascem e 

ficam iguais em direitos”. Há na origem histórica dos direitos humanos uma posição 

jusnaturalista própria das primeiras declarações liberais do século XVIII3 (PERCES-BARBA 

MARTINEZ, 1995, p. 25). Antes deste, outros documentos são referenciados como o Bill of 

Rights (1688-1689) e a Declaração da Independência (1776). 

Especificamente com relação à infância há de se destacar a primeira metade do século 

XIX quando na França (1833) é sancionada uma lei que estimula a criação de escolas, 

                                                 
2 Ao tentarmos remontar a trajetória dos primeiros registros de documentos que se voltam a uma exaltação da 
criança como um ser merecedor de proteção especial, provavelmente em razão da nossa herança judaico-cristã, 
lembramos das palavras: “Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos 
céus” (MATEUS, Mc 10.13-16; Lc, 15-17). Analisando o tratamento conferido à criança na civilização clássica 
chinesa, mais precisamente pelo confucionismo (Dinastias Quin (221-202 a. C.) e Han (202 a. C  e 202 d. C), 
Peter N. Stearns (2006, p. 41-45) destaca que esta era uma sociedade patriarcal, portanto as crianças do sexo 
feminino eram consideradas inferiores e educadas para a aceitação deste papel. Mas, preocupados com a 
preservação da família e da descendência, o Estado adotava medidas destinadas à proteção da gestante e editava 
manuais práticos  com o objetivo de proteger a saúde dos infantes, sendo, entretanto, na Dinastia Quin, permitida 
a morte de crianças “defeituosas”. Falecendo os pais, a criança devia pranteá-lo  por três anos, mas esta regra foi 
posteriormente alterada  com o objetivo de distinguir o luto pelo pai em  relação à mãe. De qualquer sorte, aos 
pais era recomendado a não manifestação de forte emoção pela perda do filho, e a sociedade não dava a este fato 
uma atenção maior. Estes comentários, longe de terem a pretensão de traçar um quadro acerca da situação da 
criança ao longo da história, busca tão-somente demonstrar que nestas civilizações, muito embora se tivesse a 
compreensão da criança como um elemento de continuidade, a elas não era conferido um status pelo qual lhe 
fosse reconhecida a igualdade em relação ao adulto. O caminhar nesta direção surge com o avanço dos direitos 
humanos. Este sentido de continuidade atravessou séculos e civilizações: “-Começo pelos jovens – disse Hitler. – 
Nós, mais velhos, estamos desgastados. [...] Mas meus maravilhosos jovens! Será que existem melhores no 
mundo? Olhem para todos esses rapazes e meninos! Que material! Com eles, posso formar um mundo novo”  
(BARTOLETTI, 2006, p. 14).  
3Acerca da importância das relações burguesas para o surgimento dos direitos humanos: “algunos, los derechos 
humanos suponen una constante histórica cuyas raíces se remontan a las instituciones y el pensamiento del 
mundo clássico. Otros, por el contrario, sostiene que la idea de los derechos humanos nace con la afirmación 
cristiana de la dignidad moral del hombre en cuanto persona” (PÉREZ LUÑO, 1999, p. 23).   

 



 

 

23

 

enquanto que nos Estados Unidos (Estados do Norte) tem-se, a partir de 1830, um aumento 

das matrículas escolares. A freqüência torna-se obrigatória entre 1860 a 1880. O ensino 

secundário americano surge por volta de 1840 (STEARNS, 2006, p. 96-97).  

Todavia, muito ainda havia para se caminhar na defesa dos direitos infanto-juvenis 

como bem ilustra o caso Mary Ellen ocorrido em Nova Iorque no ano de 1874, a criança órfã 

que foi adotada e maltratada pelo casal Connolly. Indignada com a situação da menina, então 

com nove anos de idade, doente, vítima de maus-tratos pelos pais, acorrentada em uma cama, 

a assistente social Etta Wheeler acionou a American Society for Prevention of Cruelty to 

Animals, ASPCA que, fundamentando-se em uma lei de proteção aos animais, obteve do juiz 

Abraham R. Lawrence, da Suprema Corte de Nova Iorque, decisão em favor da retirada da 

criança do família agressora (STEVENS; ELDE, 1990, p. 1-4). 

Historiando a evolução da proteção conferida à criança nos documentos 

internacionais, Dolinger (2003, p. 81; MÔNACO, 2005, p. 127) lembra que a Conferência 

Internacional do Trabalho de 1919 já continha dispositivos de proteção na medida que 

considerava a idade mínima para o trabalho, assim como a Convenção de Supressão do 

Tráfico de Mulheres e Crianças adotada pela Liga das Nações em 1921. 

Entretanto, a de maior relevância vem ser a Declaração de Genebra de 1924 (aprovada 

unanimemente pela Assembléia Geral), por ser a primeira a referir-se expressamente a direitos 

da criança. Aprovada pela Liga das Nações (nela constam princípios reiterados na CIDC) 

reconhece o dever da humanidade4 para com a criança, diz que esta última é merecedora de 

proteção para o seu desenvolvimento normal, refere-se à assistência  ao órfão, abandonado, ao 

delinqüente, primazia para receber socorro, proteção contra a exploração, direito de receber 

uma educação baseada na solidariedade.  

                                                 
4 A Declaração de Genebra utiliza nos seus enunciados as expressões: “a criança deve receber, deve ser 
alimentada, deverá ser a primeira a receber socorro, precisa ter a possibilidade, deverá ser educada”, numa 
posição, conforme assinala Dolinger, (2003, p. 83) de passividade.  
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Os direitos humanos ganham um caráter de universalidade no período pós-II Guerra 

Mundial (1939-1945), através da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)5,  ou 

seja,  são direitos de todos, independente  de qualquer condição, visão que alcança o direito 

interno de inúmeros países através das respectivas constituições. Diante deste caráter 

universalista, pelo qual o ser humano se coloca como sujeito de direitos e capacidade jurídica6 

na esfera interna e externa, a clássica divisão entre monismo e dualismo perde espaço, 

enquanto a proteção ganha uma dimensão integral (não mais fragmentada como se podia 

deduzir pela tese da “sucessão geracional”), com tratamento privilegiado aos mais fracos na 

busca da realização da justiça. O ordenamento jurídico de proteção se faz de forma integrada, 

através das normas jurídicas de origem interna e internacional, tendo por finalidade comum a 

proteção da pessoa humana (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 18-26, 402). 

È também na década de 40 que o Fundo de Emergência das Nações Unidas para as 

Crianças é criado, passando, em 1950 a chamar-se Fundo das Nações Unidas para a Infância, 

UNICEF.  A Declaração Universal dos Direitos Humanos inspira a Declaração dos Direitos 

da Criança (1959), documento no qual estão enumerados muitos dos direitos e liberdades 

contidos no documento de 1948, são dez princípios que se dirigem à família, governos e 

autoridades, organizações e todos da sociedade, visando à proteção especial da criança e as 

condições para o seu sadio desenvolvimento7. Este documento, que reitera o princípio da 

universalidade, foi aprovado à unanimidade na presença de setenta e oito nações e, no seu 

                                                 
5 Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 25.2 declara: “a maternidade e a infância têm direito a 
cuidados e assistência especiais. Toda a criança nascida dentro ou fora do matrimônio gozará da mesma proteção 
especial”. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 10/12/48, “dos 58 Estados 
membros da ONU, 48 votaram a favor, nenhum contra, 8 se abstiveram e 2 encontravam-se ausentes na ocasião” 
(CANÇADO TRINDADE, 2000, p. 29).   
6 “o primado é sempre da norma – de origem internacional ou interna – que melhor proteja os direitos humanos; 
o Direito Internacional dos Direitos Humanos efetivamente consagra o critério da primazia da norma mais 
favorável às vítimas” (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 22). 
7 Os princípios referem-se a não discriminação, proteção especial, direito ao nome, nacionalidade, educação, 
saúde (inclusive pré-natal), alimentação, moradia, lazer, proteção à criança com incapacidade física, mental ou 
social,  proteção ao trabalho infantil, prevenção ao abandono, primazia em receber socorro, direito de ser criada 
com os pais e receber amor e compreensão, não ser separada da mãe, salvo em condições especiais, sendo a 
família merecedora de cuidados e ajuda oficial; e a criança de ser criada  em um ambiente de “compreensão, de 
tolerância, de amizade entre os povos, de paz e fraternidade universal” (NAÇÕES UNIDAS,  1959). 
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preâmbulo, reconhece a necessidade de proteção especial à criança, antes e depois do 

nascimento. Seus princípios podem ser agrupados como: reconhecimento de direitos 

fundamentais, proteção integral da criança, prioridade para a infância e o do interesse maior 

desta (PEREIRA, 1996, p. 548). 

Não seria descabido, portanto, dizer que a CIDC8 (1989) é uma conseqüência natural 

do processo de avanço dos direitos humanos iniciado com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão9. 

A expansão do valor da dignidade humana como parâmetro axiológico alcança 

também o Direito Internacional Privado, DIP, que situa como ponto central a proteção da 

pessoa humana, notadamente em tempos de globalização com a grande influência dos 

mercados, e, conseqüentemente, com um risco crescente de práticas que resultem em violação 

à dignidade da pessoa humana. Este cenário promove alterações na clássica finalidade de 

“garantir a igualdade entre as pessoas e entre sistemas jurídicos e salvaguardar a harmonia de 

decisões através da escolha de um elemento de conexão comum mais próximo da família” 

(JAYME, 2005, p. 7), fazendo com que o DIP inclua referenciais pautados em valores 

universais (como a proteção à identidade cultural) quando conclamado a indicar a lei aplicável 

aos casos multiconectados, e não poderia ser diferente ante a idéia de integralidade que 

norteia a proteção da pessoa humana. É nesta base axiológica que foi elaborada a Convenção 

Relativa à Proteção da Criança e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional (1993), 

CH/93, cuja maior inspiração foi a CIDC. 

 

                                                 
8 “[...] os dispositivos de proteção  dos direitos da infância são complementares – nunca substitutos – dos 
mecanismos gerais de proteção dos direitos reconhecidos  para todas as pessoas” (BRUÑOL, 2001, p. 92). É a 
proteção  jurídica  dos direitos humanos, que é universal, a base da proteção maior que goza a criança, sendo esta 
proteção maior complementar e não autônoma. 
9 Dolinger (2003, p. 85) menciona outros documentos internacionais anteriores à CIDC que fizeram referência à 
criança: Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Pacto Internacional  sobre 
Direitos Civis e Políticos, também de 1966; documentos regionais como: Convenções Européia, Americana e 
Africana de Direitos Humanos; além das Regras de Beijing (Regras Mínimas das Nações Unidas para a 
Administração da Justiça da Infância e da Juventude).   
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1.2 CIDC: O PROCESSO QUE DEFLAGROU O SEU SURGIMENTO E A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL  
 

  A CIDC10 surge como uma proposta da Polônia apresentada em 1978 por ocasião da 

34.ª sessão da Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas em comemoração ao 

Ano Internacional da Criança, que seria em 197911 (SAIAS, 2002, p. 804-805). O objetivo da 

proposta era que as recomendações contidas na Declaração dos Direitos da Criança fossem 

transformadas, no dizer de Dolinger, (2003, p. 84) “em termos jurídicos”.  

 Aceita a proposta da Polônia referente à CIDC12, sendo dela a primeira minuta da 

Convenção, foi criado um grupo de trabalho aberto a que todos os Estados-membros das 

Nações Unidas pudessem enviar observadores com direito a intervenções, na condição de 

consultivos poderiam também participar organizações inter-governamentais e não 

governamentais (SAIAS, 2002, p. 804).  

Se a proposta foi apresentada em 1978, a aprovação só ocorreu em 20/11/ 1989, sendo 

aberta à assinatura, ratificação ou acessão em Nova Iorque a 26/01/1991. Este é o documento 

de Direito Internacional com maior número de ratificações, uma vez que apenas os Estados 

Unidos da América, EUA e Somália não a ratificaram. Muito embora os EUA não tenham 

ratificado a CIDC, assinaram os dois Protocolos Facultativos que a ela se seguiram.  

Estes Protocolos foram elaborados pela Comissão de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, ONU e recomendados pelo Conselho Econômico e Social 

em 16/05/2000, sendo adotados por consenso no dia 25 que se seguiu. O 1.º Protocolo trata 

 

                                                 
10 No Brasil foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 28, de 14/9/1990, e promulgada pelo Dec. 99.710/90. 
11 A proclamação pela Assembléia Geral das Nações Unidas do ano de 1979 como Ano Internacional da Criança 
ocorreu em 1976, e tinha por fim realizar um trabalho de conscientização para as necessidades especiais da 
criança (SAIAS, 2002,  p.804).  
12 Quando dos trabalhos preparatórios da CIDC, o Brasil, através da sua delegação, preocupou-se com questões 
relativas às tradições e valores culturais das crianças, das crianças pertencentes às minorias, a definição da 
criança em razão da idade, aspectos relativos à unidade familiar, direitos e responsabilidades dos pais e 
responsáveis (CANÇADO TRINDADE, 2000, p. 38). 
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do envolvimento de crianças em conflitos armados, por este os Estados-Partes comprometem-

se  com a não participação direta em hostilidades e o não recrutamento  compulsório para as 

forças armadas de menores de dezoito anos13. Destaque-se que o Estatuto da Corte 

Internacional Criminal estabelece a idade de quinze anos para que, abaixo deste limite, seja 

considerado crime de guerra (DOLINGER, 2003, p. 101-102).  

O 2º Protocolo diz respeito à venda de crianças, prostituição e pornografia infantil, 

estendendo-se a proibição em relação à exploração sexual, transplante de órgãos com fins 

lucrativos e trabalho forçado. 

A defesa da criança, pelas mais diversas razões, é um argumento que gera simpatia e 

interesse, entretanto, o sucesso da CIDC pode ser atribuído ao seu caráter amplo e 

principiológico, que toma por base o princípio da dignidade da pessoa humana. Como causa 

para o êxito da CIDC podemos acrescentar o sistema de monitoramente que ela prevê, o 

compromisso dos Estados-Partes de darem amplo conhecimento dos seus princípios e 

disposições, a amplitude dos direitos nela reconhecidos, bem como a coerência técnica  posta 

na sua redação e a abordagem constitucional destes direitos, destacando-se a importância do 

art. 27 por fornecer princípios  norteadores para as políticas sociais  de promoção aos direitos 

da criança14 (MELTON, 1999, p.  xi-xiii).  

                                                 
13 “Art. 1.º - Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis para assegurar que membros de suas forças 
armadas menores de dezoito anos não participem diretamente de hostilidades”. A CIDC no seu art. 38. 3 adotava 
a idade de 15 anos: “Os Estados-Partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham completado quinze anos 
de idade para servir  em suas Forças Armadas. Caso recrutem pessoas que tenham completado quinze anos mas 
que tenham menos de dezoito anos, deverão procurar dar prioridade ao de mais idade”.  
14 Art. 27 da CIDC: “1. Os Estados-Partes reconhecem o direito de toda criança a um nível de vida adequado ao 
seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. 2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarregadas, 
a responsabilidade primordial de proporcionar, de acordo com suas possibilidades e meios financeiros, as 
condições de vida necessárias ao desenvolvimento da criança. 3. Os Estados-Partes, de acordo com as suas 
condições nacionais e dentro de suas possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os pais e 
outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito e, caso necessário, proporcionarão 
assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e à 
habitação. 4. Os Estados-Partes tomarão todas as medidas adequadas para assegurar o pagamento de pensão 
alimentícia por parte dos pais ou de outras pessoas financeiramente responsáveis pela criança, quer residam no 
Estado-Parte quer no exterior. Nesse sentido, quando a pessoa que detém a responsabilidade financeira pela 
criança residir em Estado diferente daquele onde mora a criança, os Estados-Partes promoverão a adesão a 
acordos internacionais ou a conclusão de tais acordos, bem como a adoção de outras medidas apropriadas”.  
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No que concerne à família e ao direito à convivência familiar, já no preâmbulo a 

CIDC afirma que ela é merecedora de proteção e assistência, por ser o grupo fundamental da 

sociedade e o “ambiente natural” para o crescimento da criança.  Ao tratar da não 

discriminação da criança, diz que este direito se aplica, inclusive, em virtude das crenças ou 

opiniões da sua família. Ou seja, além de proteger a criança, volta-se também à proteção da 

família ante a sua função serviente à criança.    

Ao cuidar da proteção à criança, considera não apenas os deveres como também os 

direitos da família, sendo dever do Estado zelar para que a criança não seja deles separada 

sem que consintam e agilizar os pedidos que se destinem à reunião da família. Entre os 

deveres dos pais encontra-se o de educar, e para o cumprimento de suas obrigações eles são 

merecedores de assistência por parte dos Estados, inclusive através de creches e assistência 

social.   

É direito da criança de conhecer e ser cuidada por seus pais, e ver preservada as suas 

relações familiares sem interferências arbitrárias; em caso de separação entre os pais, tem 

direito de manter contato com ambos; justificando-se a separação por medida judicial (como a 

prisão ou o exílio), será direito da criança ter informações relativas ao paradeiro do familiar 

ausente. O direito à proteção contra toda a forma de violência inclui a violência intrafamiliar, 

a criança tem direito de ser protegida contra os seus próprios pais quando são eles os 

agressores, violadores dos seus direitos.  

Para aqueles privados da convivência familiar, o Estado deve buscar alternativas à 

família de origem não apenas através da adoção, como de outras modalidades de colocação 

em família substituta mesmo que não gere relação de filiação. Em caso de adoção (art. 21), 

esta deverá ser decidida pelas autoridades competentes, cuidando-se, quando se tratar de 

adoção internacional, que se comprove a impossibilidade de colocação em família substituta 

em seu país de origem e de que, no outro país, ela goze de salvaguardas e normas equivalentes 
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às vigentes no seu país, além de coibir benefícios financeiros indevidos em favor dos que dela 

participem. 

Conclui-se que a CIDC, no que se refere à convivência familiar, consagra: o direito da 

criança de viver com os seus pais e por eles ser criado (a família de origem é a prioridade, e a 

adoção internacional é forma subsidiária15 de colocação em família substituta16), a 

obrigatoriedade da intervenção das “autoridades competentes”, e, em caso de consentimento 

dos pais, estes deverão receber o adequado assessoramento. Em todas as medidas deve 

prevalecer o melhor interesse da criança. 

As obrigações convencionais de proteção aos direitos humanos vinculam os Estados e 

os Poderes instituídos, via de conseqüência, o compromisso não é a penas do Governo, e as 

medidas, sejam de natureza administrativa, legislativa ou judicial, deverão ser tomadas para 

que as obrigações convencionais logrem êxito, sempre tendo em vista o propósito comum de 

proteção. 

Com relação à CIDC o Brasil antecipou-se, uma vez que as bases axiológicas da 

Doutrina da Proteção Integral já se mostram presentes no art. 227 da CR/88 (portanto anterior 

à CIDC), esta antecipação reflete o processo de mobilização da sociedade civil à época que 

incluiu o referido dispositivo através de uma Emenda Popular17 que foi aprovada por 435 

votos contra 8 (RIVERA, 1989, p. 24). Com a CR/88 rompe-se com a Doutrina da Situação 

Irregular18 presente na Lei n.o. 6.697/79, Código de Menores, CM e acolhe-se a Doutrina da 

Proteção Integral. 

                                                 
15 Subsidiário no sentido de ser secundário à família biológica e à família substituta nacional. 
16 Art. 21, b da CIDC. 
17 A Emenda Popular em questão contou com mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas, e dentre os subscritores 
incluíam-se não eleitores (crianças e adolescentes) (PINHEIRO, 2004, p. 347). Esta Emenda Popular que 
resultou no art. 227 é fruto da fusão de duas outras Emendas de iniciativa popular, conforme consta do relatório 
encaminhado pelo Governo brasileiro ao Comitê sobre os Direitos da Criança, em atendimento ao disposto no 
art. 44.1 da CIDC (BRASIL, 2007).  
18 A Doutrina da Situação Irregular é reconhecida como um “Direito Tutelar”, assistencialista. Antes do CM/79  
vigorava o Decreto nº  17.943, de 12/10/27, conhecido como Código de Mello Mattos, responsável  por 
consolidar a legislação existente desde 1902 que tratasse de matéria atinente a menores. O Código de Mello 
Mattos teve o mérito de romper com a teoria do discernimento na área infracional e levar a questão do campo 
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Neste dispositivo encontramos o princípio da co-responsabilidade19, sendo 

responsabilidade da família, sociedade e Estado assegurar, com absoluta prioridade20 

(princípio da prioridade absoluta), a realização dos direitos fundamentais (vida, saúde, 

alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, 

convivência familiar e comunitária, e proteção) da criança, que, desta forma, é reconhecida 

como sujeito de direitos21 e merecedora de proteção integral por encontrar-se em situação 

peculiar de pessoa em desenvolvimento22.  

O caráter de universalidade e integralidade dos direitos humanos encontra-se presente, 

segue-se o ECA, uma lei que se destina a todas as crianças e adolescentes, e não mais a uma 

parcela determinada  a quem se reconhecia estar em situação irregular. No campo legislativo, 

pode-se afirmar, o Brasil cumpriu a sua obrigação23.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
punitivo para o educacional. Na esfera familiar admitia a intervenção do Estado nas hipóteses em que o filho não 
recebesse educação regular, seja em razão da falta de condições dos pais ou mesmo por recusa destes (“o pátrio 
poder foi transformado em pátrio dever”) (VERONESE, 1997, p. 10-12). Após mais de 50 anos, segue-se ao 
Código de Mello Mattos o CM/79,  a criança e o adolescente ainda  não eram sujeitos de direitos, e , como tal, 
lhes eram privados direitos como os da ampla defesa, ou como afirma  João Batista da Costa Saraiva (1999, p. 
16-17):  “os menores passam a ser objeto da norma quando se encontram em estado de patologia social”. Esta 
patologia vai desde o “desvio de conduta” ao abandono, e os que estivessem nestas condições muitas das vezes 
dividiam o mesmo espaço, conhecidos por internatos da Fundação do Bem-Estar do Menor, FEBEM. 
19 Martha de Toledo Machado (2003, p. 140-141, 413) refere-se ao princípio da participação popular na defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes diante do interesse social na efetivação destes direitos e da previsão 
constitucional neste sentido. 
20 Único momento em que a CR/88 utiliza a expressão “prioridade absoluta”, enquanto o art. 4.o. da Lei n.o. 
8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, diz que a garantia de prioridade compreende: “a) primazia 
de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) prevalência do atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”. 
21 O adolescente em conflito com a lei, tal qual o adulto, tem a garantia de pleno e formal conhecimento do ato 
infracional que lhe é atribuído, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado. (art. 
227, § 3º, IV da CR/88) 
22 Art. 227, § 3º, V da CR/88. 
23 “O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90, de 13/07/1990) guarda um adequado paralelismo 
ou correlação com a Convenção, portanto o conteúdo desta serviu de base doutrinária e fonte de inspiração à 
parte normativa daquele (princípios básicos e direitos fundamentais)” (CANÇADO TRINDADE, 2000, p. 38). 
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1.3 PRINCIPAIS BASES AXIOLÓGICAS DA CIDC: PROTEÇÃO INTEGRAL, 
SUPERIOR INTERESSE E CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS 

 

1.3.1 Proteção integral à criança: mas, o que vem a ser criança? 

 

De acordo com a CIDC todo o ser humano com menos de 18 anos de idade é 

criança24, a menos que: “com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes” (art. 

1). A escolha desta idade não é aleatória, com algumas variações é a que mais se encontra nas 

legislações dos diversos países, além de ter sido o recomendado quando do Seminário 

Europeu de Assistência Social das Nações Unidas (Paris, 1949) (PEREIRA, 1996, p. 538). 

Com relação ao nascituro pode-se indagar se ele estaria protegido por estes mesmos 

direitos, ou melhor, “quando começa a proteção à infância?”.  Logo no preâmbulo da 

Declaração dos Direitos da Criança de 1959 encontramos referência à “proteção legal 

apropriada, antes e depois do nascimento”. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) refere-se a cuidados e assistências especiais à maternidade e à infância. A Declaração 

de Genebra não definiu criança, enquanto que os Protocolos Adicionais às Convenções de 

Genebra, de 1977, referem-se a não discriminação e proteção às parturientes, recém-nascidos 

e grávidas, estabelecendo, também, que se deve evitar, em relação às mulheres grávidas ou 

mães de crianças em tenra idade, a pena de morte. A Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, por sua vez, ao referir-se ao direito à vida fala da sua proteção desde a concepção 

(art. 4.º, I). A própria CIDC, no seu preâmbulo, refere-se à “proteção jurídica apropriada antes 

e depois do nascimento”.  

                                                 
24 De acordo com o art. 2.o. do ECA: “Considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 
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Entendemos que, pelo conjunto dos instrumentos internacionais de proteção à criança, 

esta garantia de proteção estende-se ao período pré-natal, tornando-se, assim, incompatível, 

tais instrumentos, com uma posição de defesa ao aborto25. 

Com relação à CIDC, devemos destacar que o Documento não se refere a 

adolescente26, utilizando apenas a denominação criança de forma ampliada distinguindo-a do 

adulto. Em documentos internacionais que se voltam à delinqüência encontramos a 

denominação “jovem” (Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência 

Juvenil – Diretrizes de Riad e Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 

Privados de Liberdade), sendo que nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras de Beijing, aprovada pela ONU 

em 1989, há a utilização das palavras “criança, adolescente e jovem”, definindo jovem como 

“toda a criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode 

responder por uma infração de forma diferente do adulto” (2.2.a). 

O art. 1º da CIDC repercute diretamente na questão relativa à maioridade penal. A 

CR/88 (art. 5º, § 2º) refere-se ao reconhecimento dos direitos e garantias contidos nos tratados 

internacionais celebrados pelo Brasil, entretanto os Tribunais Superiores têm aplicado a tese 

da paridade, que equipara os tratados, inclusive os de direitos humanos, à lei ordinária 

infraconstitucional, como ocorreu no leading case do Recurso Especial 80.004/77-SE27. No 

                                                 
25 Não nos posicionamos em relação a esta matéria de forma absoluta, afinal vivemos em uma sociedade 
complexa e plural, não sendo as normas capazes de prever todas as situações da vida. Assim, diante do caso 
concreto excepcional, poder-se-á aplicar o juízo de ponderação, decidindo-se em sentido contrário. 
26Analisando o conceito de adolescência diz Stearns (2006, p. 100-101) que este veio do Ocidente, século XIX, 
tendo a palavra surgido em 1830, tornando-se mais presente a partir de trabalhos de psicólogos infantis no fim do 
século XIX (cita como exemplo G. Stanlley Hall). Esta fase era identificada como um período de maturação 
sexual, com relação à idade de manifestação da puberdade. Tomando por referência os EUA, diz que no século 
XVIII ela era comum aos 16 anos, reduzindo para 14 anos em 1860. Haveria também uma funcionalidade na 
distinção desta etapa intermediária entre a criança e o adulto, que seria o de concentrar na adolescência a 
explicação do que fosse “problemático”, mantendo a idealização da inocência infantil. 
27 Discutia-se o conflito entre a aplicação da Convenção de Genebra sobre Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio 
e Notas Promissórias e um Decreto posterior (Decreto-lei nº 427/69) o qual, para fins de validade, exigia o 
registro obrigatório de letras de câmbio e notas promissórias. O argumento que prevaleceu foi o da lex posterior 
derrogat priori. 
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Habeas Corpus, HC, nº 73.044-2/9628, desta feita tratando de matéria atinente a Direitos 

Humanos, o argumento que prevaleceu foi o da soberania em detrimento ao tratado.  

Com relação à tese da paridade, há implicações internacionais na sua utilização, uma 

vez que a cada alteração da legislação infraconstitucional compromissos anteriormente 

assumidos poderiam ser afetados pela incidência do princípio lex posterior derrogat priori, 

acarretando prejuízo à segurança jurídica e à credibilidade internacional do Estado.  No mais, 

há de se considerar que não se protege de forma fragmentada, a proteção tem que se estender 

a todos os domínios, sendo necessário um compromisso, como já dissemos, de todos os 

Poderes para o cumprimento das obrigações decorrentes dos tratados de direitos humanos 

(CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 146-148). 

Com a Emenda Constitucional nº 45, EC, conhecida como Reforma do Judiciário, 

promulgada em 08/12/2004, foi acrescido ao art. 5º o parágrafo 3º 29 que estipula um quorum 

qualificado para que os tratados e convenções internacionais sejam equiparados às emendas 

constitucionais. Este quorum representa o mesmo que é exigido à aprovação de uma emenda 

constitucional, o que tem acarretado debates acerca do fundamento para que seja assegurado o 

status constitucional aos tratados, ou seja, se eles já gozavam desta posição hierárquica em 

decorrência do parágrafo 2º, ou se esta posição é adquirida não pela condição de tratado 

internacional de direitos humanos, mas em virtude da observância das exigências estipuladas 

pelo parágrafo 3º. Tais entendimentos acarretarão resultados diversos em relação aos tratados 

já celebrados. 

                                                 
28 Neste HC a controvérsia era em torno da prevalência ou não da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) que contém como hipótese para prisão decorrente de dívida apenas 
a relativa à obrigação alimentar. A CR/88 (art. 5º, LXVII) admite, além desta hipótese, a prisão do depositário 
infiel; enquanto que o Decreto-lei nº 911/69 equipara o devedor fiduciante ao depositário infiel. 
29 “Art. 5º § 3º - Os tratados e convenções  internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”. Acerca da EC 45/2004 proferimos a palestra “Os reflexos da EC 45 
em matéria de adoção internacional”, no dia 10/11/2005, no Hotel Atlante Plaza do Recife, por ocasião do 
Seminário Brasil-França de Cooperação Internacional, destacando a divergência de posicionamentos que 
concluem pelo efeito ex tunc ou ex nunc, conclamando a que o Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras em 
matéria de adoção internacional se posicionasse sobre a matéria. 
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 Adotando-se a posição de Flávia Piovesan (2005, p. 69-73) - para quem a natureza 

constitucional dos tratados já celebrados se extrai do § 2º do art. 5º da CR/88 - com a inclusão 

do § 3º ao art. 5º pela EC nº 45 o que se teria era a existência de duas categorias de tratados de  

direitos humanos: os tratados de direitos humanos materialmente constitucional e os material 

e formalmente constitucional, não seria possível, por exemplo, o rebaixamento da idade penal. 

Possuindo hierarquia constitucional, tais direitos estariam protegidos e sua alteração ocorreria 

apenas na hipótese de Revisão Constitucional (art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais 

transitórias, e já ocorrida de outubro de 1993 a maio de 1994).  Uma EC, pelo disposto no art. 

60, § 4º, inc. IV da CR/88, não alcançaria os direitos e garantias individuais já existentes. 

 A questão não é pacífica, pois se considerarmos que o status constitucional previsto 

no 3º do art. 5º decorre do quorum qualificado e não do fato dos direitos estarem previstos em 

um tratado internacional, esta condição hierárquica não retroagiria para alcançar os tratados já 

celebrados, teria, portanto, efeito ex tunc. Junte-se a este argumento a consideração dos 

limites ao poder constituinte derivado, que traria como conseqüência a não consideração 

destes como cláusulas pétreas, logo, não gozariam de proteção especial (ROSA, 2004). Este 

entendimento alcançaria diretamente os direitos previstos na CIDC. 

Filiamo-nos à posição de Cançado Trindade pela qual não é possível uma proteção 

fragmentada, ela deve ser integral, e o compromisso para assegurar esta proteção deve ser 

colocado em prática por todos os Poderes constituídos do Brasil que, desde a CIDC considera 

ser inimputável o menor de 18 anos de idade (matéria que já gozava de proteção 

constitucional por força dos arts. 5º, § 2º e 60, § 4º, IV), ademais há repercussões 

internacionais para o Brasil em uma eventual alteração que resulte na redução da idade penal, 

não apenas por constituir-se um retrocesso nos direitos da criança como por  ser uma 

confirmação de que os princípios da proteção integral não foram satisfatoriamente 

implementados além das medidas legislativas. 
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1.3.2 O paradigma do interesse da criança e do adolescente: melhor ou maior? 

       

  O art. 3.1 da CIDC é merecedor de uma reflexão especial.  Pela redação constante do 

Dec. 99.710/90 as instituições e autoridades nas suas ações “devem considerar, 

primordialmente, o melhor interesse da criança”. A Declaração dos Direitos da Criança de 

1959, por sua vez, continha no Princípio 2 a seguinte redação: “os melhores interesses da 

criança se constituirão na consideração primordial”30. Conclui Dolinger (2003, p. 89-90) que 

houve uma justificável “involução” por permitir, pelo texto de 1989, uma ponderação do 

interesse da criança em relação ao da coletividade, ordem pública, etc.  

  O direito da criança não é o único, mas é superior em relação aos demais, e quando da 

sua apreciação outros interesses devem ser considerados, até porque em muitas das vezes o 

interesse da criança encontra-se interligado, por exemplo, com os dos demais membros da 

família31, mas isto não significa uma “involução”, uma vez que ele continua sendo 

hierarquicamente superior ao interesse dos adultos. 

 Com relação à expressão “melhor interesse”, Tânia da Silva Pereira é um dos que a 

defendem, pelo seu sentido qualitativo, em oposição à “interesse maior” 32, afirmando ser este 

um princípio especial e, portanto, fonte subsidiária na aplicação da norma. Baseada no 

trabalho de Daniel O’Donnell (1990 apud PEREIRA, 2000, p. 32-38) ela tenta resgatar as 

origens históricas do princípio, remontando-o à Inglaterra do século XIV onde havia o 

instituto parens patriae, que seria “a autoridade herdada pelo Estado para atuar como 

guardião de um indivíduo com uma limitação jurídica”. Tendo, no século XVIII, passado a se 

                                                 
30 No original: “The Paramount consideration”. 
31 Cecília P. Grosman (1998, p. 40) nos oferece um oportuno exemplo no caso em que, após a separação do 
casal, o filho ficou sob a guarda da mãe em uma cidade diversa da do local de residência do pai. Este, alegando 
direito de visita, ingressou judicialmente com pedido que tinha por objeto a mudança de domicílio do filho. O 
juiz negou, tomando por base as dificuldades a serem enfrentadas nesta mudança, tais como o emprego da mãe e 
o apoio dos avós maternos na criação do filho. 
32 O art. 21, por exemplo, ao tratar da adoção diz: “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”. 
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distinguir a proteção infantil da dos loucos. A criança era uma “coisa”, propriedade do seu 

pai. 

 No ano de 1763 o juiz Lord Mansfield, decidiu, em ações que se destinavam à busca e 

apreensão de menor (caso Rex v. Deleval e caso Blissets), tomando por base a prevalência do 

interesse da criança.  “Em 1836 este princípio torna-se efetivo na Inglaterra. Nos EUA ele foi 

introduzido em 1813 (Pensilvânia, caso Commonwelth v. Addicks)” (PEREIRA, 2000, p. 32-

33). 

O princípio do melhor interesse da criança é norteador no nosso ordenamento jurídico, 

mas, como dar-lhe sentido? Eis o desafio. De fato, ter direitos significa poder dirigi-los, 

reivindica-los, se fazer ouvir. Então, quando nos deparamos com a questão da criança, somos 

levados a repensar a relação capacidade e direito. O ponto de partida está na dignidade da 

pessoa humana, e é por ela que são enfrentadas práticas desumanas que podem advir de um 

tratamento dispensado à criança considerando-a merecedora de um status inferior, que não 

seja o de sujeito de direitos (FREEMAN, 1997, p. 10-13). 

Constitui-se o “interesse superior da criança” uma “noção-marco” 33 que referencia a 

atuação dos Poderes, e contém as dificuldades próprias da sua subjetividade34. O sentido que 

lhe será dado relaciona-se com aspectos culturais, tradições, valores de uma sociedade; bem 

como os valores particulares da autoridade a quem caberá conferir o seu conteúdo e sentido 

diante da situação concreta, levando-se em consideração o conjunto de direitos previstos na 

                                                 
33 No original: “nociones-marco” (GROSMAN, 1998, p. 23); “o interesse superior da criança no marco da 
Convenção é um princípio jurídico garantidor” (BRUÑOL, 2001, p. 102).  
34 A linguagem jurídica possui ferramentas que são úteis, como bem destaca o realista Alf Ross (2003, 2004). 
Para este, integrante da Uppsala School, o Direito é uma ciência empírica, é uma realidade factual, a norma 
jurídica constitui uma diretiva para a ação dos juízes, diretrizes estas que são expressas através de veículos 
lingüísticos, oferecendo um alto grau de probabilidade acerca de qual será a sua decisão. Estas expressões 
lingüísticas terão o valor que lhe for agregado. Esta reflexão mostra-se útil neste trabalho por desmistificar a 
idéia de que a mera expressão lingüística será suficiente para mudar a realidade, o Direito se realiza através de 
que tem a autoridade para decidir, que é o juiz, afinal a ele caberá dizer o que constitui o superior interesse da 
criança quando estiver diante do caso concreto, todavia, este grau de indeterminação é mitigado se 
considerarmos que a aplicação do princípio do superior interesse da criança só tem sentido se harmônica com o 
conjunto dos direitos e garantias de que gozam a criança.  
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CIDC. É pelo conjunto de direitos que se controla o nível de imprecisão da expressão, uma 

vez que, a partir do confronto e harmonização com os demais direitos contidos na CIDC se 

reduz a possibilidade de arbitrariedade por parte da autoridade que venha a interpretá-lo. Não 

resta dúvida da existência de um aspecto subjetivo na definição do que se constitui este 

interesse, mas para a aplicação do princípio há de se considerar o entendimento e aceitação da 

criança enquanto sujeito de direitos. 

 

1.3.3 Criança e adolescente como sujeito de direitos: fim do status capitis diminutio   

 

Acerca de quem pode ser sujeito de direito, Eduardo Ramalho Rabenhorst (2001, p. 

68-78) considera que o entendimento pode ser diferente conforme a teoria em que se baseie. 

Pela teoria voluntarista a condição de sujeito de direito estaria restrita aos indivíduos 

detentores de autonomia (estariam excluídos, por exemplo, as crianças); pela teoria dos 

interesses o universo de sujeito de direito se amplia, uma vez que não há a exigência volitiva, 

e sim do interesse a ser protegido, sendo esta a posição do Direito romano ao proteger o 

interesse do nascituro; para os utilitaristas o interesse é atendido a partir do momento em que 

se aumente a quantidade e qualidade do prazer, então eles seriam estendidos, por exemplo, a 

outros animais que não o humano. 

 Adotamos a posição de Antônio Carlos Gomes da Costa (1999, p. 11) para quem os 

conceitos de sujeito de direitos e pessoa em desenvolvimento complementam-se, significando 

que, além das crianças serem detentoras dos mesmos direitos assegurados aos adultos, 

possuem direitos especiais diante da sua peculiar situação, apenas em razão desta situação 

natural de desenvolvimento não pode, ainda, exercer a capacidade de prover as suas 

necessidades.  
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 Para uma melhor compreensão convém distinguir o status personae, de capacidade e 

sujeito de direitos. O primeiro “exprime uma posição jurídica unitária e complexa do homem 

em uma determinada sociedade civil, adquirida desde o momento da sua existência como 

valor humano” (PERLINGIERI, 2002, 134). Portanto, é uma situação originária e permanente 

do homem desde o seu nascimento, a criança é detentora deste status que é inerente à 

condição humana. A capacidade “informa a medida da personalidade e o grau de sanção que 

se volta ao não atendimento a esse requisito” (FACHIN, 2003, p. 36). A criança, na condição 

de absolutamente capaz, não pode, por exemplo, contratar. O sujeito de direito pode ter 

capacidade abstrata ou concreta para o exercício e gozo dos seus direitos, a criança pode não 

ter a capacidade de exercício por si própria do direito, mas tem o direito, e este pode ser 

exercido através de representação ou assistência. 

 A criança e o adolescente ainda não podem contratar, se obrigar, mas  têm o direito35 à 

ampla defesa, de expressar a sua opinião livremente, serem  ouvidos em processo judicial ou 

administrativo que lhes diga respeito (art. 12); têm direito  de procurar, receber e divulgar 

informações (art. 13); à liberdade de associação, consciência e a professarem a sua própria 

crença (art. 14); de associarem-se e realizar reuniões pacíficas (art. 15), para citar alguns36, e, 

dentre estes, o da convivência familiar que pode se sobrepor, inclusive, aos direitos dos 

genitores.  

 Assimilar a idéia da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos é 

pressuposto à realização dos direitos que lhes foram previsto na CIDC, para que, quando da 

                                                 
35 É ainda merecedor de destaque o art. 29, pelo qual a educação deve estar voltada para desenvolver a 
personalidade, aptidões e capacidade das crianças em todo o seu potencial; bem como transmitir o respeito aos 
direitos humanos e liberdades fundamentais. Por ele revela-se a preocupação de preparar a criança para uma 
postura responsável e tolerante diante da vida (FREEMAN, 1997, p. 40). 
36 Para Alessandro Baratta (2001, p. 70-73) os direitos políticos e de participação condicionam os demais, 
defendendo o modelo de democracia inclusiva para assegurar os direitos fundamentais. Simetricamente ao 
direito da criança de ser escutada encontra-se o dever do adulto de escutá-la. Na mesma direção diz Emílio 
Garcia Mendez (2001, p. 40): “a incapacidade política da infância está precedida por uma incapacidade civil que, 
por sua vez, se baseia e se legitima em uma longa série de incapacidades “naturais”, que o direito de menores 
somente se deu o trabalho de “reconhecer”, e outorgar status “científico””. 
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 sua concreção não se caia no paradoxo “muitas as leis e pouco direito”.  A realização do 

direito se faz no caso concreto, na experiência “microscópica”, é na realidade prática que a 

criança e o adolescente se apresentaram não apenas como destinatários e titulares, mas 

também como sujeitos de direitos37. 

 

1.4    O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDC 

 
 

     A CIDC prevê que dois anos após a vigência do Tratado no país, este, através do 

Secretário-Geral das Nações Unidas, remeterá relatórios informando das suas realizações para 

fins de assegurar a implementação da CIDC, bem como dos avanços obtidos e as dificuldades 

encontradas. Após este primeiro relatório, outros serão encaminhados a cada cinco anos (art. 

44). O exame dos relatórios será realizado por um Comitê para os Direitos da Criança. 

Para a composição deste Comitê cada Estado-parte indica uma pessoa “dentre os cidadãos 

do seu país” (art. 43.3), dos indicados, dez serão escolhidos38 em votação secreta convocada 

pelo Secretário-Geral na sede das Nações Unidas, obedecido o quorum de dois terços dos 

Estados-Partes, sendo eleito aquele que obtiver “o maior número de votos e a maioria absoluta 

de votos dos representantes dos Estados-Partes presentes e votantes” (art. 43.5). 

A eleição deverá ser realizada no prazo máximo de seis meses da vigência da 

Convenção, e, depois, a cada dois anos. O mandado é de quatro anos, admitida a reeleição. 

Excepcionalmente, cinco dos eleitos na primeira eleição terão o mandado de dois anos, sendo 

                                                 
37 Castanheira Neves (2002, p. 19-21, 75) analisa o sentido do Direito sob duas perspectivas: a perspectiva da 
sociedade e a perspectiva do homem.  Pela primeira, o ponto de partida é a intencionalidade global e prévia da 
sociedade, enquanto pela última, parte-se da “imanência microscópica”, do caso concreto e da exigência feita 
pelo homem no contexto da situação problema. O homem é sujeito do próprio direito e com ele comprometido. 
O homem enquanto pessoa é o valor fundamental, e a pessoa é uma realidade dialética entre o pessoal e o social 
Para que o direito tenha autonomia é necessário o exercício do direito: “o direito não reivindicado no cálculo e 
sim assumido na existência, e então não como uma externalidade apenas referida pelos seus efeitos, 
sancionatórios e outros, mas como uma responsabilidade vivida no seu sentido. O direito só concorrerá para a 
epifania da pessoa se o homem lograr culturalmente a virtude desse compromisso”. 
38 A CIDC refere-se a dez especialistas de reconhecida integridade moral e competências nas áreas cobertas pela 
Convenção. A função é exercida a título pessoal, considerando-se o critério geográfico e de sistema jurídico. 
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o nome dos cinco substitutos escolhidos por sorteio na mesma oportunidade da eleição. 

Também é de dois anos o período para a Mesa. A reunião do Comitê é anual.  

O Brasil encaminhou um único relatório, apresentado na 37a. reunião do Comitê, 

ocorrida no dia 14 de setembro de 2004. Este relatório foi elaborado pela Associação 

Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, ANCED e pelo Fórum 

Nacional Permanente das Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, referindo-se ao período de 1991 a 2002. 

Na apresentação deste documento, subscrita pelo Ministro Celso Amorim das 

Relações Exteriores, coordenador dos trabalhos39, o Brasil reafirma o seu compromisso com 

os direitos previstos na CIDC, considerando-os como universais e a sua relativização 

inaceitável. Entretanto, na introdução, destaca as dificuldades decorrentes da pobreza, 

situação em que se encontram inúmeras famílias, prole numerosa, famílias monoparentais 

chefiadas por mulheres; gravidez precoce entre as meninas e morte precoce para os meninos. 

Como positivo enfatiza o apoio a estas famílias através da implementação de programas 

compensatórios e de transferência de renda a partir da década de 90; a redução da taxa de 

mortalidade infantil e a expansão do ensino fundamental; medidas que resultaram na redução 

na incidência de HIV/AIDS entre crianças e adolescentes, reduzindo pela metade a 

transmissão vertical da doença; as ações no combate ao trabalho infantil e à prostituição 

infantil; e a implementação dos Conselhos Tutelares e de Direitos.  Com relação às crianças 

afrodescendentes refere-se a relação deste perfil  com um nível de renda mais baixo; e,  

 

                                                 
39 O Comitê de redação foi composto por representantes do: Ministérios da Educação, Saúde, Trabalho e 
Emprego; Secretaria Especial da Assistência Social; Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério da 
Justiça; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional do Índio; e Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança, CONANDA.  Tendo como participantes das reuniões, entre outros: Ministério da Cultura; 
Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério dos Esportes; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 
Ministério Público do Trabalho; Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Centro de Formação 
Superior Tribunal de Justiça; Conselho Nacional de Combate à Discriminação Racial, além de outros.  
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quando às indígenas, reconhece a necessidade de, no contexto de uma política indigenista 

geral,  elaborar uma política específica para estas crianças.  

No que concerne à família, o Relatório menciona as mudanças pelas quais tem passado 

a família brasileira, em especial na sua composição, na qual se percebe uma maior 

heterogeneidade no seu núcleo (pai e filhos), com uma diminuição no número de casais; 

quanto à família periférica (demais membros) ela se apresenta mais homogênea. Observa uma 

redução no tamanho de ambas considerando duas décadas atrás, ou seja, há uma redução de 

pessoas na condição de filho, bem como na de outro parente. 

O número de separações de casais também cresce, e este fato tem recebido do meio 

acadêmico e jurídico um tratamento interdisciplinar, contando os órgãos do Poder Judiciário, 

em algumas localidades, com equipes de psicólogos e assistentes sociais. A mediação tem 

sido objeto de estudo, já existindo em vários estados centros especializados no atendimento a 

famílias em conflito.  Na legislação, afirma o relatório, prevalece o interesse superior da 

criança, havendo uma preocupação em agilizar os processos para evitar as separações 

prolongadas que acarretam prejuízo à criança, lembrando a possibilidade de intervenção 

judicial para fins de decretação de suspensão ou perda do “pátrio poder”. Dedica-se, ainda, a 

discorrer acerca da legislação que trata de pagamento de pensão alimentícia40. 

Como medidas para evitar o traslado e retenção ilícita de crianças, destaca as 

disposições do ECA relativas às autorizações de viagem, a atuação da Polícia Federal em 

regiões de fronteiras,  a promulgação da Convenção sobre Aspectos Civis do Seqüestro 

Internacional de Crianças, e a Portaria que disciplina  o cadastramento de entidades para atuar 

em adoção internacional. 

Com relação aos que se encontram em abrigos, refere-se às conseqüências decorrentes 

de uma separação precoce da mãe no desenvolvimento psico-afetivo da criança.  A adoção e a 

                                                 
40 CR/88, Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar, Lei nº 6.515/77, Lei nº 5.478/68, e CPB (art. 
244). 
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adoção internacional são tratadas em pouco mais de duas folhas do Relatório, nas quais a 

primeira é reconhecida como medida legal e social destinada à proteção da criança, de caráter 

excepcional, visando o interesse superior da criança e exclusivamente judicial. No caso da 

adoção internacional enfatiza a CH/93 e a necessidade de se esgotar todas as tentativas de 

manter a criança no Brasil. Descreve sinteticamente os procedimentos necessários para 

apresentação do pedido de adoção internacional, a exigência do envio de relatórios pós-

adotivos e da manutenção dos documentos que tratem da história biológica e pessoal da 

criança. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, CEJA, é citada apenas quando da 

descrição dos procedimentos, sem que seja enfatizada a sua importância no controle das 

adoções ilegais ou mesmo na garantia do direito à convivência familiar das crianças. Ao final, 

afirma que nem sempre a opção da adoção nacional é priorizada, não discorrendo, todavia, 

sobre as causas (BRASIL, 2006). 

Constatamos que as informações do Relatório sobre adoção e adoção internacional são 

precárias, como todo o resto no campo da convivência familiar, a ênfase recai apenas nos 

avanços legislativos. A exceção está no estudo mais detalhado quanto aos arranjos familiares.   

Após a apresentação do Relatório, o Comitê de los Derechos del Niño sobre países de 

América Latina y el Caribe  divulga um relatório intitulado Compilación de observaciones 

finales, destacando, em relação ao Brasil, que o relatório apresentado seguiu, na sua 

elaboração, as orientações  do Comitê, entretanto critica o lapso temporal de mais de 10 anos 

para o seu envio. Como aspectos positivos indica: o art. 227 da CR/88, o ECA, a legislação 

referente à transferência para a jurisdição civil  de crimes antes submetidos à jurisdição 

militar (Lei nº 9.299/96), e a relativa aos crimes de tortura (art. 5º,  XLIII da CR/88 e a Lei nº 

9.455/97);  a ratificação dos Protocolos Facultativos, da CH/93, e das Convenções da OIT 

referentes ao trabalho infantil (nº 138 e nº 182); bem como  a implantação do CONANDA. 
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Como recomendação, apresenta, entre outras: a plena implementação da legislação, em 

especial do ECA, nas três esferas (municipal, estadual e federal),  o desenvolvimento de um 

sistema que possibilite uma coordenação  dos diversos atores envolvidos  na implementação 

da CIDC, pois,  a despeito da existência do CONANDA, esta coordenação não tem ocorrido 

(demonstra preocupação  pelo fato de que muitas  das obrigações previstas na CIDC recaem 

sobre estados e municípios, temendo que, pelas diferenças legais, financeiras e políticas, esta 

situação possa acarretar prejuízo  a uma significativa parcela de crianças); o estabelecimento 

de um mecanismo independente e eficaz  para monitorar e avaliar  a implementação da CIDC 

e receber as reclamações individuais, inclusive das crianças; no que se refere a recursos 

orçamentários, recomenda a alocação de forma compatível a assegurar a implementação, nos 

três níveis de governo,  dos direitos da criança, em especial as afrodescendentes e indígenas; 

lamentado a ausência de dados em todas as áreas da CIDC, recomenda  o fortalecimento e 

centralização  de um mecanismo que integre e analise sistematicamente os dados; recomenda 

a manutenção e fortalecimento da divulgação  da CIDC, treinamento sistemático dos diversos 

agentes envolvidos nesta área, bem como  o fortalecimento da cooperação com a sociedade 

civil. 

Especificamente na área de convivência familiar, mostra-se preocupado com o elevado 

número de crianças abrigadas, recomendando estudo sobre a situação destas crianças e das 

suas condições nos abrigos, recomendando o envio de relatórios periódicos sobre a situação 

das crianças por parte das instituições; o desenvolvimento de programas que evitem a 

institucionalização e que possibilitem a reinserção familiar. 

O Comitê lamenta a ausência de dados sobre adoções domésticas e internacionais, e se 

mostra preocupado com a ausência de salvaguardas suficientes para o tráfico e venda de 

crianças, inclusive para fins de adoção, recomendando o monitoramento e supervisão à luz do 

art. 21 da CIDC, implementação da CH/93, coleta sistemática de dados estatísticos e 
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informações sobre adoções nacionais e internacionais e implementação das recomendações 

referentes à venda, prostituição e pornografia infantil (NAÇÕES UNIDAS, 2007). 

Estas observações e recomendações comprovam que, no Brasil, os avanços mais 

significativos se deram no campo legislativo, não contando com medidas equivalentes no 

executivo, seja em virtude da insuficiente destinação de recursos financeiros, seja em razão 

das dificuldades dos Conselhos de Direitos exercerem o seu papel de órgão articulador e 

responsável pela formulação e controle das políticas públicas para a infância, nos três níveis 

de governo.  

A importância do sistema de monitoramento reside não apenas por se constituir um 

instrumento de visibilidade das políticas e serviços voltados à criança e ao adolescente, como 

também por fornecer indicadores que viabilizam uma avaliação destas políticas em nível 

global e local, e, por conseguinte, auxilia a promoção dos ajustes que se mostrem necessários. 

Acrescente-se a estes argumentos a possibilidade de revelar qual o nível de “reconhecimento 

das crianças enquanto um importante grupo que possui os seus próprios direitos, necessidades 

e contribuições a dar” 41 (BEN-ARIEH, 1999, p. 43).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 No original: “accepting children as a significant population group with its own rights, needs, and 
contributions to make”. (BEN-ARIEH, 1999, p. 43). 
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CAPÍTULO 2 - A FAMÍLIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL: UMA PARTE DE 
MIM É PERMANENTE42  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA: O MITO DE EROS, O AMOR QUE ASSEGURA 
A COESÃO DO UNIVERSO 
 

Não temos a pretensão de realizar um estudo histórico acerca da família, a nossa 

análise terá por finalidade buscar compreender os motivos que levam a que o direito à 

convivência familiar receba um tratamento diferenciado tanto nos documentos internacionais 

como na Constituição, estando nela positivado e sendo considerado direito fundamental. 

Muito embora não se possa negar que funções sociais históricas - como a procriação - 

contribuíram para este destaque, a família mantém a sua importância a despeito das 

transformações sociais hodiernas, afinal hoje a família monoparental é reconhecida e 

protegida pela ordem jurídica, e a união de pessoas do mesmo sexo também o é em alguns 

países. 

A família pode ser considerada como uma produção artificial do homem, e, portanto 

integrante da “condição humana”, e não da “natureza humana” como é tratado por Hannah 

Arendt (2001, p. 37-42) ao discorrer acerca da polis e da família43, afirma ela que foi às custas 

da família que surgiu a cidade-estado, e, enquanto  na polis se encontravam a liberdade e os 

                                                 
42 Trecho extraído do poema “Traduzir-se” de Ferreira Gullar (1981, p. 437-438): “Uma parte de mim é todo 
mundo: outra parte é ninguém: fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão: outra parte estranheza e solidão. 
Uma parte de mim pesa, pondera: outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta: outra parte se espanta. 
Uma parte de mim é permanente: outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem: outra parte, 
linguagem. Traduzir uma parte na outra parte – que é uma questão de vida ou morte – será arte?” Acreditamos 
ser pertinente a citação por remeter à herança emotiva e cultural transmitida pela família, que é o nosso lado 
permanente, embora não seja estático, pois como pessoas estamos em constante desenvolvimento e diálogo 
conosco e com o nosso ambiente familiar e social.   
43 Ao analisar o trabalho de Hannah Arendt, João Maurício Adeodato (1989, p. 123-125) considera que a 
condição humana difere da natureza humana, uma vez que na primeira incluem-se, além das condições naturais 
de vida, os elementos artificiais, assim compreendidos aqueles para cujo resultado houve uma contribuição 
humana, como é o caso da família. É no contexto da Grécia clássica que Arendt faz a distinção das esferas 
privadas – onde se colocam as atividades desenvolvidas na intimidade do lar – e públicas – as que se realizam 
diante de todos e por eles é percebidas -, sendo eles, público e o privado, interdependentes.  No ambiente privado 
estão as emoções, o afeto, o amor, que têm existência menos objetiva, pois só se mostram quando são percebidos  
pelo senso comum do ambiente público.    
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“iguais”44, a família  era a esfera  da necessidade, ou seja, o grupo familiar se constituía e se 

mantinha em razão das carências dos indivíduos e em razão da sobrevivência da vida 

enquanto espécie. A sociedade seria uma única “família”, ou um conjunto de famílias 

economicamente organizadas, sendo a nação a sua forma política de organização. 

O elemento religioso para a família antiga tinha relevância, segundo Coulanges (2002, 

p. 45), se sobrepondo ao nascimento, ao sentimento ou à força, pois por ela a família 

constituía-se um só corpo, tanto na vida terrena como na espiritual45. 

Hoje prevalece o entendimento de que o vínculo da família se assenta no afeto46, mas 

para compreender as manifestações deste afeto na vida familiar é necessário pensarmos sob a 

perspectiva do indivíduo em si mesmo e do indivíduo como um “ser relacional”.  Parece-nos 

que esta vem se constituindo uma preocupação atual da Igreja Católica, o que demonstra o 

quanto permanecem ligados família e religião.  

Uma crítica ao indivíduo como “portador de direitos e centro das políticas sociais” é 

apresenta por Petrini (2003, p. 57-64), que defende a primazia dos sujeitos coletivos, como a 

família, afirmando ser individualista a opção de privilegiar a “criança”, a “mulher”, o “idoso” 

ou o “cidadão”; ademais, a família sofreu  críticas  por ser considerada, pela esquerda 

marxista,  um centro de reprodução do conservadorismo. Apesar de ter passado este período 

“fora de foco”, entende o autor que o interesse pela família vem sendo renovado - em parte 

em razão de se reconhecer no seu enfraquecimento uma das causas dos problemas  

relacionados à infanto-adolescência - e um sinal desta mudança pode ser visto com a 

proclamação pela ONU do ano de 1994 como o Ano Internacional da Família. 

                                                 
44 Esta “igualdade” não tem o sentido da “igualdade” dos tempos modernos, e não está relacionada com a justiça, 
esta “igualdade”, esclarece, “significava viver entre pares e lidar somente com eles, e pressupunha a existência 
de “desiguais”; e estes, de fato, eram sempre a maioria da população na cidade-estado” (ARENDT, 2001, p. 42).  
45 “A necessidade de perpetuar o culto doméstico foi o princípio do direito de adoção entre os antigos” 
(COULANGES, 2002, p. 58).  
46 “O sangue e os afetos são razões autônomas de justificação para o momento constitutivo da família, mas o 
perfil consensual e a affectio constante e espontânea exercem cada vez mais o papel de dominador comum de 
qualquer núcleo familiar” (PERLINGIERI, 2002, p. 244). 
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Este posicionamento também é reforçado por Court (2005, p. 15-21) que invoca a 

figura de Robison Crusoé para ilustrar a visão equivocada dos que acreditam na plena 

autonomia do indivíduo para estabelecer os vínculos pessoais e sociais que satisfaçam a sua 

conveniência, dos que têm a crença de que a vida social é fruto de um contrato entre 

indivíduos autônomos e auto-suficientes quando, na realidade, as funções sociais codificadas 

e organizadas pela sociedade estabelecem limites a esta autonomia. Quanto à família, a 

metáfora de ser ela a “célula básica da sociedade” só tem sentido se assim for interpretada 

como o lugar onde se encontra a memória ontogenética da pessoa, mas ela não é um produto 

da sociedade, portanto não pode ter um substituto funcional, caso contrário seria adotar uma 

visão redutora do “mistério nupcial”, da paternidade, da filiação. Diferentemente do nosso 

entendimento o autor acredita que a família não apresenta uma realidade distinta das pessoas 

que a formam. 

Retornando a Hannah Arendt (2001, p. 189) e a sua concepção da família como 

integrante da condição e não da natureza humana, portanto para cuja criação houve uma 

contribuição do homem, tem-se, ainda, que toda a ação47 - que se dá de forma conectada com 

outras ações, gerando resultados imprevisíveis e irreversíveis - para interagir e manifestar-se 

depende da comunicação: “A ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos se 

manifestam uns aos outros, não como mero objetos físicos, mas enquanto homens”. 

Ocorre que, além de imprevisível e irreversível, a ação não tem fim, pois cria uma teia 

de relações entre os homens. Estes são livres para a ação, e pela ação buscavam determinar o 

destino da polis, mas o seu resultado jamais lhes será revelado, uma vez que só será acessível 

                                                 
47 “Vita activa”, com a qual o homem se relaciona com o meio, contém três atividades humanas: labor, produção 
de objetos (work) e ação. O labor é uma atividade necessária para a manutenção da vida, à alimentação do 
homem, está relacionada a sentimentos como sofrimento, apresentando-se como justificativa na Antigüidade 
para a escravidão, através da qual seria possível excluir o labor da condição humana, e desta forma excluir um 
fardo cujo resultado se destinava apenas ao consumo imediato. Diferentemente é a produção de objetos (work), 
por ele o homem retira da natureza o material, age sobre ele e faz nascer o objeto que passa a existir 
independente de quem o produziu (exemplo: a obra de arte ou uma lei), possibilitando a sua imortalidade pela 
perpetuação do objeto.  A ação é exercida entre os homens, sem a intervenção de coisa ou matéria, e pressupõe 
uma interação, sendo dependente da linguagem pela qual se manifesta (ADEODATO, 1989, p. 115-120).  
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ao historiador, único a ter a visão retrospectiva de como se propagou aquela ação inicial. Logo 

liberdade e soberania se diferenciam, pois o homem é livre para dar início a algo novo, esta 

iniciativa decorre da própria pluralidade humana, na qual ele é igual - e por isto 

compreendem-se entre e si e com os seus ancestrais – e ao mesmo tempo diferente - senão o 

discurso e a ação seriam desnecessários, pois todos os homens se compreenderiam -  mas ele 

não tem controle sobre o resultado (ARENDT, 2001, p. 188-192, 242- 247).  

O homem é um indivíduo que se revela na interação com os outros, e nesta teia de 

relação de imprevisíveis e infindos resultados o mundo se transforma, e a família, lugar 

socialmente construído, exige um repensar tomando por base o afeto e o cuidado48, pois ela 

ainda é fruto das carências dos seus integrantes, a despeito do papel social que lhe seja 

atribuído. Em suma, a família é conjunto, mas os seus integrantes permanecem como 

indivíduos, ligados entre si pelo afeto. A família é local de promoção do princípio da 

dignidade da pessoa humana e a sua autonomia é dependente dos que a integram, da sua 

disposição ao consenso, à compreensão, à solidariedade49, ao afeto. A sua proteção é mediata, 

pois o seu verdadeiro sentido encontra-se na proteção do “interesse da realização existencial e 

afetiva das pessoas” (LÔBO, 2002, p. 20). 

Para representação deste afeto, que classicamente tem a função de coesão social, 

buscamos uma alegoria através da figura de um mito, uma vez que os mitos simbolizam 

justificativas do mundo e da própria existência humana (ELIADE, 2000, p. 123). Escolhemos 

                                                 
48 “Por sua própria natureza, cuidado inclui, pois, duas significações básicas, intimamente ligadas entre si. A 
primeira, a atitude de desvelo, de solicitude e de atenção para com o outro. A segunda, de preocupação e de 
inquietação, porque a pessoa que tem cuidado se sente envolvida e afetivamente ligada ao outro” (BOFF, 1999, 
p. 91-92). 
49 Se o século XIX foi marcado pelo individualismo, com o século XX e as trágicas experiências das Grandes 
Guerras, emerge a solidariedade social.  Considerando que o homem é um ser interdependente dos demais, a 
solidariedade é um fato social, e, por ela uma “sociedade” se distingue de uma “multidão”. A solidariedade é 
hoje um princípio com previsão na CR/88 (art. 3.o., I e III) e, como bem destaca Maria Celina Bodin de Moraes 
(2007, p. 1-4), deve ser considerado quando da elaboração da legislação, na execução das políticas públicas, e na 
interpretação-aplicação do Direito, ou seja, na atuação dos três Poderes. Para Paulo Lôbo (2008, p. 39, 41), a 
solidariedade é uma categoria ética e moral que se projetou para o mundo jurídico, este princípio aplicado em 
relação aos filhos “responde à exigência da pessoa de ser cuidada até atingir a idade adulta, isto é, de ser 
mantida, instruída e educada para a sua plena formação social”. 
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para este fim o mito de Eros por traduzir um princípio que move o ser humano, no caso o 

amor.  De acordo com a mitologia grega, no início eram duas as faces das trevas que 

dominavam o mundo e coexistiam no caos: Nyx (noite dos céus) e seu irmão Érebo 

(obscuridade dos infernos). Érebo, então, liberta-se, bem como a Nyx; enquanto esta última 

divide-se, nascendo de si um ovo, e deste Eros.  Das duas partes da casca do ovo surgem 

Urano (céu) e Gaia (terra), possuidores de uma realidade material cuja coesão é assegurada 

pela força espiritual do amor, Eros. Desta união de Urano e Gaia, propiciada por Eros, nascem 

as gerações divinas (GRIMAL, 1958, p. 25). 

Se a família vier a ser compreendida apenas em razão de uma função social, ela 

correrá o risco de perder a sua utilidade assim que se conseguir uma outra estrutura social que 

cumpra tais funções (a exemplo da procriação). Com esta afirmação não se quer concluir que 

a família não tenha função social, ao contrário, a sua função de proteção, educativa e até 

econômica parece-nos evidente50, e em razão dela a intimidade familiar cede espaço à tutela e 

à intervenção estatal.  

A família também não se restringe a uma sobreposição de necessidades individuais 

autônomas, é um espaço onde convivem a criança, a mulher, o idoso, com os seus sentimentos 

e anseios, ela é viva e dinâmica, mantém um processo interativo entre os seus membros e o 

ambiente que a cerca. Ela faz parte da condição humana, construída a partir das suas 

necessidades, perpassando entre os seus integrantes elos como o afeto que, embora não goze 

de materialidade, é capaz de lhe propiciar coesão, unicidade. A família, por todas estas razões, 

                                                 
50 Acerca do papel da família, consta do Plano de Ação para a Implementação da Declaração sobre a 
Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento das Crianças nos Anos 90: “A família é a principal responsável 
pela alimentação e pela proteção da criança, da infância e da adolescência. A iniciação das crianças na cultura, 
nos valores e nas normas de sua sociedade começa na família. Para um desenvolvimento completo e harmonioso 
de sua personalidade, a criança deve crescer num ambiente familiar, numa atmosfera de felicidade, amor e 
compreensão. Portanto, todas as instituições da sociedade devem respeitar e apoiar os esforços dos pais e de 
todos os demais responsáveis para alimentar e cuidar da criança em um ambiente familiar” (UNICEF, 1990). 
Família no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária é: “um grupo de pessoas que são unidas por laços de consangüinidade, de 
aliança e de afinidade” (BRASIL, 2006, p. 24).  
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é um campo de interesse que não se restringe à esfera privada alcançando também o interesse 

público51. Esta concepção não invalida a primazia conferida à criança, enquanto sujeito 

individual, seja em razão da sua condição desigual frente aos adultos, ou até porque a família, 

que tem uma função de proteção, também pode vir a se constituir um espaço de violência52. 

Apesar da sua importância há de se reconhecer que as organizações familiares não têm 

uma atuação forte no movimento social, o registro mais marcante antecede o golpe militar de 

1964 quando, em oposição ao governo de João Goulart, realizou-se a “Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade”. Atualmente identificam-se quatro campos de atuação de grupos 

relacionados à família: organizações de orientação religiosa (a exemplo da Pastoral da 

Família); associação de profissionais (como o Centro Brasileiro de Estudos da Família); 

entidades de pais em defesa da educação; organizações de famílias que se voltam a questões 

de natureza produtiva (COSTA, 2005, p. 22). Acrescentamos a esta classificação os Grupos 

de Apoio à Adoção que já contam com uma associação nacional53, se voltam diretamente à 

questão da convivência familiar, e têm tido uma atuação engajada em defesa de alterações 

legislativas no campo da adoção. 

 

 

 

                                                 
51 Em Arendt (2001, p.  43-62) encontramos a distinção entre o privado, o íntimo, o público e a aparência. O 
privado para os gregos era o que se encontrava fora do mundo comum, e era “idiota’, pois significava a privação 
inclusive das mais elevadas capacidades do homem (o escravo, por exemplo, só vivia uma vida privada e não 
podia participar da esfera pública). Com a modernidade o privado ganha outra dimensão a partir do 
fortalecimento do individualismo, atualmente privado é um “círculo de intimidade”. A intimidade é uma área 
subjetiva da existência humana a ser protegida da “intrusão” da sociedade. Com o individualismo predominante 
na era Moderna, sucede-se a perda o interesse comum da família, manifestado pela palavra do seu chefe. O 
público contém dois fenômenos: a aparência e o mundo. A aparência é a realidade (“aquilo que é visto e ouvido 
pelos outros e por nós mesmos”), é na aparência que os pensamentos e sentidos que existem no privado se 
revelam, tornam-se reais (exemplo: um relato  daquilo que experimentamos na intimidade), o que demonstra que 
o privado também depende do público.  O segundo fenômeno do público é o mundo, comum a todos,  onde estão 
os resultados da vita activa, como aquilo que o homem produziu, os seus negócios, as relações que estabelecem 
no agir. 
52 Nesta hipótese ela seria duplamente agressora, primeiramente por não cumprir o seu dever de proteção, e, em 
segundo lugar, por ser ela própria, através dos seus integrantes, a agressora. 
53 Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD. 
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2.2 A VIRADA AXIOLÓGICO-NORMATIVA: DIREITO À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 
O PRINCÍPIO DA CO-RESPONSABILIDADE 
  

Como dissemos, a importância da família é percebida na esfera pública e privada, 

todavia, dentro de uma visão clássica, o Direito divide-se em Público e Privado, seja em razão 

do sujeito ou da natureza da relação jurídica54. Este arranjo jurídico mostra-se insuficiente 

para responder às atuais percepções teóricas acerca da família, impondo uma “reelaboração” 

do Direito Civil (FACHIN, 2003, p. 216) que contemple esta ambivalência de interesse. A 

própria separação entre Direito Público e Direito Privado encontra-se em crise, pois a 

supremacia de uma parte em relação à outra, a desigualdade entre as partes que justificava a 

classificação de “público” pode ser encontrada no plano privado, outras matérias ultrapassam 

o campo de interesse privado ganhando uma dimensão pública, a exemplo de questões que 

envolvam a genética, ou, como afirma  Lorenzetti (1998, p. 226): “o público privatiza-se e o 

privado torna-se público”.  

Ocorre que, por vezes, um interesse público colide com um interesse privado. 

Voltando à idéia da intimidade do lar, ambiente a ser protegido da intervenção de terceiros, 

tomemos para reflexão o caso Wisconsin v. Yoder (1972) referente a uma família da 

comunidade amish cujos pais, por razões religiosas, impediam os filhos de receberem a 

educação obrigatória. A Corte americana aplicou a Emenda I decidindo em defesa da 

prerrogativa dos pais com relação à orientação religiosa dos filhos, considerando que aqueles 

acreditavam que, pelo ensino secundário, os seus filhos teriam contato com a modernidade e o 

pecado. Em sua decisão o juiz considerou também que a própria criança não aceitava a 

                                                 
54 Pela qualidade do sujeito a matéria seria de Direito Privado se não houvesse em um dos pólos um dos entes 
estatais. O mesmo ocorreria caso não houvesse uma supremacia juridicamente legítima de uma parte sobre a 
outra (FACHIN, 2003, p. 142). Segundo Paulo Lôbo (2008, p. 25), esta divisão ainda mantém uma função 
“prático-operacional”, sendo considerado público quando houver desigualdade na relação jurídica sob o império 
do Estado; e privado quando a relação se der entre pessoas privadas ou “destas com o Estado, quando este não 
estiver investido de seu império”.  Para ele, o “direito de família é genuinamente privado, pois os sujeitos de suas 
relações são entes privados”. O direito de família contém, todavia,  matéria de interesse público, conforme os 
argumentos apresentados por Fachin e Lorenzetti.  
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educação secundária em decorrência das mesmas motivações religiosas (BURT, 2000, p. 14-

24). 

 Questionamos se estes argumentos poderiam ser aplicados se a matéria em questão 

estivesse relacionada com o direito à vida, como ocorre nos casos de pedido de suprimento de 

consentimento em razão dos pais não autorizarem, por razões religiosas, que o filho se 

submeta a transfusão de sangue, ou seja, em que medida se autoriza a tutela estatal como 

substitutiva dos pais, a resposta passa  pela questão da colisão de princípios bem como pela 

constitucionalização do direito civil. 

A retomada da Constituição como o primeiro referencial vem em socorro das 

limitações do desenho normativo tradicional em oferecer resposta a questões como a que ora 

apresentamos, exigindo um novo enfoque que, acreditamos, aponta para o paradigma da 

ancoragem55, pelo qual se buscaria nos valores e bens coletivos o referencial para a aplicação 

do Direito Privado, uma visão que inclua os direitos fundamentais56 (LORENZETTI, 1998, p. 

232).  

Esta visão renovadora encontra-se no direito civil constitucional por ser a constituição 

o “repositório primaz” dos princípios57, então o pressuposto inicial é a superioridade 

                                                 
55 Acerca do paradigma da ancoragem: “É um movimento com três características que aqui nos interessam: - de 
recuperação dos valores: por oposição ao momentâneo, que é característico da pós-modernidade. No Direito, 
apresenta-se igualmente uma tendência à recuperação dos valores públicos; - de reivindicação de claridade das 
normas: que pretende compensar a mistura e a falta de diferenciação. No Direito, é clara a idéia de 
ressistematização sobre a base de núcleos de princípios básicos e fundamentais; - uma exigência de rigor: contra 
a experimentação arriscada e aventureira. Isto se apresenta nitidamente na necessidade de uma dogmática dos 
direitos fundamentais” (LORENZETTI, 1998, p. 232). 
56 Direito fundamental como aqui tratamos são os “direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera 
do direito constitucional positivo de determinado Estado” (SARLET, 2003, p. 33). As normas que consagram os 
direitos fundamentais dizem respeito a direitos subjetivos, direitos de prestação, direitos processuais e 
procedimentais, garantias de instituto (exemplo: proteção à família, à maternidade), garantias institucionais e 
direitos de participação (CANOTILHO, 1999, p. 1184-1185). 
57 As normas se dividem em regras e princípios. As primeiras “exigem, permitem ou proíbem algo em termos 
definitivos”, desde que atendidos determinados pressupostos (tudo ou nada), enquanto os princípios são 
mandados de otimização de um direito ou bem jurídico, eles não se impõem em termos absolutos. O direito à 
convivência familiar seria uma norma garantidora de direito subjetivo (a fundamentação é subjetiva, pois diz 
respeito  à importância do direito fundamental em questão para o indivíduo); quando se trata da medida protetiva 
de inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente (art.  101, IV do 
ECA), estaríamos diante de uma norma impositiva  de obrigação objetiva do Estado; há, ainda, normas 
definidoras de princípios objetivos,  sendo dado por exemplo o “princípio objectivo da liberdade e independência 
dos órgãos de comunicação social perante o poder político e econômico” (CANOTILHO, 1999, p. 1177-1178).  
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hierárquica da Constituição em relação às demais normas, é nela que se encontram os 

princípios retores, quais sejam: dignidade da pessoa humana e a criação de uma sociedade 

livre, justa e solidária (NEVES, G., 2002, p. 16-19). Este caminho pode acarretar prejuízo à 

segurança jurídica historicamente tão valorizada pelo Direito, todavia é justificável ante a 

primazia atualmente conferida à proteção da pessoa humana (KATAOKA, 2002, p. 323-324), 

por ele pode-se promover uma releitura crítica dos estatutos jurídicos fundamentais do Direito 

Privado, dentre os quais o projeto parental baseado na noção plural de família58. 

A legislação infraconstitucional não é capaz de prever e nem regular todas as situações 

da vida, enquanto que, pela sua dimensão valorativa, os direitos fundamentais podem refletir 

por toda a ordem jurídica. Então, mesmo nas relações privadas eles se aplicam de forma 

direta, uma vez que a pessoa, em qualquer circunstância, é titular de direitos fundamentais; e 

como todos são titulares, os reflexos desta vinculação entre direito privado e direitos 

fundamentais se farão sentir na liberdade de cada um. Por esta aplicação imediata (art. 5.o., § 

1.o. da CR/88) poderá ser obtida a eficácia do direito fundamental da criança - mesmo que a 

legislação infraconstitucional não contenha disposição expressa para tanto – através de uma 

intervenção judicial que lhe dê concretude59.   

                                                                                                                                                         
O direito fundamental pode se voltar ao indivíduo (exemplo: criança) ou ao membro de uma formação social 
(exemplo: família), instaurando-se uma tensão entre os dois, aplicar-se-á o juízo de ponderação na solução do 
caso. Todavia, como bem alerta Sumaya Pereira (2006, p. 532), “Os princípios constitucionais, de outro lado, são 
normas vinculantes que, entretanto, não apresentam conjunto de soluções prêt-a-porter, pois sua concretização 
se dá a partir de cada caso concreto”.   
58 Fachin (2003, p. 26) afirma serem três os pilares fundamentais do Direito Civil: “a) o trânsito jurídico, calcado 
na noção de contrato, de obrigações e suas modalidades; b) as titularidades, fundamentalmente encimadas nas 
noções de posse e de apropriação de um modo geral, e c) o projeto parental, que se encontra assentado na noção 
de família”.  
59 O Direito Privado encontra-se diretamente vinculado aos direitos fundamentais e esta vinculação se dá de 
forma imediata e não mediata, ou seja, não é necessária uma outra norma de direito privado que faça esta 
conexão, que conforme a norma de direito privado à de direito fundamental, diante da hierarquia das normas, 
afinal ambas estariam em um só nível que é infraconstitucional. Por ela se pode controlar o excesso da norma de 
Direito Privado que tenha um caráter ofensivo, como também proteger o titular do direito (CANARIS, 2006, p. 
28-33, 129-130). Todavia, para Canaris (2006, p. 130), esta vinculação direta alcança apenas o legislador: “Isto 
não resulta, no entanto, logo simplesmente de, segundo o artigo 1.o., n.o. 3, da LF, a jurisdição estar também 
vinculada aos direitos fundamentais como direito imediatamente vigente”, posição com a qual não concordamos, 
uma vez que a concreção do direito fundamental no Brasil, pelo disposto no art. 5º, § 1º da CR/88 pode ser 
alcançada diretamente pela decisão judicial, conforme posição de Sarlet e Tepedino. 
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Em decorrência, para ilustrar, inadmissível seria que não se diligenciasse com o fim de 

obter uma família substituta na modalidade de adoção internacional para uma criança menor 

de dois anos de idade, estando ela em condições de ser adotada e não havendo pretendentes 

nacionais disponíveis para recebê-la, sob a alegação de que seria muito jovem para ser 

encaminhada à adoção internacional. Parece-nos de que o mesmo se aplica ao disposto no art. 

1.624, parte final do nCC, que exige  que um órfão “não reclamado” por algum parente 

aguarde por mais de um ano até ser disponibilizado para adoção.  

Em um contexto de grandes modificações que alcançam a família, e o Direito Privado 

em um sentido mais geral, a Constituição emerge como um “centro reunificador” 

(TEPEDINO, 2004, p. 396)  no qual a família é concebida de maneira plural (art. 226), não é 

só a família matrimonializada, constituída pelo casamento, é também a monoparental, 

formada  por qualquer dos pais e seus descendentes, bem como a constituída através da união 

estável entre um homem e uma mulher60. Em não havendo hierarquia axiológica destas 

entidades familiares, o direito da criança à convivência familiar pode ser alcançado em 

qualquer destas formas, sendo questionável o estabelecimento de critérios em desfavor da 

monoparentalidade, por exemplo, nos casos de apreciação de pedido de adoção de criança 

através de cadastro61. 

                                                 
60As entidades familiares possuem três características: afetividade, estabilidade e ostensibilidade. Considerando 
que a CR/88 assegura a liberdade de escolha das relações existenciais e afetivas, não há hierarquização entre os 
tipos de entidades familiares (LÔBO, 2002, p. 15-16). 
61 O ECA prevê as seguintes modalidades de adoção: a) adoção unilateral (art.  41, § 1º), quando um do casal 
adota o filho do outro, neste caso a adoção não acarreta, em relação à mãe ou ao pai, conforme o caso, o efeito de 
romper os vínculos de filiação em relação ao outro “cônjuge ou concubino do adotante”; b) adoção post mortem 
(art. 42, § 5º); c) adoção consentida (art. 45, caput) quando os pais ou representante legal do adotando anuem ao 
pedido de adoção (considerando o princípio da subsidiariedade, esta modalidade  é vedada  nos casos de adoção 
internacional, excetuando-se os caso de adoção unilateral ou quando estiverem comprovados os vínculos 
parentais e afetivos entre criança e adotante); d) adoção através de cadastro (art. 45, § 1º e art. 50), dividindo-se 
esta em adoção nacional e internacional, ou seja, mediante decisão judicial a criança é considerada apta a adoção 
e inscrita em cadastro, igualmente o pretendente a adoção, após o que, conforme critérios previamente definidos, 
o adotante é convocado para iniciar o estágio de convivência e, em sendo satisfatório o resultado, será deferida a 
adoção. De acordo com a Portaria nº 03/2007, da 2ª Vara da Infância e da Juventude do Recife, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 03/05/2007, que estabelece os critérios a serem observados para 
a convocação do pretendente à adoção, os pretendentes casados ou em união estável terão preferência para fins 
de adoção sobre os pretendentes solteiros (SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO 
RECIFE, 2007).  



 

 

55

 

O que importa não é o matrimônio, mas as relações familiares guiadas pelo princípio 

da dignidade da pessoa humana que tem como prioridade absoluta assegurar à criança e ao 

adolescente todos os seus direitos fundamentais (art. 227), a partir do princípio da co-

responsabilidade que conclama a família, a sociedade e o Estado para este fim. No elenco 

destes direitos encontra-se o direito à convivência familiar dirigido ao filho enquanto sujeito 

de direitos e não mais como um objeto a ser tutelado. 

 O planejamento familiar surge fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana 

e da paternidade responsável, caberá ao casal decidir acerca do planejamento familiar, 

enquanto o Estado tem o dever de propiciar os recursos para o exercício deste direito; a 

família, pela pessoa dos seus membros, tem direito à assistência do Estado, e a intimidade 

familiar não é um castelo inexpugnável onde ao chefe é concedido o direito de exercer a sua 

supremacia, algumas vezes com violência; a discriminação não é mais autorizada, uma vez 

que há isonomia entre os filhos, são todos iguais, seja ou não biológicos, descendam ou não 

de uma união matrimonializada; e, no caso de adoção, ela será assistida pelo Poder Público. 

Despatrimonializa-se e repersonaliza-se a família. 

A criança e o adolescente são também responsabilidade da sociedade que dispõe de 

vias para a intervenção direta neste campo através dos conselhos de direitos, que foram uma 

inovação trazida pelo Constituinte do 1988 e  consiste em uma das formas de manifestação da 

democracia participativa (arts. 204, inc. II  c/c art. 227 § 7º da CR/88), é um canal de 

participação da sociedade  no processo decisório relacionado à política pública destinada à 

criança e ao adolescente. São órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os 

níveis, junto aos quais estarão vinculados os fundos com seus recursos (art. 88, II e IV do 

ECA).  

Estes Conselhos simbolizam a mobilização popular que resultou em uma “nova 

concepção sócio-jurídica” (PONTES JÚNIOR, 1993, p. 10), não são conselhos que resultaram 
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de “reflexões de cúpulas e lideranças”, mas sim de uma mobilização constante (LIBERATI; 

CYRINO, 1993, p. 45). Eles estão nos três níveis - federal, estadual e municipal - harmônico 

com a descentralização político-administrativa e com a idéia de democratização da capacidade 

de governo, atende à necessidade natural de uma sociedade como a brasileira que, seja pela 

dimensão territorial do país ou mesmo por sua complexidade e desigualdades sociais, exige a 

formação de redes interativas que possam gerar resultados positivos locais e globais, 

constituindo-se uma via pela qual a sociedade civil pode participar e exercitar o controle das 

políticas públicas. 

A representação governamental e não governamental se dá de forma paritária, são 

órgãos autônomos que têm poder deliberativo.  Ou seja, eles irão decidir qual a política para a 

infanto-adolescência e gerir os recursos dos Fundos Públicos da Infância e Adolescência, FIA, 

controlar e articular as ações para a sua implementação. Com referência à competência 

controladora dos Conselhos de Direitos, tem-se que ele poderá exercer o poder de polícia na 

hipótese de indeferimento de registro de programa ou de entidade (MARQUES, 2004, p. 23). 

Possuem, também, poder regulamentar administrativo, podendo exigir o cumprimento de suas 

deliberações. O poder normativo dos Conselhos de Direitos abrange a política intersetorial, 

podendo alcançar políticas da área de educação, saúde, etc. (NOGUEIRA NETO, 1999, p. 45-

46).  

Junto com os Conselhos da Assistência Social são os únicos com este perfil (art. 204, 

II da CR/88), diferenciando-se de outros tantos conselhos de caráter opinativo, consultivo. O 

CONANDA exerce este papel em nível nacional, situando-se no eixo de promoção de direitos 

e de controle. A Lei nº 8.242/91 que o cria estabelece ser da sua competência a elaboração de 

normas gerais da política nacional votada à criança, fiscalização das ações de execução, 

fixação de critérios para utilização de recursos e gestão do fundo. 
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Sendo o direito à convivência familiar um direito fundamental, é responsabilidade 

também destes conselhos a promoção de políticas públicas de apoio à família, de prevenção 

ao abandono da criança, de combate à institucionalização prolongada, de incentivo à 

colocação em família substituta nacional, quando inviável a manutenção da criança junto à 

família biológica, bem como que se voltem a assegurar a excepcionalidade da adoção 

internacional, considerando o conjunto de direitos fundamentais da criança. 

 

2.3  O QUE HÁ DE NOVO NO FRONT: O PROJETO DA LEI NACIONAL DE 
ADOÇÃO, O PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO 
DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA E O ESTATUTO DAS FAMÍLIAS 
 

Atualmente, em matéria de adoção internacional, constata-se a existência de um 

pluralismo de fontes.  A CR/88 remete à lei o estabelecimento da forma e condições para a 

sua realização. Tinha-se a Lei nº 3.071/16, CC  que não disciplinava a adoção internacional, e 

o ECA que trata da matéria  no Título II relativo aos direitos fundamentais. A Lei  nº 10.406, 

de 10/01/2002, novo Código Civil, nCC  traz uma única referência a esta  no art. 1.629, e,  tal 

qual a Constituição (art. 227, § 5º), refere-se à necessidade de observância dos casos e 

condições que forem estabelecidos em lei. Com a ratificação pelo Brasil da CH/93, 

acrescenta-se a estas fontes não apenas o Decreto Legislativo nº 01/99, o Decreto Presidencial 

nº 3.087/99 (relativos à aprovação congressional e promulgação da CH/93), o Decreto nº 

3.174/99 (pelo qual são designadas as Autoridades Centrais, é instituído o Programa Nacional 

de Cooperação em Adoção Internacional, e criado o Conselho das Autoridades Centrais 

Administrativas Brasileiras), e o Decreto 5.491/2005, de 18/7/2005 (que regulamenta a 

atuação de organismos estrangeiros e nacionais de adoção internacional)62. 

                                                 
62 Cláudia Lima Marques (2005, p. 25-26) acrescenta a estes: a CIDIP, Convenção Interamericana sobre Conflito 
de Leis em Matéria de Adoção de Menores, o Decreto-Lei nº 4.657/42, LICC, e a Lei nº 5.869/73, CPC.  
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Diante deste quadro, que considera “bastante protetivo dos direitos humanos das 

crianças”, Cláudia Lima Marques (2005, p. 26) propõe um diálogo entre estas várias fontes, 

destacando que o ECA constitui lei especial sobre a matéria, portanto o nCC deverá ser 

aplicado apenas quando não houver colisão com aquele Diploma Legal. Esta nos parece a 

alternativa viável para evitar alguns equívocos que vieram com o nCC63, retomando-se 

sempre aos princípios retores contidos na CR/88. 

É neste cenário que surge o Projeto de Lei nº 1.756/200364, intitulado Lei Nacional  da 

Adoção, PLNA,  constando da justificativa que sua  finalidade é o resgate  dos princípios 

norteadores do ECA, mas logo no seu art. 1º, § 2º dispõe ser a adoção “um direito da criança”, 

desde que comprovada a impossibilidade de manutenção na família biológica, inclusive pela 

inexistência de proteção “material”. Este não é o ideário do ECA, que considera o direito da 

criança o de ser criado pela família biológica, não sendo a falta ou carência de recursos 

materiais motivo suficiente para  a separação, ao contrário, afirma ser dever do Estado, nestas 

circunstâncias, inserir a família em programas de apoio65.  

                                                 
63 Entendemos que ofende ao princípio da igualdade em relação à filiação o contido no art. 10, II (averbação dos 
atos judiciais ou extrajudiciais de adoção); ao da convivência familiar o art. 1.624 parte final (exigência de prazo 
mínimo de um ano para que um órfão seja disponibilizado para adoção); ao da co-responsabilidade o art. 1.637 
(que restringe ao Ministério Público e a “algum parente” a iniciativa para a intervenção judicial em favor da 
criança que tenha seus direitos violados pelos pais); ao direito da criança de ser mantida junto a sua família 
biológica e a esta o direito de ser apoiada pelo Estado para manter a sua prole, o art. 1.638, IV (em virtude da 
exclusão da palavra “injustificada”). Acerca da matéria  discorre Garrido de Paula (2004, p. 391-437). 
64 O PLNA é de iniciativa do Deputado João Matos do PMDB/SC, Presidente da Frente Parlamentar da Adoção. 
A elaboração do PLNA contou com a contribuição de: Dra. Gabriela Schreiner, Diretora Executiva do Centro de 
Capacitação e Incentivo à Formação de Profissionais, Voluntários e Organizações que desenvolvem trabalhos de 
apoio à convivência familiar, CeCIF; Dr. Fernando Freire, da Associação Brasileira Terra dos Homens, São 
Paulo/SP;  Deputado João Matos; Juiz da Infância e da Juventude do Recife Luiz Carlos de Barros Figueiredo; 
Dr. Paulo Sérgio Pereira dos Santos, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD; Des. 
do TJSP Samuel Alves de Melo Júnior; e Dra. Sônia Moroso do TJSC (BRASIL. Câmara dos Deputados, 2003). 
65 A proposta gerou acalorados debates que resultaram em expresso posicionamento contrário ao PL subscrito 
pelos Centros de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Brasil (CENTRO DE APOIO 
OPERACIONAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 2004) e na Carta de São Paulo em Defesa da 
Convivência Familiar, esta última subscrita por 57 entidades, dentre as quais a Associação Brasileira de 
Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude, ABMP e o Conselho Federal de Assistência 
Social, CFESS. Os argumentos se voltavam ao tratamento da adoção como política pública, à exclusão de 
importantes setores relacionados à causa da infância na elaboração do PLNA, abrandamento dos requisitos legais 
para a decretação da perda do poder familiar, à criação de incentivos fiscais para a adoção de crianças com 
necessidades especiais, e afastamento da medida protetiva de abrigo do princípio da proteção integral. 
(NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA PÓS-
GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL, 2004). Por outro lado o CeCIF, que participou da elaboração do 
PLNA, divulga uma Carta Aberta questionando a postura anti-democrática de  diversas instituições contrárias ao 
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Todavia, encontramos pontos positivos no PLNA, entre as quais destacamos: a que 

trata do direito do adotando de ter acesso à documentação relativa a si e sua família 

biológica66; a fixação de prazo para inscrição da criança em cadastro após o trânsito em 

julgado da decisão que a considerou apta para este fim; exige prévia consulta ao banco de 

dados estadual para as hipóteses de adoção internacional; exige a regulamentação das 

Autoridades Centrais Estaduais através de Lei de Organização Judiciária; admite, em caráter 

excepcional para fins de tratamento médico, a guarda de criança para domiciliado no exterior; 

não condiciona a idade do adotado para a concessão de 120 dias de licença-maternidade; além 

de prever a obrigatoriedade de inclusão nas Leis Orçamentária da União, Estados e 

Municípios de um percentual mínimo de receita a ser depositado nos respectivos FIA´s, e 

parte destes serem destinados  ao apoio à convivência familiar. 

Por outro lado, não contempla a manifestação do adotando sobre o pedido de adoção; 

há pouca clareza ao disciplinar a adoção internacional, dando margem a que se interprete pela 

possibilidade de admissão de adoção internacional que conte com a anuência dos genitores da 

criança; exige que a composição da Autoridade Central estadual se faça apenas por 

magistrados em atividade, excluindo, conseqüentemente, a perspectiva interdisciplinar 

necessária àquele órgão; impõe o prazo de 30 dias após o início da medida de abrigo para que 

se ingresse com ação destinada à decretação da perda do poder familiar, e 120 dias para o seu 

julgamento, sob pena disciplinar dos responsáveis, desconsiderando as peculiaridades de cada 

                                                                                                                                                         
PLNA (CENTRO DE CAPACITAÇÃO E INCENTIVO À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, 
VOLUNTÁRIOS E ORGANIZAÇÕES QUE DESENVOLVEM TRABALHOS DE APOIO À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR, 2004), o mesmo é feito pelo Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo (2004). O CONANDA 
posiciona-se contrário ao PLNA sob a argumentação de que este trata a manutenção da criança na família de 
origem de forma secundária em relação à adoção (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE, 2004).  
66 Evitaria as restrições por vezes apresentadas ao acesso à “história” daquele que foi adotado através de 
cadastro. Este entendimento decorre da interpretação de que o adotante não foi parte no processo que decretou a 
perda do poder familiar dos genitores, assim não poderia ter acesso àqueles autos. O nosso posicionamento 
quanto a esta restrição é divergente com base no interesse superior da criança, uma vez que, observadas as 
devidas cautelas, e diante do compromisso dos adotantes em garantir a não divulgação das informações a 
terceiros, deverá ser fornecida a estes cópia da documentação relativa ao adotado para que a sua história possa 
ser construída de forma integral. Este posicionamento não implica no desconhecimento da distinção que se deve 
fazer entre  estado de filiação e origem genética. 
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caso67;  em não havendo contestação desta ação, e sendo o Ministério Público o autor, 

dispensa as suas alegações derradeiras, como se não fosse possível  a ocorrência de um fato 

novo entre a data da propositura e da julgamento que  justificasse um pedido de diligência ou 

mesmo a desistência da ação. 

Por fim, além dos equívocos no campo material, por privilegiar a adoção em 

detrimento da família biológica, a proposta do PLNA já nasce equivocada por se tratar de uma 

lei autônoma que rege não apenas a adoção como também aspectos relativos à medida 

protetiva de abrigo, acarretando um conseqüente esvaziamento do ECA. 

No ano de 2005 é apresentado o PL 6222/05 da Senadora Patrícia Saboya do PSB/CE, 

que se destina a aumentar o prazo do estágio de convivência na hipótese de adoção 

internacional.  A este são apensos inúmeros outros, inclusive o PLNA68. A Presidência e a 

Relatoria da Comissão destinada à apreciação da proposta ficam a cargo, respectivamente, das 

Deputadas Maria do Rosário (PT/RS) e Tetê Bezerra (PMDB/MT), tendo esta última proposto 

um Substitutivo no qual repete alguns dispositivos do ECA, faz uso de terminologia 

                                                 
67 Pode ocorrer da criança se encontrar abrigada por mais de 30 dias por razões pontuais que não se traduzem em 
rejeição ou abandono (exemplo: a genitora se submeterá a uma intervenção cirurgia e não há outra pessoa na 
família extensa que se disponha a ficar com a criança).  Neste caso, prolongando-se a medida de abrigo para 
além do necessário, estando constatado a existência de vínculos recíprocos entre a criança e sua família, ao invés 
de propor uma medida judicial que se destine à decretação da perda ou suspensão do poder familiar, mais 
adequado seria a interposição de medida que tenha por finalidade a revisão do ato do Conselho Tutelar que 
determinou a medida de abrigo (art. 137 do ECA). 
68  Ao PL nº 6222/2005, além do PLNA, são apensos: PL 6485/02, Dep. José Osório, destinado à criação de um 
auxílio adoção; PL 806/03, Dep. Carlos Nader, para fins de supressão  do limite etário mínimo de 16 anos entre 
adotante e adotando; PL 890/03, prevê acompanhamento pós-adotivo em caso de adoção por estrangeiro; PL 
1645/03, Dep. José Roberto Arruda,  para fins de incentivo fiscal para adoção e trata do cadastramento de 
adotantes e adotandos;  PL 2481/03, Dep. Selma Schons,  trata de estímulo à guarda de órfãos e abandonados; 
PL 2579/03, dispõe sobre licenças maternidade e paternidade para pais adotivos; PL2680/03, Dep. Paulo 
Gouveia,  institui o  Programa Família Guardiã; PL 2885/04, Dep. Paulo Baltazar,  dispõe sobre incentivos no 
Imposto de Renda para o adotante; PL 2941/04, Dep. Alberto Fraga, sobre incentivos fiscais ao adotante; PL 
3697/04, Dep. Carlos Mota, cria normas para fins de fiscalizar as adoções internacionais; PL 3658/04, Dep. 
Walter Feldman, prevê incentivos fiscais a quem contribuir com projetos aprovados pelos Conselhos de Direitos; 
PL 4402/04, Dep. Jandira Feghali, trata de licença paternidade para o adotante; PL 6596/06, Dep. Paulo 
Magalhães, referente à incentivo fiscal às adoções tardias. Além destes, a Dep. Laura Carneiro apresenta emenda 
visando a inclusão de proposta permitindo a adoção por casal homoafetivo. A relatora vota pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa apenas nos PL 6.222/05, 1.645/03, 1.756/03, 2.579/03, 
2.885/04, 2.941/04, 4.402/04 e 6.596/06, considera o PLNA inconstitucional ao tratar da adoção para países não 
ratificantes, ao dispor sobre as atribuições da ACAF e das Autoridades Centrais estaduais, e ao distinguir o 
tratamento entre filhos adotivos e naturais (BRASIL. Câmara dos Deputados, 2005).  
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inadequada a este Diploma69; mitiga o disposto no art. 23 do ECA70, em prejuízo da família 

biológica; amplia o campo de discricionariedade da autoridade judiciária71; mantém a adoção 

como direito da criança (PLNA); possibilita, mesmo que involuntariamente, um tempo maior 

de abrigo para crianças em idade menor72;  o direito de ter acesso à documentação pertinente 

ao adotado é considerado direito do adotante; enquanto o ECA dispõe que a opinião do 

adotando maior de 12 anos seja considerada, o Substitutivo refere-se apenas a sua oitiva. 

 Mantém as boas contribuições do PLNA de estabelecer o prazo mínimo de 5 dias do 

trânsito em julgado da sentença para a inscrição da criança em cadastro, e da obrigatoriedade 

de consulta as cadastros estaduais antes da convocação de pretendente à adoção internacional; 

bem como as más propostas relativas aos prazos para ingresso de medida judicial para fins de 

decretação de perda de poder familiar e julgamento destas ações, além de suprimir o parágrafo 

único do art. 158 do ECA, pelo qual “deverão ser esgotados todos os meios para a citação 

pessoal” dos genitores, e, expressamente, admitir a adoção internacional na forma direta, 

desde que haja o consentimento dos genitores da criança73. 

O parecer da Relatora é reformulado em dezembro de 2006, e passa a incluir avanços 

como o de introduzir a proposta no corpo do ECA, promovendo a renumeração dos artigos, e 

                                                 
69 A exemplo de “lar substituto” e não “família substituta”; “internado em abrigo” ao invés de “em medida 
protetiva de abrigo”. 
70 ECA: “Art. 23 – A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou 
suspensão do pátrio poder. Parágrafo único – Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da 
medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser 
incluída em programas oficiais de auxílio”. No Substitutivo: “Art. 6º, § 1º A simples falta de condições 
econômicas não será motivo,  por si só,  para a destituição do poder familiar”. 
71 “Art. 6º , § 2º - Sempre que possível o julgador determinará a permanência da criança e do adolescente na 
família biológica, ou, como medida excepcional e transitória, a mandará a abrigo”. Verificar, também, o disposto 
no § 7º do mesmo artigo, e o art. 17, § 3º. 
72 “Art. 6º, § 7º - Toda criança ou adolescente que estiver internado em abrigo terá sua situação periodicamente 
avaliada pelo Juízo especializado, a fim de que a medida excepcional não se prolongue por mais do que um terço 
do tempo até a data de sua maioridade, caso em que a criança ou adolescente poderá, a critério do julgador, ser 
encaminhada a adoção”. 
73 “Art. 30- A Autoridade Judiciária somente poderá dar início ao processo de adoção internacional de criança ou 
adolescente brasileiro ou aqui domiciliado, após ter: III – obtido, se for o caso, o consentimento dos titulares do 
poder familiar e estar certo de que eles foram devidamente orientados e informados das conseqüências de tal 
manifestação de vontade, em especial que a adoção extinguirá o poder que tem sobre a criança ou adolescente, 
na forma do que dispõe o artigo 1635, inciso IV do Código Civil Brasileiro”. Da forma como se encontra 
redigido, o dispositivo fere o princípio da subsidiariedade das adoções internacionais, a alternativa seria vincular 
esta hipótese aos casos em que estivessem comprovados os laços parentais e afetivos entre adotante e adotando.  
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a prever a possibilidade de adoção por casal homoafetivo. Além destas modificações que 

consideramos positivas, mantém-se a idéia contida no ECA quanto ao disposto no art. 23; 

com relação à vontade do adotando estabelece agora a necessidade não apenas da oitiva ou a 

consideração da sua opinião, exigindo expressamente a sua anuência; prevê o 

acompanhamento  de quem adota bem como daquele que entrega  o filho à adoção; amplia a 

possibilidade de adoção conjunta  aos divorciados e separados judicialmente mesmo após a 

dissolução da sociedade conjugal, desde que os vínculos já estejam formado com o que não 

detém a guarda do adotando74, referindo-se, expressamente, à possibilidade de guarda 

compartilhada nestas circunstâncias; contempla, em relação aos cadastros, a instituição de um 

banco de dados nacional sob a responsabilidade  da Autoridade Central Administrativa 

Federal, ACAF, e a exigência de consulta prévia aos bancos de dados estadual e nacional 

antes de uma convocação para adoção internacional; mantém o prazo de 5 dias para fins de 

inscrição em cadastro da criança apta a adoção; estabelece como atribuição do Conselho 

Tutelar  o envio mensal de  relatório ao Ministério Público acerca das crianças  e adolescentes 

abrigados. São incluídos dispositivos que regulam as adoções internacionais quando o Brasil 

for o país de acolhida. 

Alguns dispositivos necessitam de uma melhor redação, seja em razão da terminologia 

inadequada ao ECA - como ocorre com o uso da expressão “lar substituto” - seja por falta de 

clareza do seu conteúdo, a exemplo do artigo que trata da adoção unilateral e prevê a 

exigência da anuência  do pai ou da mãe biológica do adotando,  sem esclarecer se trata-se do 

genitor mantido (cujo consentimento deve ser exigido) ou excluído da relação de maternidade 

ou paternidade (este consentimento não pode ser indispensável, uma vez que a adoção poderá 

ser proposta na forma cumulada com perda do poder familiar em relação a este); ou mesmo 

quando  obsta a adoção por tutor  ou curador  nos casos que  deixe débito  proveniente de ato 

                                                 
74 Pelo ECA,  art.  42, § 4º,  esta possibilidade só seria admissível se o estágio de convivência tivesse iniciado na 
constância da sociedade conjugal. 
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não doloso (a ausência de referência ao ato doloso leva a concluir que seria possível nesta 

hipótese)75.  

No que concerne aos aspectos negativos, vemos a obrigatoriedade de inscrição em 

cadastro de criança ou adolescente abrigado há mais de dois anos. Ocorre que pode não ser 

vantajosa a um adolescente de 17 anos de idade que seja decretada a perda do poder familiar 

dos seus genitores76, se não houver possibilidade dele ser inserido em uma família substituta.  

Mantém-se o reconhecimento da adoção como “direito” da criança e a discricionariedade do 

juiz para “inferir que haverá grave comprometimento de sua criação e adequado 

desenvolvimento se não for colocado em família substituta” 77. Nos dispositivos pertinentes à 

decretação de perda do poder familiar permanecem as mesmas restrições acima referidas, 

assim como em relação a não concessão de vista dos autos, em caso de recurso, ao Ministério 

Público com atuação em 2.a instância78. 

Quanto à adoção internacional unifica o prazo mínimo do estágio de convivência para 

30 dias, quando no ECA, para menores de 2 anos de idade, era de 15 dias. Não vislumbramos 

vantagem neste aumento de 15 dias, uma vez que apenas resultará em aumento de custo 

financeiro para o adotante, enquanto que para uma criança menor de 2 anos de idade, será 

pouco provável que, nestes 15 dias adicionais, se identifique uma dificuldade que não tenha se 

apresentado nas duas semanas iniciais, ou nos meses futuros no país de acolhida. Mais grave, 

entretanto, é a possibilidade de se interpretar pela admissão da adoção internacional na 

                                                 
75 Art. 38 L e 38 do Substitutivo. 
76 Em não estando extinto o poder familiar em razão do óbito dos genitores, é requisito prévio para a inscrição de 
criança ou adolescente em cadastro para fins de adoção a decretação do poder familiar dos seus pais. 
Entendemos que mesmo não havendo vínculos afetivos entre o adolescente e os seus genitores, a certidão de 
registro de nascimento pode ter para o primeiro, que não será colocado em família substituta, um valor 
simbólico, sendo necessário ouvi-lo quanto a uma eventual propositura de medida destinada à decretação da 
perda do poder familiar.  
77 Art. 38 F do Substitutivo. 
78 Esta proposta já constava do PLNA, no Substitutivo vem com a seguinte redação: “Art. 38 AAL – O relator 
deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias, contados da conclusão. 
Parágrafo único – A Procuradoria de Justiça será intimada da data do julgamento e poderá na sessão, se entender 
necessário, apresentar oralmente seu parecer”. 
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modalidade consentida79, e a exigência de que o adotante seja ouvido pela ACAF80, 

autoridade administrativa que não atua nos casos concretos, conforme analisaremos no 

Capítulo 3. 

Em suma, as mais significativas restrições ao documento permanecem por conter 

medidas que priorizam a perda do poder familiar. Com esta afirmação não nos filiamos à tese 

da institucionalização da criança, entretanto a delicadeza e complexidade destes processos 

inviabilizam esta proposta rigorosa de cronograma, com prazos como os definidos no texto do 

PL, pois não se trata da construção de uma obra de engenharia, e sim de vidas humanas 

inseridas em contextos de dificuldades das mais diversas ordens. O caminho para enfrentar 

eventual desídia de juízes, conselheiros tutelares, promotores de justiça e dirigentes de abrigo 

é a fiscalização permanente, a punição quando necessária e a constante capacitação e 

sensibilização de todos, o que constitui também tarefa das Autoridades Centrais, de forma a 

agilizar a solução dos casos sem desconsiderar o conjunto dos direitos da criança e do 

adolescente, bem como da sua família. 

A despeito destas restrições, há de se reconhecer que houve o ganho de se promover 

uma mobilização no cenário nacional em prol do direito à convivência familiar, e é nesta 

conjuntura que é elaborado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, PNCF81, que tem as 

seguintes diretrizes: centralidade da família nas políticas públicas para viabilizar a superação 

das suas dificuldades e riscos; primazia da responsabilidade do Estado no fomento de políticas 

integradas de apoio à família, devendo buscar uma articulação eficiente da rede de  

reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na superação de  

                                                 
79 Art. 38 AG, III do Substitutivo. 
80 Art. 38 AF do Substitutivo. 
81 O PNCF foi elaborado sob a coordenação do CONANDA, Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, SEDH e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
MDS, e concluído em dezembro de 2006 (BRASIL, 2007). 
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suas dificuldades, ou seja, dar condições à família de responder às dificuldades, especialmente 

em defesa da criança e do adolescente; respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e 

orientação sexuais, à eqüidade de gênero e às particularidades das condições físicas, 

sensoriais e mentais; fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do jovem 

adulto na elaboração do seu projeto de vida; garantia dos princípios da excepcionalidade e 

provisoriedade dos Programas de Famílias Acolhedoras e de Acolhimento Institucional de 

crianças e de adolescentes; reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional; 

adoção centrada no interesse da criança e do adolescente; e controle social das políticas 

públicas. 

Identificamos nestas diretrizes uma perfeita harmonia com a Doutrina da Proteção 

Integral, a valorização da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, a preocupação 

com o seu interesse superior, com o princípio da não discriminação, com valores universais, 

com o direito à identidade cultural e à convivência familiar e comunitária. Ao referir-se ao 

reordenamento dos programas e ao controle social das políticas públicas, remete à 

responsabilidade dos Conselhos de Direitos e à democracia participativa, pontos basilares 

para a implementação de toda a política que se volte à infanto-adolescência. 

O resultado desejado envolve - além da implementação de inúmeras disposições já 

contidas no ECA, a exemplo da excepcionalidade das medidas de abrigo -  a possibilidade de 

acesso das famílias, em especial as mais vulneráveis, às políticas públicas de forma 

intersetorial (saúde, educação, profissionalização, trabalho), participação  da sociedade  neste 

projeto, e das famílias nos vários espaços de mobilização social, políticas de proteção à 

criança e adolescente;  apoio mais efetivo às famílias por partes das Defensorias Públicas e 

advogados em geral até o trânsito em julgado das decisões; uma maior integração entre  Varas 

da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselhos Tutelares e de Direitos, bem como 

Conselhos setoriais de políticas públicas. 
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Em matéria de adoção refere-se à necessidade de preparação do adotando e dos 

adotantes, com a colaboração dos Grupos de Apoio à Adoção, que as ações de decretação de 

perda de poder familiar sejam precedidas de uma rigorosa avaliação, após o esgotamento de 

todos os recursos em favor da família nuclear ou extensa. Propõe que se trabalhe na aceitação 

por parte dos adotantes de crianças afrodescendentes, com uma idade mais elevada, grupo de 

irmãos, entre outros perfis considerados de difícil colocação em família substituta; que se 

privilegie as adoções através de cadastro; assegure o caráter subsidiário das adoções 

internacionais, admitindo a adoção para pretendentes oriundos de países não ratificantes, 

como alternativa última; defende a implantação do cadastro nacional através do sistema  

SIPIA/INFOADOTE, e agilização nas comunicações entre as Autoridades Centrais. 

Com relação aos diversos integrantes do sistema de garantia, destaca a necessidade de 

se investir na estrutura logística dos Conselhos Tutelares; do Poder Executivo responder pela 

execução das políticas públicas, sendo complementados pelas organizações não 

governamentais; participação da sociedade civil nos Conselhos de Direitos; e estes sendo o 

espaço de debate democrático e elaboração das políticas públicas; gestão ágil e transparente 

dos Fundos para a infância; Poder Judiciário trabalhando com equipe interdisciplinar própria, 

e de forma articulada com os demais atores do sistema; e o Ministério Público enfatizando o 

seu trabalho de fiscalização.  

Esta recente iniciativa que se apresentam no front é valorosa, resta implementar todas 

as proposições o mais rápido possível, pois Cronos, de forma inclemente, está sempre 

disposto a devorar a infância e, neste processo, a criança e o adolescente institucionalizados 

vêem fragilizar os vínculos com a sua família natural ou extensa, ficam excluídos do perfil 

indicado pelos adotantes nacionais, restando-lhes, em algumas oportunidades, a adoção 

internacional como última alternativa para garantir o seu direito à convivência familiar, como 

veremos no capítulo seguinte.  
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Encontra-se em gestação uma terceira iniciativa capitaneada pelo Instituto Brasileiro 

de Direito de Família, IBDFAM, com o apoio do Deputado Sérgio Barradas Carneiro 

(PT/BA), intitulada Estatuto das Famílias82, previsto para ser encaminhado ao Congresso 

Nacional em outubro de 2007. Propondo-se a introduzir alterações legislativas capazes de 

garantir os direitos das diversas configurações familiares, respondendo às exigências 

decorrentes das transformações sociais e culturais que não receberam o devido tratamento 

pelo nCC, inclui disposições referentes às relações de parentesco, entidades familiares, 

filiação, tutela e curatela, alimentos, além de matéria processual e procedimental. Logo nas 

suas disposições gerais refere-se aos princípios norteadores da interpretação do Estatuto, a 

saber: dignidade da pessoa humana, solidariedade familiar, igualdade de gêneros, filhos e 

entidades familiares, convivência familiar, melhor interesse da criança e do adolescente e 

afetividade. 

  Reconhece o direito de família como direito fundamental, acolhe o princípio da 

proximidade ao estabelecer o domicílio da entidade familiar83 na determinação das regras dos 

direitos das famílias, e, como limite à aplicação da lei estrangeira, refere-se à ofensa aos 

“princípios fundamentais do direito brasileiro das famílias” 84. 

No Título II, das entidades familiares, adapta a redação do caput art. 227 da CR/88 

para incluir o idoso como destinatário dos direitos fundamentais a serem assegurados “com 

absoluta prioridade” pela entidade familiar, considera o dever de assistência material e moral 

como recíproco dos integrantes da entidade familiar, e para a manutenção desta.  

A contribuição trazida pelo Estatuto das Famílias é a de sanar omissões e equívocos 

do nCC, em especial por aplicar o princípio da igualdade às entidades familiares, reconhecer e 

                                                 
82 Acerca da autonomia do Direito de Família, afirma Paulo Lôbo (2008): “As peculiaridades do direito de 
família deixam em aberto o questionamento sobre a pertinência de um código autônomo, distinto do Código 
Civil. Em alguns sistemas jurídicos existe uma distinção entre o direito civil e o direito de família, tais como na 
Suíça e nas antigas Repúblicas Populares do sistema socialista”.  
83 O art. 7º da LICC refere-se ao domicílio da pessoa para determinar as regras sobre os direitos de família. 
84 Conforme analisaremos no Capítulo 3, este limite encontra-se previsto no art. 17 da LICC (ordem pública).  
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proteger a união homoafetiva e, expressamente, referir-se aos princípios da afetividade e 

solidariedade85.  

Em relação à adoção não houve contribuição se comparado ao ECA,  ao contrário, as 

inovações que podem  sugerir avanços  parece-nos inapropriadas, a exemplo da exigência do 

consentimento do adotado para a  inclusão do sobrenome do adotante e para o deferimento da 

adoção. Melhor é a redação do art. 28, § 1º do ECA que exige, sempre que possível, a oitiva 

do adotando a  consideração da sua opinião, uma vez que não se pode desconhecer as 

limitações próprias da idade do adotando, especialmente quando este for criança. O Estatuto, 

por fim, nenhuma referência faz à adoção internacional. 

O que vimos nestes dois capítulos iniciais prepara o estudo da adoção internacional 

propriamente dita como alternativa para assegurar o direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar. Entretanto para que não se tenha a ingênua compreensão de que este é 

um processo simples, antecedemos ao estudo reflexões que contribuem para a compreensão 

de outros valores que se encontram envolvidos nesta decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 A implicação do reconhecimento destes princípios, no campo da filiação, pode ser vista, por exemplo, na 
referência à paternidade ou maternidade socioafetiva (art. 75), a vedação à impugnação da maternidade ou 
paternidade quando caracterizada a posse do estado de filho (art. 76, § 2º, II), a responsabilização do ascendente 
genético (exceto nos casos de inseminação artificial heteróloga) à manutenção do descendente (art. 77, parágrafo 
único), e a responsabilidade alimentar dos pais mesmo em caso de perda da autoridade parental.  
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CAPÍTULO 3 - ADOÇÃO INTERNACIONAL E A CONVENÇÃO DE HAIA DE 1993 
– CH/93 
 

3.1 PREPARANDO O ESTUDO SOBRE ADOÇÃO INTERNACIONAL: SENTIDOS, 
USOS E RISCOS DA ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

3.1.1 Da salvação à morte da cidadania: os diversos sentidos que pode assumir a adoção 
internacional 

 

A adoção internacional é um dos meios pelos quais se assegura o direito à convivência 

familiar da criança, entretanto, a forma de entendê-la passa por três diferentes concepções86. 

Os que defendem a adoção internacional como uma alternativa à miséria em que se encontra 

inserida a criança no seu país de origem, são os “salvacionistas”, que vêem a família biológica 

como irresponsáveis em relação aos filhos e a sua própria sexualidade, enquanto os adotantes, 

dada a sua superioridade econômico-financeira e pelas suas condições pessoais, melhor 

desempenhariam a paternagem e a maternagem. Alia-se a este argumento, o custo de uma 

adoção, que justificaria como retorno o recebimento de uma criança nos moldes próximos ao 

idealizado no que concerne às características físicas. 

Para uma outra corrente, a adoção deve ser vista sob o prisma do “dom” e, em assim 

sendo, diferentemente do que pensam os primeiros, busca-se uma relação com aqueles que 

compõem o universo dos “doadores”, é com este entendimento que os grupos de adotantes se 

organizam para a remessa de auxílio material à instituição onde se encontrava acolhida a 

criança adotada. 

Para uma terceira corrente, a concepção de família deve ser ampliada de forma a 

comportar a história biológica anterior da criança, viabilizando, sempre que possível, o 

                                                 
86 Estas concepções são apresentadas pela antropóloga Cláudia Fonseca (2006a, p. 33-40), para quem a corrente 
“salvacionista é identificada com a lógica eurocêntrica e os estudos de Bartholet que afirma existir, na década de 
80, na América Latina de 31 a 80 milhões de crianças de rua, das quais 10 a 36 milhões estariam no Brasil”. 
Questiona-se, contudo, tais números por não distinguir as crianças pobres de abandonadas e meninos de rua. A 
segunda corrente é identificada a partir do estudo de Howell sobre pais noruegueses de crianças adotadas no 
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contato desta com a sua família de origem. Esta terceira concepção, também denominada de 

“adoção aberta” se volta mais para beneficiar as adoções nacionais. (FONSECA, 2006a, p. 

33-40). 

A CH/93 prevê a possibilidade de que o ordenamento jurídico do país contratante onde 

se deu a adoção admita a não ruptura dos vínculos existentes com a família biológica, 

conforme se verifica do contido nos arts. 4º, “c”, 1 e 26, 1, “c”. O art. 29 veda o contato dos 

futuros pais com os genitores ou responsável pelo adotando “até” que se tenha constatado que 

a criança atende as exigências para ser considerada disponível à adoção, os pretendentes 

sejam considerados aptos a recebê-la e os esclarecimentos necessários tenham sido feitos às 

pessoas instituições e autoridades competentes para o ato. Conseqüentemente, o contato seria 

admitido para o “depois” da adoção, ficando a cargo das famílias naturais e adotivas 

decidirem acerca desta possibilidade com o adotado.  

Por fim, o art. 27.187 admite que o Estado de acolhida possa converter a adoção para 

uma forma que admita a ruptura do vínculo de filiação preexistente, caso este efeito não seja 

produzido pela aplicação da lei do país de origem. Portanto, no nosso entendimento, o Tratado 

não incentiva esta terceira concepção de adoção mencionada por Cláudia Fonseca, uma vez 

que a ruptura dos vínculos preexistentes de filiação constitui-se a regra, e a não ruptura a 

exceção passível de ser transmutada desde que atendida algumas exigências.   

Analisando alguns significados que podem ser conferidos à adoção internacional, 

Domingos de Abreu refere-se ao aspecto econômico, ou seja, a da adoção internacional com 

um sentido de relação comercial, passível de ser valorada economicamente88.  Um outro 

                                                                                                                                                         
estrangeiro. A terceira estaria relacionada com os estudos de Modell que defende a partilha de responsabilidades 
parentais. 
87 O dispositivo do art. 27.1 aplica-se tão-somente às hipóteses em que os genitores tenham consentido com esta 
possibilidade (para os Estados que admitem a adoção plena) e desde que o Estado de acolhida aceite esta 
conversão (art. 27, 1, “a” e “b”). Ou seja, atendidos os requisitos das letras “a” e “b”. Em decorrência, não se 
aplicaria o art. 23 da Convenção, o qual tem por finalidade impedir uma eventual revisão da adoção estrangeira, 
como veremos mais adiante. 
88 Este sentido ganhou uma maior dimensão a partir da atuação de advogados nas adoções internacionais, uma 
vez que ele não era tão percebido quando das intermediações “gratuitas” promovidas pelas “cegonhas” (ABREU, 
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sentido é o da “vergonha” (ABREU, 2002, p. 101-103), sendo este, no nosso entender, a outra 

face do primeiro, pois de acordo com esta percepção a honra nacional estaria sendo 

vilipendiada pela venda das nossas crianças. Mas esta honra não decorre apenas dos lucros 

eventualmente auferidos com a “exportação” das crianças, mas também por ser ela reveladora 

da nossa incapacidade de bem manter e criar as nossas crianças. 

 Há quem veja a adoção internacional como a “destruição da cidadania”, equiparando-

a ao seqüestro e rapto de criança como se deu em regimes ditatoriais, a diferença estaria no 

fato de que, em um regime democrático, cria-se um arcabouço legislativo que facilita e 

legaliza o que antes seria ilegal, e sob um argumento humanista faz uso de um “terror” 

jurídico para fazer prevalecer o interesse do “capital” em detrimento dos interesses das 

crianças e da família. (SANTOS FILHO, 2007, p. 8-9). 

Discordamos deste posicionamento sem negar os diversos usos que podem ser dados à 

adoção internacional, alguns em detrimento dos interesses da criança, conforme analisaremos 

no sub-capítulo que se segue. Todavia o sistema de normas que foi criado em defesa da 

criança coloca a adoção internacional no lugar que lhe cabe, que é à serviço da criança e do 

seu direito à convivência familiar  de forma compatível com o conjunto dos seus direitos 

fundamentais, como o direito a um nome, nacionalidade e identidade. Ou, como bem traduz o 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária: “que a adoção seja um encontro entre prioridades e 

desejos de adotandos e adotantes” (BRASIL, 2006, p. 46), assegurando-se sempre o interesse 

superior da criança como elemento norteador para a aplicação ou não da medida.  Vista sob 

este prisma, a adoção internacional não se constitui nem a “salvação” e menos ainda a 

“destruição da cidadania”, mas sim uma medida protetiva a ser aplicada em caráter 

subsidiário em benefício da criança (art. 101, VIII do ECA). 

                                                                                                                                                         
2002, p. 102-103). Acerca das “cegonhas” trataremos da matéria ao situarmos a adoção internacional antes da 
ratificação da CH/93. 
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O International Social Service, ISS89 (2004, p. 4 –5) reconhece ser a adoção uma 

medida social e legal de proteção à criança que, dentre outros aspectos, deverá respeitar a sua 

condição social, étnica e cultural. Considera, ainda, uma “hierarquia desejável” de medidas 

que deverão ser implementadas, dentre elas, as soluções nacionais, sejam através da 

reintegração familiar ou da adoção nacional. 

Ou seja, excluir a adoção internacional como alternativa para a efetivação do direito à 

convivência familiar não é uma decisão a ser tomada por si só, de forma isolada, ela 

pressupõe a superação das dificuldades que impedem a manutenção da criança em uma 

família no seu país de origem, políticas de geração de emprego e renda, promoção da 

cidadania, políticas públicas de apoio às famílias e prevenção ao abandono de crianças, 

políticas que se voltem à saúde e à educação, entre outras.   

 

3.1.2 Do glamour à crueldade: os diversos “usos” dados à adoção internacional 

  

Iniciamos este capítulo recorrendo a matérias jornalísticas de dias recentes, nas quais 

surgem astros e estrelas internacionais no papel de “pais” e “mães” de crianças adotadas em 

países dos continentes africano e asiático. A cantora Josephine Baker e a atriz Mia Farrow já 

há muito tempo despontam na lista, a primeira por ter adotado doze crianças de diversas 

origens, a quem denominava “tribo arco-íris”, enquanto a segunda, a partir  da década de 70, 

adotou dez crianças  oriundas de países como  Índia, Vietnã, China e Coréia do Sul90. A lista 

segue, entre outros, com Meg Ryan, que adotou uma criança chinesa e Ewan McGregor, uma 

oriunda da Mongólia. 

                                                 
89 O International Social Service, ISS é uma organização não-governamental que existe desde 1924, com sede 
em Genebra, na Suíça dedica-se ao auxílio de pessoas e famílias com dificuldades sociais e pessoais decorrentes 
de migração internacional. (2007, p. 1).   
90 A Folhaonline publicou matéria a respeito intitulada: “Adoção vira febre entre as celebridades de Hollywood” 
(15/3/2007); o Último Segundo traz a manchete: “As celebridades que adotaram crianças em países estrangeiros” 
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O mais preocupante nesta busca das celebridades pela filiação não biológica é o que 

veio a ser revelado de forma explícita no caso da criança David Banda, de um ano de idade, 

órfão de mãe e abandonado pelo seu pai em um orfanato em razão de carência de recursos 

materiais para mantê-lo, oriundo de uma aldeia do distrito de Mchinj, no Malawi, país da 

África oriental, em processo de adoção pela cantora Madonna que obteve a sua guarda 

durante uma visita de seis dias àquele país no ano de 200691, período no qual visitou orfanatos 

e fez doações. O pedido de adoção gerou protestos das organizações de direitos humanos que, 

através de 67 entidades, ingressaram com recurso judicial sob a alegação de que a decisão 

afrontava a legislação nacional sobre adoção92. A Associação Britânica para a Adoção e 

Cuidados também se manifestou lembrando que, para a criança, o melhor seria  uma adoção 

no seu país de origem93. 

A repercussão desta adoção pela popstar não inibiu outras iniciativas, como veio a ser 

o caso da atriz Angelina Jolie, que já havia adotado uma criança órfã etíope e outra criança 

cambojana, quando decidiu adotar uma terceira no Vietnã.  Segundo a imprensa, o Diretor do 

Departamento de Adoções Internacionais do Ministério da Justiça daquele país teria afirmado 

que o processo de adoção transcorreria em um tempo menor que o habitual em razão da 

“fama” da adotante94. 

Destaque-se que o Malawi, os Estados Unidos (residência habitual de Angelina Joeli) 

e o Vietnã95 não ratificaram a CH/93, diferentemente do Reino Unido (residência habitual de 

Madonna) que ratificou o Tratado em 1º de junho de 2003, portanto antes do início do 

processo da referida adoção internacional, sendo um indicativo de que não há por parte de 

alguns países de acolhida, ratificantes da CH/93, uma preocupação em privilegiar adoções 

                                                                                                                                                         
(16/5/2007); O Povo: “Amor incondicional” (12/05/2007); O Globoonline: “Adoção por ricos e famosos não é 
novidade” (17/10/2006). 
91 O Povo (12/5/2007); Folheonline: “Cantora Madonna deixa o Maluí após visitar orfanatos” (23/4/2007). 
92 Verdesmares: “Tribunal adia veredicto sobre a adoção de um bebê por Madonna” (20/11/2006). 
93 O Globoonline: “Madonna defende a sua decisão de adotar bebê africano” (17/10/2006). 
94 Estadao.com.br: “Adoção de menino vietnamita por Angelina Jolie será rápida” (09/3/2007). 
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com países igualmente ratificantes, de forma a fortalecer o sistema de cooperação e promover 

uma maior garantia e respeito aos direitos dos adotandos.  

Nos exemplos acima se verifica, por um lado, o desvirtuamento da adoção, que passa a 

ser vista sob um prisma assistencialista, isto se não se quiser refletir sobre a possibilidade de 

se tornar um meio de promoção pessoal do adotante.  Nestes processos, pelas informações 

veiculadas, a criança não parece ser considerada enquanto sujeito de direitos, desprezando-se 

a sua privacidade, intimidade e origem étnica, cultural e biológica, o que contraria, em todos 

os aspectos, a Doutrina da Proteção Integral.  

Não queremos com isto firmar uma posição contrária à adoção por celebridades, 

afinal, antes de o serem são cidadãos como outro qualquer, a diferença está na visibilidade e 

repercussão que os seus atos adquirem. E por esta razão tais adoções deveriam seguir a 

estreita observância legal, não apenas em respeito às crianças adotadas como pela importância 

pedagógica do exemplo, podendo vir a ser uma oportunidade de sensibilização das pessoas 

em diferentes continentes para os novos paradigmas, ou seja, a consideração da criança 

enquanto sujeito de direitos e não um objeto a ser “tutelado” ou um troféu a ser exibido. 

Sob outro argumento que não o assistencialista, e de outra forma que não iluminada 

pelos holofotes da imprensa mundial, ao contrário, urdida nos subterrâneos dos regimes de 

exceção, a criança e o seu direito à convivência familiar também receberam destaque quando 

foi divulgada a subtração de crianças argentinas durante o período militar. O Resumen de 

querella criminal que sera apresentada el 30 de diciembre de 1996 por el delito de 

sustraccion de menores bajo la dictadura miltar96 refere-se ao resultado dos esforços de 

Abuelas de Plaza de Mayo que concluiu como sendo de trezentos o número de casos de 

crianças subtraídas, o que não se deu por acaso, tendo sido uma ação planejada cujas 

instruções constavam do documento do Ministério do Interior de abril de 1977, Instrucciones 

                                                                                                                                                         
95 Conforme consulta realizada no dia 18/5/2007 ao site da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. 
96 Del Serpaj Argentina, Buenos Aires, lunes 30 de diciembre de 1996. 
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sobre procedimiento a seguir com menores de edad hijos de dirigentes políticos e gremiales 

desaparecidos (SERVIÇO DE PAZ Y JUSTICIA, 1996). 

De acordo com o Resumen, este sistema de repressão se interconectava com as demais 

ditaduras do cone sul, possibilitando que famílias inteiras fossem seqüestradas de países como 

Bolívia e Uruguai, levadas à Argentina para serem “desaparecidas”, inclusive crianças. Outras 

mães davam à luz em Hospitais como o Campo de Mayo, e tinham, imediatamente, os filhos 

seqüestrados. Muitas destas crianças foram colocadas em famílias substitutas. Esta é uma 

referência triste na história, e simboliza a situação na qual o Estado não apenas descumpre o 

seu dever de proteção como se torna aquele que viola de maneira criminosa os direitos da 

criança. 

Tais fatos não são suficientes para justificar que a adoção internacional seja 

considerada uma “aberração à cidadania” 97, uma forma de “destruição da nacionalidade” 

(SANTOS FILHO, 2007, p. 7, 11)98.  Entretanto, é necessário que sejam lembrados tais 

episódios e que se aprenda com eles.  

O caso Argentino reflete a crueldade que é possível de se alcançar com os regimes 

ditatoriais, a violência é contra todos, indistintamente, executada da maneira própria dos atos 

de terrorismo de estado de tais regimes: “nos porões da ditadura”, e a sua divulgação, embora 

                                                 
97 A Argentina rejeitou os incisos “b”, “c”, “d” e “e” do art. 21 da CIDC (SANTOS FILHO, 2007, p. 11): “Art. 
21 – Os Estados Partes que reconhecem e permitem o sistema de adoção atentarão para o fato de que a 
consideração primordial seja o interesse maior  da criança. Dessa forma, atentarão para que: b – a adoção 
efetuada em outro país possa ser considerada como outro meio de cuidar da criança, no caso em que a mesma 
não possa ser colocada em um lar sob guarda ou entregue a uma família adotiva ou não logre atendimento 
adequado  em seu país de origem; c – a criança adotada em outro país goze de salva-guardas e normas 
equivalentes às existentes em seu país de origem  com relação à adoção; d – todas as medidas apropriadas sejam 
adotadas, afim de garantir que, em caso de adoção em outro país, a colocação não permita benefícios financeiros 
indevidos aos que dela participarem; e – quando necessário, promovam os objetivos do presente Artigo mediante 
ajustes ou acordos bilaterais ou multilaterais, e envidem esforços, nesse contexto, com vistas a assegurar que a 
colocação da criança em outro país seja levada a cabo por intermédio das autoridades ou organismos 
competentes”. Todos os dispositivos rejeitados dizem respeito à adoção internacional, acrescentamos que, até o 
dia 18/5/2007, a Argentina não havia assinado a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 
Matéria de Adoção Internacional. 
98 O autor em artigo intitulado “A opção dos vencidos ou “los massacres de la ciudadania””, refere-se ao tema 
nos seguintes termos: “A ilegalidade da adoção internacional, baseia-se em sua própria referência jurídica, pois 
extrapola os limites de qualquer arcabouço das leis de usos e costumes de qualquer nação, como também, se 
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importante, por si só não invalida que venham a se repetir em outros países em situação 

política semelhante que, fazendo uso da pureza simbólica da criança, buscam proporcionar 

maior terror, entretanto fortalece a necessidade de uma mobilização permanente dos 

organismos internacionais de defesa dos direitos humanos, incluindo-se os de defesa da 

população infanto-juvenil99.  

 O caso das celebridades tem outra feição, uma vez que os adotantes, ocupando 

significativo espaço na mídia global, são recebidos pelas autoridades dos países de origem das 

crianças como salvadores da sua infância desprezada, como sendo eles adotantes os generosos 

beneméritos destes pequenos abandonados, e, portanto, merecedores das facilidades para o 

“bom” e rápido desfecho da adoção. E tal mentalidade, indiferente ao conjunto dos direitos da 

criança, pelos exemplos acima, persiste mesmo após a CIDC e a CH/93. 

As matérias jornalísticas que vimos acima dão conta de que a sociedade civil tanto do 

país de origem como de acolhida ofereceram resistência à forma como se processou a adoção, 

o que evidencia um avanço na situação retratada por Domingos de Abreu (2002, p. 140), 

segundo o qual o a adoção internacional na imprensa estrangeira é vista como um “gesto 

caritativo” em favor das crianças que vêm de países que não foram capazes de bem acolhê-las 

e mantê-las100. 

                                                                                                                                                         
coloca como um instrumento político capaz de ampliar ou diminuir o mercado industrial de reserva, segundo os 
interesses das nações hegemônicas” (SANTOS FILHO, 2007, p. 11). 
99 O documento El secuestro-apropiación de niños y su restitución da Abuelas de Plaza de Mayo. Buenos Aires, 
1988, aborda o trabalho por elas desenvolvido com a finalidade de localizar e restituir às suas famílias de origem 
as crianças seqüestradas no período da ditadura militar argentina, entendendo que tal medida ultrapassa o aspecto 
individual de justiça para os envolvidos, devendo ser compreendido como uma “repuesta colectiva de 
reconstrucción del tejido social”.  Apesar de reconhecerem como não necessariamente biológico o fundamento 
da paternidade, defendem que, pela forma como teriam se dado as adoções, seria inaceitável a perpetuação desta 
situação de desconhecimento da identidade destas crianças sob a alegação de ser uma alternativa menos 
traumática (ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, 1988, p. 1-10). 
100 “Um estudo sobre famílias francesas que adotaram crianças brasileiras mostra a forte correlação entre o 
discurso da salvação infantil com uma história pessoal marcada pelo desejo não saciado pela ciência” (ABREU, 
2002, p. 140). 
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Além das diferenças culturais, merece destaque nestas adoções a questão racial. 

Segundo Lídia Natália Dobrianskyj Weber poucas são as pesquisas sobre adoção no Brasil101, 

diferentemente do que ocorre em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos. 

Em um destes estudos, do ano de 1984102, teve como resultado recomendações para as 

adoções inter-raciais, dentre elas a de que o adotando não tivesse idade superior a um ano e a 

de que as Agências tivessem um programa de treinamento voltado para este tipo de adoção.  

Em 1993 é realizado um estudo com a finalidade de verificar a aplicação destas 

recomendações103, concluindo-se que as crianças encaminhadas a este tipo de adoção eram de 

idade precoce, que os adotantes haviam sido bem avaliados e orientados, sendo estes os 

aspectos positivos. Entretanto, seria necessário, entre outros pontos, dedicar mais atenção às 

reações da família extensa.  

Do mesmo ano é o estudo de Bagley que compara a situação de crianças adotadas em 

famílias de mesma etnia e de etnias diferentes, concluindo que, no que concerne a 

ajustamento e identidade, os dois grupos apresentaram resultados semelhantes, com apenas 

10% de ajustamento pobre (WEBER, 2004, p. 118). 

Estudo mais recente é o publicado em março de 2005 no The American Journal of 

Psychiatry, sob o título Psychiatrie Disorders in young adult intercountry adoptees: 

epidemialogical study, de Wendy Tieman, Jan van der Ende e Frank C. Verhults (2005) . Este 

estudo104 analisou 1.484 casos de crianças adotadas por famílias holandesas (adoções 

internacionais) e nascidas no período de janeiro de 1972 até dezembro de 1975, procurando 

comparar a tendência a distúrbios psiquiátricos por parte de adultos jovens adotados e não 

adotados (a amostra de não adotados foi de 695 casos). Ao final concluiu que os adotados do 

                                                 
101 Refere-se a autora a uma  pesquisa realizada por Weber (1977) em Curitiba, considerando adotantes nacionais 
e internacionais,  concluiu que as adoções inter-raciais ocorrem em apenas 5% dos brasileiros (e mesmo assim, 
as crianças eram pardas), enquanto é de 44% o número destas adoções para estrangeiros, sendo destes  12% de 
crianças negras (WEBER, 2004, p. 119).    
102 Segundo a autora, esta pesquisa foi realizada pelo americano Small (WEBER, 2004, p. 118). 
103 Este estudo foi o de Kallgren e Caudill (WEBER, 2004, p. 118). 
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sexo masculino apresentavam uma maior propensão a distúrbios (como ansiedade) do que as 

de sexo feminino. O estudo destaca que não foram registradas diferenças nas experiências 

adversas sofridas por ambos os sexos (a exemplo de negligência ou abuso) que justificasse tal 

diferença, e reconhece que não foi aprofundada a análise dos aspectos relacionados à vivência 

pré-adotiva da criança, o que poderia influir no resultado, por exemplo, caso as famílias 

biológicas fossem mais propensas a rejeitar as crianças do sexo masculino. 

Um outro dado curioso desta pesquisa é a constatação de que os que foram adotados 

por famílias de condição sócio-econômica elevada apresentam maiores dificuldades no 

desempenho escolar e na adaptação social do que os adotados por famílias com situação 

sócio-econômica inferior a destes. Tal conclusão leva a se refletir acerca da relação entre o 

meio social - de origem da criança e o pós-adotivo – e a adaptação do adotado.  

Ou seja, encaminhar uma criança a uma adoção internacional e inter-racial implica em 

um estudo profundo das condições daquela família em lidar com estas diferenças e atuar de 

forma positiva na formação da identidade daquela criança, fazendo-a se aceitar e lidar com 

possíveis reações adversas da família ampliada e da comunidade na qual será inserida. Isto 

exige tempo e dedicação, não sendo a situação sócio-econômica do adotante elemento por si 

só suficiente para a definição da aptidão para a adoção, exigências estas que parecem não 

terem sido consideradas, de acordo com as informações divulgadas, em relação às recentes 

adoções por celebridades. Estas ponderações de natureza interdiscipliar são reconhecidamente 

relevantes para a apreciação jurídica da matéria adoção, conforme previsto no ECA 

(inteligência dos arts. 150, 151, 161, § 1º, 162, § 1º , 167 e 168). 

 

 
 
 

                                                                                                                                                         
104 A definição das amostras se deu em 1986, sendo a análise do grupo retomada entre outubro de 1999 a abril de 
2002. 
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3.1.3 Sou do mundo? Adoção internacional: um caminho para além do 
“desenraizamento” da família biológica 

 

A colocação em família substituta de uma criança através da adoção se por um lado 

assegura o seu direito fundamental de ter uma família, por outro lhe retira o direito de ser 

mantida na sua família de origem. Quando se trata de adoção internacional, outros direitos 

estão envolvidos, entre os quais enfatizamos a manutenção da identidade nacional e cultural. 

Os reflexos deste “desenraizamento” na criança não é o objeto deste estudo105, muito 

embora entendamos que esforços deveriam ser envidados para melhor compreender o 

resultado destas adoções internacionais na formação do indivíduo (originariamente criança 

brasileira) ao longo das últimas décadas.  Propomo-nos, neste momento, a refletir acerca 

destes outros valores envolvidos em uma adoção internacional, matéria que se estende para 

outras disciplinas, mas que devem ser consideradas  diante da natureza interdisciplinar do 

tema. 

 Tomaremos como ponto de partida a distinção entre o “genético” e o “biológico” tal 

como nos é apresentada por Humberto Maturana e Simas Nisis de Rezepka (2000, p. 70).  Os 

autores partem dos estudos acerca da semelhança entre a constituição genética do homem e do 

chimpanzé, cuja diferença é de menos de 2% nos respectivos ácidos nucléicos, todavia, a 

diferença na linguagem e no modo de viver é imensa.  A justificativa estaria na forma de 

conservação da relação materno-infantil106, uma vez que o homem pertence a uma linhagem 

neôntica, ou seja, na qual está presente a “conservação da progressiva expansão das 

características da infância na vida adulta, num processo que leva à reprodução a ter lugar, por 

assim dizer, na infância”, diferentemente dos chimpanzés. 

                                                 
105 Referimo-no aqui à necessidade de contribuição de outras ciências. 
106 “Propomos que os seres humanos somos o presente de uma linhagem que surgiu definida através da 
conservação da relação materno-infantil de aceitação mútua na confiança e na proximidade corporal de uma 
maneira que se estendeu além da idade da reprodução, num processo evolutivo neotênico. Pensamos que os 
chimpanzés são o presente de uma linhagem na qual o padrão mamífero básico total de relações interindividuais 
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Desta forma, se há tantas semelhanças no genético, no biológico tal se dá, uma vez que 

este pressupõe uma dialética relacional. Então, através da criança, pode-se ter uma mudança 

no campo biológico quando, por exemplo, ela desenvolve uma outra forma de viver e esta 

nova forma é conservada por outras crianças, e elas, ao tornarem-se adultas, poderão trazer 

esta nova forma de viver para as gerações futuras. 

Através da relação materno-infantil a criança desenvolve a sua consciência de si e 

poderá conservar esta sua identidade na vida adulta, através de um processo relacional que 

não se restringe ao genético, formando a sua identidade humana naquilo que o autor chama de 

“biologia do amor”. Seguindo este pensamento de Maturana e Rezepka (2000, p. 83), 

poderíamos concluir que as dificuldades decorrentes das distâncias de diversas naturezas entre 

o país de origem e de acolhida da criança teria um caminho de superação através da biologia 

do amor que “nos constitui e realiza como seres humanos na aprendizagem de nossas crianças 

desde sua infância  até a passagem para a vida adulta”. 

A questão referente à identidade possui um caráter complexo para nós estudiosos do 

Direito e, para a sua compreensão, exige uma aproximação maior com a Antropologia.  

Passaremos agora a considerar a questão não sob o prisma biológico, mas o sentido da 

identidade como um fenômeno sociocultural, ou seja, o reconhecimento de que o seu 

entendimento passa por uma contextualização no interior da sociedade. Roberto Cardoso de 

Oliveira (2006, p. 60-62) procura relacionar o “Eu” – compreendido como “agência 

estratégica de articulação de identidades sociais” – e a identidade, considerando que em um 

sistema cultural são disponibilizadas ao indivíduo várias identidades é necessário refletir-se 

acerca das conseqüências desta multiplicidade de identidades possíveis com a integridade do 

“Eu”.  

                                                                                                                                                         
foi conservado com mais ênfase nas relações de dominação e sujeição do que a original” (MATURANA; 
REZEPKA, 2000, p. 62). 
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Trazendo a reflexão para a criança encaminhada à adoção internacional e considerando 

que tal medida só será possível após ver esgotada a possibilidade de manutenção em família 

biológica ou substituta nacional, não será atípico encontrar crianças adotadas em idade 

significativamente superior à recomendada nos estudos de Small de 1984 (não superior a um 

ano de idade). Há de se considerar, portanto, a dimensão ainda maior dos possíveis reflexos 

desta multiplicidade de identidades diante de um “Eu” que se forma, e que necessita de um 

sentido de continuidade e permanência que o possibilite distinguir-se como uma pessoa, com 

sua própria história e consciência, com uma auto-identidade. 

Neste processo de reconhecimento, que é cognitivo, a relação com o “Outro étnico” é 

importante na formação da consciência ética do indivíduo e poderá ser utilizada de acordo 

com as suas experiências pessoais. Para ilustrar esta situação, recorremos a um exemplo 

trazido por Roberto Cardoso de Oliveira (2006, p. 74-75) do caboclo tükúna, portador de uma 

“consciência infeliz”, que não é índio e não é branco e tem de si próprio a “visão esteriotipada 

“construída” pelo branco regional”. Conseguindo, entretanto, manter o seu “Eu” integrado, ele 

tem a liberdade e capacidade de escolher o caminho da identidade possível e que lhe convém, 

como ocorre, por exemplo, nas relações comerciais, ou seja, manipula a sua situação 

interétnica como estratégia para se beneficiar em um ambiente de preconceito.  

Nas reflexões que fazemos acerca do impacto da inserção de uma criança em um 

ambiente tão diverso do seu meio cultural, não é possível desprezar a nova feição espaço-

tempo trazida pela globalização107. Ou seja, se o mundo e as suas distâncias são menores, 

qual, de fato, seria a importância deste ambiente “estrangeiro” que não é tão novo para a 

                                                 
107 Acerca dos reflexos da globalização no Direito, Sylvio Loreto destacava, já no início da década de 70: “A 
imensa variedade de novas necessidades vêm estreitando a convivência e dependência entre os homens, fazendo 
crescer suas relações, tanto em quantidade, como na diversidade de suas naturezas. À medida que a ciência e a 
tecnologia se desenvolvem e aperfeiçoam, o mundo como que diminui de tamanho, as distâncias se encurtam, e 
o convívio universal se vai tornando mais intenso e freqüente, fazendo com que as fronteiras dos Estados se 
tornem como que cada dia mais figurativas. As pessoas, as coisas, e as idéias, circulam  com cada vez maior 
rapidez, de povo a povo, de continente a continente. No que se refere a notícias, por exemplo, poucos segundos 
após uma ocorrência, já o mundo inteiro tomou conhecimento do ocorrido” (LORETO,  1971, p. 371-372). 
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criança, afinal no abrigo onde se encontrava tinha acesso a rádio e televisão, importantes 

instrumentos para integrar a “aldeia global”. 

Tratando da identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall considera três 

possíveis conseqüências que a globalização pode acarretar que seriam: a desintegração das 

identidades nacionais, o seu reforço como forma de resistência, ou, em substituição às 

identidades nacionais, o surgimento de novas identidades híbridas.  

Apesar dos horizontes espaciais se mostrarem menores em razão da globalização, 

entendemos que as raízes de um indivíduo são plantadas a partir do seu “lugar”, que é aquele 

ambiente familiar específico que nele permanece através de um sentimento de pertencimento 

que é “o ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram  e com as 

quais as nossas identidades estão  estreitamente ligadas” (HALL, 2006, p. 72).  Ou seja, 

coexistem o global e o local, e não nos parece que a globalização seja capaz de desintegrar 

identidades culturais. 

Este local estaria relacionado a um sentido de nacionalismo que decorre de uma 

consciência formada a partir da percepção do antagonismo existente entre os diferentes 

grupos humanos, ou, no dizer de Barbosa Lima Sobrinho (1995, p.10), “o nacionalismo reúne 

os dois elementos: o antagonismo e a afirmação da preeminência dos interesses do grupo”.    

Embora mantida esta identidade nacional não se pode desconhecer que a influência 

dos mercados, o consumismo global favorece uma certa fluidez desta identidade, que é 

explorada pelos interesses comerciais, que pode ser vista, por exemplo, através das influência 

da culinária oriental nas nossas vidas,  da prevalência de determinados padrões estéticos 

femininos distantes da realidade étnica brasileira, ou do que significa o simbolismo do 

cowboy americano tão explorado nas nossas vaquejadas regionais, reveladores de uma 

desigualdade nesta troca cultural. 
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Mas qual a medida desta fluidez, qual o impacto desta diferença cultural que estará 

revelada à criança brasileira encaminhada à adoção internacional, mormente quando se 

percebe que, no nosso país, coexistem regiões que estão em diferentes estágios, não nos 

alcançando a pós-modernidade de forma homogênea108? Qual o alcance da “biologia do 

amor” para o enfrentamento destas diferenças? Estas são indagações que só poderão ser 

respondidas a partir de um estudo verticalizado, aprofundado dos reflexos do ambiente 

estrangeiro nas nossas crianças encaminhadas à adoção internacional, principalmente no caso 

das adoções tardias, e afeto a outros campos da ciência.  

Justifica-se, desta forma, o tratamento de excepcionalidade a ser conferido às adoções 

internacionais já presente no art. 21, b da CIDC, pois a mesma não implica apenas no 

afastamento da criança da sua família biológica, mas também da sua comunidade, do seu local 

e país de origem, com todos os seus significados e simbolismos, da sua língua, das suas 

referências e histórias particulares.  

 

3.2 SITUANDO A ADOÇÃO INTERNACIONAL ANTES DA CH/93 

 

3.2.1 Adoção internacional: um fenômeno crescente 

 

Não é difícil compreender a necessidade de uma Convenção que se volte a regular a 

adoção internacional mantendo os princípios previstos na CIDC, partindo da perspectiva do 

interesse da criança e, conseqüentemente, da proteção dos seus direitos fundamentais. 

Historicamente, se tem como um marco para o crescimento dos casos de adoção 

internacional na Europa e nos Estados Unidos a Segunda Guerra Mundial em razão do grande 

                                                 
108 “O Brasil vive, a um só tempo, pré-modernidade (pense-se nas comunidades de pescadores da Amazônia), 
modernidade (pense-se no crescimento e desenvolvimento tecnológicos que agora apontam em certas cidades 
brasileiras) e pós-modernidade (pense-se em metropolizações e conturbações humanas dos grandes centros 
populacionais brasileiros)” (BITTAR, 2005, p. 218-219). 
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número de crianças órfãs das vítimas do conflito e oriundas da Alemanha, Itália e Grécia. A 

adoção de crianças asiáticas por países do ocidente, por sua vez, teve o seu crescimento 

relacionado à guerra da Coréia, registrando-se que não era incomum que entre elas estivessem 

filhos de mãe asiática e pai americano. O foco volta-se para os países considerados de terceiro 

mundo109 já nos anos 60 e por uma inspiração humanitária110. 

Outros fatores, que não apenas os conflitos bélicos, devem ser apreciados para explicar 

o crescimento das adoções internacionais na Europa a partir dos anos 70, como o 

desequilíbrio demográfico e sócio-econômico mundial, o aumento dos recursos destinados a 

programas de apoio familiar e a conseqüente diminuição de crianças abandonadas nos países 

europeus. 

Aspectos como a pobreza e a política interna devem ser considerados como capazes de 

influir no direcionamento de tais adoções para crianças de países da América Latina, Europa 

Oriental e China, esta última em virtude do significativo abandono de crianças do sexo 

feminino decorrente da política de controle da natalidade, levando a que, conforme os dados 

apresentados pela organização The Evan B.  Donaldson Adoption Institute, entre  1971 e 2001 

fossem registradas 265.677 adoções por pessoas oriundas dos Estados Unidos111 e crianças, 

                                                 
109 Esta breve perspectiva histórica é extraída da publicação do UNICEF, Innocenti Digest (2006, p. 2-3). O 
mesmo documento traz dados do estudo de S.L. Kane referentes a adoções internacionais entre 1980 e 1989, 
chegando-se a um número entre 170.000 a 180.000 crianças, em sua maioria da Ásia, seguindo-se a América do 
Sul. 
110 Enquanto as adoções realizadas no período de 1950 a 1970 são consideradas “humanitárias”, as da década de 
90  são consideradas ‘intercultural”, uma vez que a finalidade não seria só a de assegurar o direito à convivência 
familiar da criança, mas também  mas também o de garantir  o conjunto dos seus direitos fundamentais 
(MARQUES, 2005, p. 29). 
111Os Estados Unidos, muito embora tenham assinado a CH/93 em 31 de março de 1994, ainda não a ratificaram. 
Todavia, o Presidente Clinton assinou o Intercountry Adoption Act of 2000 (IAA), em 06 de outubro de 2000, 
que inclui medidas preparatórias para a inclusão dos dispositivos da CH/93, dentre elas a previsão de 
regulamentos federais para a atuação das agências de adoção. No ano de 1990, 30% das crianças adotadas por 
americanos (adoções internacionais) provinham da Coréia do Sul. Na década seguinte, mais precisamente no ano 
de 2001, a posição da Coréia do Sul foi ocupada pela China (25%), seguida da Rússia (22%), passando a Coréia 
do Sul para o terceiro lugar (10%). Nos dados do The Evan B.  Donaldson Adoption Institute o Brasil não consta 
como país de origem das crianças  nos anos de 1990 e 2001.  Em 1990 aparecem a Colômbia (9%) e o Peru 
(6%); enquanto no ano de 2001 surge a Guatemala (8%) (THE EVAN B. DONALDSON ADOPTION 
INSTITUTE, 2002, p. 1-12). 
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em sua grande maioria, provenientes  da Ásia, seguindo-se da Europa (oriental) e, em terceiro 

lugar, da América do Sul.  

Segundo dados divulgados pelo Innocenti Digest em relação ao Canadá, Estados 

Unidos, França, Itália, Países Baixos, Suécia e Suíça, tem-se um total de 97.869112 adoções 

internacionais entre os anos de 1993 a 1997, à frente na lista, como acolhendo um maior 

número de crianças adotadas, estão os Estados Unidos com 50.349 adoções internacionais no 

mesmo período. 

Não desejando que estes dados se apresentem no trabalho sem um olhar para a forma 

como este fenômeno ocorreu no Brasil, especialmente nas décadas de 70 e 80, faremos uma 

referência às figuras das “cegonhas”, denominação conferida às pessoas que atuavam na 

intermediação das adoções internacionais. Elas, em alguns casos, dirigiam o que chamavam 

de “creches” ou “orfanatos”, outras vezes eram donas de casa ou profissionais liberais, sendo 

assim chamadas por identificar as crianças a serem adotadas, através de profissionais da área 

de saúde, assistentes sociais, empregadas domésticas, grupos religiosos, mantendo contatos 

como uma rede informal para “captar” crianças, algumas ainda no ventre da mãe. 

 Fazendo uso de argumentos caritativos, as “cegonhas” ofereciam auxílio pré-natal ou 

pós-parto, ofertas que muitas vezes se situam no limite entre “pagamento” e “ajuda”. Elas não 

se beneficiavam necessariamente de recompensa monetária, pois há em jogo um “capital 

simbólico e social” que é o prestígio que passavam a gozar tanto no meio social da família 

biológica, da sua rede e entre os adotantes. As crianças eram mantidas por estas “cegonhas” 

até que fossem entregues ao adotante (ABREU, 2002, p. 57-67). 

Além das “cegonhas” tinha-se também a atuação dos advogados. Alguns deles 

iniciavam as suas atividades através da busca por crianças nas instituições de abrigo ou com 

as famílias. Quando se dirigiam diretamente aos abrigos e identificavam a precariedade das 

                                                 
112 Os dados do ano de 1997 seriam preliminares, os números do Canadá estariam incompletos (UNICEF, 2006, 
p. 3). 
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condições daquelas crianças institucionalizadas, eram estes profissionais que tornavam 

pública esta situação; outros, buscando beneficiar a criança que seria destinada a seu cliente, 

terminava por obter doações para toda a instituição. E havia aqueles que se articulavam 

diretamente com enfermeiros, assistentes de enfermagem, médicos, pessoas que atuam na área 

de saúde, para identificar as crianças com potencial para serem adotadas. Em uma de suas 

entrevistas, Domingos de Abreu (2002, p. 76-83) afirma ter ouvido do advogado que “bom 

era não ter mãe”, ou seja, a situação de exposto facilitava a adoção.  

Para melhor compreender esta afirmação, recordamos que o pedido de adoção, na 

regência do CC de 1916, podia ser formulado por procurador113. Isto se dava em razão do 

entendimento da natureza jurídica da filiação adotiva como negócio jurídico contratual 114 

(LIBERATI, 2003, p. 27). Com a Lei nº 6.697/79, CM/79, a adoção por estrangeiro não 

residente no Brasil só poderia se dar na forma de adoção  simples115 e desde que o  menor 

estivesse em situação irregular116.  

                                                 
113 Aplicava-se a mesma regra da celebração do casamento por procuração (arts. 194 e 201 do CC de 1916). Para 
Antônio Chaves (1996, p. 137): “a ausência de disposição expressa proibindo a adoção por procuração fazia com 
que ela fosse admitida”.   
114 De acordo com Orlando Gomes (1990, p. 350-351), a doutrina dividia-se. Para os que entendiam a adoção 
como um negócio jurídico contratual, no qual, mediante contrato, são estabelecidas relações civis de 
maternidade, paternidade e filiação, seria bastante a manifestação solenemente declarada dos interessados,  
exigindo-se a homologação judicial. Para alguns permanecia o entendimento da adoção como natureza 
contratual, uma vez que é através do mútuo consenso que a relação se tornava perfeita e acabada, sendo a 
homologação judicial uma mera “formalidade necessária para valer contra terceiros, ou condição a que se 
subordina a eficácia do contrato entre os próprios contratantes”. Já para a posição publicista, só a homologação 
judicial é que constitui o vínculo do parentesco.    
115 Antes da CR/88 e do ECA a adoção podia ser simples (esta era de dois tipos, a prevista no CC de 1916 e a 
prevista no Código de Menores, CM)  ou plena. A exceção da adoção simples prevista no CC, que era realizada 
por escritura pública e tendo por adotando os maiores de 18 anos, as outras duas dependiam de autorização 
judicial. A simples, prevista na Lei nº 6.697/79, CM (arts.  27 e 28)  era aplicada para as crianças em situação 
irregular, sendo regida pelo CC e pelo CM. Nesta modalidade, o parentesco se constituía entre o filho e os pais, 
não alcançando  os demais familiares; e, com relação aos direitos sucessórios, o filho adotivo apenas teria 
direitos  se “não concorrer com legítimo ou ilegítimo, havido antes ou depois da adoção” (GOMES, 1991, p. 58). 
Já na modalidade de adoção plena, o adotando recebia não apenas o nome dos adotantes como dos seus 
ascendentes, independente da autorização destes, e, para fins sucessórios, concorria na condição de herdeiro 
necessário, ou seja, em igualdade em relação à “filiação de sangue” (GOMES, 1990, p. 363; PEREIRA, 1996, p. 
255). 
116 O menor se encontrava em situação irregular, nos termos do art. 2º do CM, nas seguintes hipóteses “I – 
privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em 
razão de: a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável 
para provê-las; II – vítima de maus-tratos ou castigos imoderados  impostos pelos pais ou responsável; III – em 
perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; b) 
exploração em atividade contrária aos bons costumes; IV – privado de representação ou assistência legal, pela 
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Com a Constituição de 1988 houve um grande avanço na garantia dos direitos da 

criança, sendo eliminada qualquer distinção no que concerne à filiação, a Constituição afirma 

a necessidade da adoção ser assistida pelo Poder Público, e, com relação à adoção “por 

estrangeiro”, remete à lei para o estabelecimento dos casos e condições para a sua efetivação 

(art. 227, § 5º e 6º).  Por fim, entra em vigor o ECA que estabelece maiores restrições para 

estas adoções. 

  

3.2.2 Adoção internacional no Brasil após a Constituição de 1988: os limites impostos 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

 A associação da adoção internacional com o tráfico de crianças se mostrou fortemente 

na mídia brasileira na década de 90. Cláudia Fonseca destaca que na década de 80 houve um 

grande aumento de pretendentes a adoção oriundos da Europa e América do Norte, fazendo 

crescer o número de advogados especializados nesta matéria, entretanto, pelas suspeitas que 

pairavam nos processos desta natureza, alguns mostravam-se temerosos por sua reputação em 

vindo a atuar em adoções internacionais. 

 Em 1988 instala-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI para apurar 

denúncias de tráfico de crianças. Na década seguinte a imprensa destaca notícias como: Zero 

Hora, de 06/10 e 21/11/1993, das 4.000 crianças brasileiras adotadas por famílias italianas, 

apenas 1.000 estariam vivas, as demais teriam sido vítimas de abuso ou tiveram os seus 

órgãos retirados para transplante, e a de que um integrante do serviço diplomático argentino 

teria afirmado possuir elementos que comprovariam que as crianças brasileiras adotadas 

seriam vítimas de crimes; as da Folha de São Paulo de 30/08/1004, que noticiava que os 

adotados portadores de deficiências físicas estavam sendo utilizados no transplante ilegal de 

                                                                                                                                                         
falta eventual dos pais ou responsável; V – com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 
comunitária; VI – autor de infração penal”. De acordo com o art. 20: “O estrangeiro residente ou domiciliado 
fora do país poderá pleitear colocação familiar somente para fins de adoção simples e se o adotando brasileiro 
estiver, na situação irregular, não eventual, descrita na alínea “a”, inciso I, do art. 2º desta lei.”  
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órgãos; de 30/08/1994, segundo a qual, por determinação judicial, as adoções internacionais 

no Recife foram suspensas diante dos “boatos” de que os adotados estariam sendo usados para 

fins de transplante de órgãos; em 15/11/1995 a notícia é a de que o Brasil é o maior 

exportador de crianças adotadas. A Isto é, em 25/11/1998 apresenta matéria sobre escândalos 

nas adoções internacionais em Jundiaí/SP. Estas são apenas algumas das inúmeras notícias 

destacadas por Cláudia Fonseca (2006b, p. 2-13) em seu artigo, que bem ilustra o sentimento 

que predominava nas duas últimas décadas acerca da questão da adoção internacional. 

Com relação à quantidade destas adoções, é a mesma autora (2006b, p.10) que 

apresenta um levantamento das adoções internacionais realizadas nos anos de 1990 a 2000, a 

partir do Sistema Nacional de Passaportes da Polícia Federal, considerando as cidades de João 

Pessoa, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e São Paulo, no ano de 1990 a cidade que mais 

“exportou” crianças foi São Paulo, com 475 adoções, seguida de João Pessoa com 314. São 

Paulo mantém-se em primeiro lugar nos anos de 1991, 1993 a 2000, uma vez que em 1992 é 

Recife a que apresenta o maior número, com 356 adoções internacionais. A situação é 

alterada em relação a João Pessoa que registra entre 0 a 3 adoções entre os anos de 1992 a 

2000.  A partir do ano de 1994 é significativa a queda no número de adoções nestas capitais, a 

exceção de São Paulo. 

Este decréscimo é conseqüência direta da Constituição de 1988 e da Lei nº 8.069/90, 

ECA, que, após a entrada em vigor, exigiu um tempo para a implementação de algumas das 

suas disposições. Na Constituição, como já vimos, estão reconhecidos os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, dentre eles o direito à dignidade, à convivência 

familiar e comunitária, além de remeter à lei a forma e as condições sob as quais poderá se 

processar uma adoção por estrangeiro117. 

                                                 
117 A CR/88 no seu art. 227, § 5º refere-se a adoção por estrangeiro, bem como o art. 31 do ECA. Todavia, o art. 
46, § 2º do ECA refere-se  a “estrangeiro residente e domiciliado fora do país”. Assim, a adoção internacional 
será aquela promovida por estrangeiro não domiciliado no país. A este respeito encontramos em José Luiz 
Mônaco da Silva (1995, p. 134): “O fato de o requerente ter nascido no exterior não transmuda, necessariamente, 



 

 

89

 

A lei em questão é o ECA que reconhece o caráter subsidiário da adoção internacional 

expressamente no art. 31118. A princípio não havia unanimidade acerca do sentido do termo 

“excepcional” contido no referido dispositivo.  Wilson Donizeti Liberati (1995, p. 63) 

defendia que a excepcionalidade mencionada no art. 31 era a mesma da regra geral contida no 

art. 19, qual seja, a família substituta, seja ela nacional ou estrangeira, é excepcional em 

relação à família biológica, conforme também preceitua o art. 23. Restando induvidoso, 

entretanto, que as modalidades de guarda e tutela estavam excluídas como alternativas para a 

colocação em família substituta estrangeira. 

Outro entendimento era no sentido de que ela seria a “exceção da exceção”, conforme 

sintetizada na Recomendação do XII Congresso da Associação Internacional dos Magistrados 

de Menores e Família: “Que seja confirmado o caráter subsidiário da adoção internacional, à 

qual se poderá recorrer somente depois de esgotadas todas as possibilidades de manutenção da 

criança na própria família ou em outra família no seu país de origem” (AOKI, 1996, p. 121-

122; NOGUEIRA, 1993, p. 39-40). 

Para uma terceira posição ela conferia prioridade ao casal brasileiro, todavia este 

privilégio poderia ser mitigado diante do disposto no art. 43 do ECA, pelo qual a adoção deve 

apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos, cabendo à 

autoridade judiciária aquilatar qual o casal  que oferece maior vantagem ao adotando. 

(SILVA, 1995, p. 141).  

 

A questão veio a ser pacificada com a CH/93, como veremos mais adiante, todavia, 

não percebemos sentido na controvérsia então existente, seja porque a CIDC no art. 21, b já 

                                                                                                                                                         
a adoção nacional em adoção internacional. Isso somente ocorrerá, a teor do § 2º do art. 46 do Estatuto, quando a 
adoção for requerida por estrangeiro residente e domiciliado fora do país. Logo, a adoção requerida por 
estrangeiro residente e domiciliado no Brasil reger-se-á pelas normas aplicáveis à adoção por brasileiros”. Esta 
conclusão mostra-se evidente quando consideramos que não haveria deslocamento da criança do seu país de 
origem. Ademais, há de considerar-se o contido no caput do art. 5º da CR/88, que assegura igualdade aos 
brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes. Este aspecto será tratado de forma clara com a CH/93.  
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dispunha acerca da primazia da família que fosse do mesmo país de origem da criança, seja 

porque no seu art. 8º o mesmo Tratado previa o direito à nacionalidade e à identidade. Parece-

nos, entretanto, que tais direitos deveriam ser sopesados diante da possibilidade de existência 

de laços parentais e afetivos entre a criança e o adotante, conforme preceitua o art. 28, § 2º do 

ECA. 

Como conseqüência do princípio da subsidiariedade estão vedadas as adoções 

internacionais intuito personae, seja a adoção direta com a anuência dos genitores, seja a 

adoção direta cumulada com perda do poder familiar, uma vez que, em vindo a ser aplicadas 

estas modalidades de adoção se estaria desrespeitando o direito da criança  de ver envidados 

os esforços possíveis de mantê-la no seu país, mesmo que em uma outra família que não a sua 

família de origem. A exceção ficaria por conta das adoções unilaterais, considerando que o 

resultado seria tão-somente regularizar juridicamente uma família que já existia do ponto de 

vista fático, e nas hipóteses a que alude o art. 28, § 2º do ECA, conforme acima mencionado. 

A vedação da adoção por procuração e da guarda pré-adotiva a estrangeiro, a proibição 

de saída da criança do território brasileiro antes de consumada a adoção, bem como a 

exigência de que o estágio de convivência seja cumprido no território nacional, com o 

estabelecimento de prazos mínimos para tanto, constituíram-se, no nosso entendimento, 

medidas salutares para limitar as adoções internacionais119.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
118 “Art. 31 – A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional somente admissível na 
modalidade de adoção”. 



 

 

91

 

3.2.3 A Comissão Estadual Judiciária de Adoção - CEJA 

 

Dentre as iniciativas contidas no ECA merece destaque a exigência de apresentação de 

estudo psicossocial elaborado por agência  especializada e credenciada, bem como 

autorização expedida por órgão competente do país de origem do adotante, e a previsão de 

instituição dos cadastro de adotantes e crianças aptas a adoção e da comissão estadual 

judiciária de adoção, a quem caberá  a emissão dos laudos de habilitação para fins de adoção 

internacional, após a devida análise da documentação encaminhada pelo país de origem do 

adotante, e a manutenção do cadastro dos pretendentes à adoção nesta modalidade120. 

Em alguns estados elas são denominadas de Comissão Estadual Judiciária de Adoção, 

CEJA, enquanto que em outros de Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, 

CEJAI121, constituem-se órgãos colegiados de natureza administrativa e, em geral, vinculados 

às Corregedorias Gerais de Justiça, constando as suas atribuições básicas do art. 52 do ECA. 

A primeira a ser criada foi a CEJA do Paraná em 1989. Algumas foram criadas por Resolução 

do Gabinete do Tribunal de Justiça ao qual pertencem, como é o caso do Rio Grande do 

Norte, outras através do Conselho da Magistratura, como ocorreu com o Rio de Janeiro, a de 

Minas Gerais, pela Corte Superior do Tribunal, a da Bahia pelo Pleno do Tribunal de Justiça, 

enquanto a de Pernambuco foi criada por Provimento da Corregedoria de Justiça122. 

A atuação destas Comissões resultou em uma importante contribuição para tornar as 

adoções internacionais mais seguras e harmônicas com o conjunto de direitos da criança, 

como o da primazia da sua família e do país de origem, zelando para que seja respeitada a 

vedação à adoção direta (“casada”) de criança para estrangeiro domiciliado fora do Brasil, por 

ferir o princípio da subsidiariedade; garantir que, preliminarmente à adoção, comprove-se, 

                                                                                                                                                         
119 Arts. 31, 46, § 2º e 51, § 4º do ECA. 
120 Arts. 50, 51, § 1º e 52 do ECA.  
121 No Rio Grande dos Sul responde pelas atribuições da CEJA o Conselho de Supervisão da Infância e 
Juventude.  
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através de estudos realizados no país de acolhida, a aptidão social e psicológica do 

pretendente à adoção, que estes contem com a anuência das autoridades competentes do seu 

país, e, atendidas estas exigências, a CEJA emitirá os laudos de habilitação que se constituem 

pré-requisito para a formulação do pleito de adoção propriamente dito perante o juiz natural. 

 A garantia da prevalência ao nacional baseia-se, sobretudo, no controle do cadastro de 

crianças e pretendentes nacionais e internacionais a cargo destas Comissões, que também 

devem assegurar a devida consulta como exigência prévia a qualquer convocação de 

pretendente à adoção internacional. E, por fim, através do visto nas autorizações de viagem 

fornecidas após o trânsito em julgado da adoção, ela avaliza a lisura do processo permitindo a 

saída da criança do território nacional, confirmando que as exigências legais foram 

observadas, entre elas a que se refere ao estágio de convivência. 

O estágio de convivência a ser cumprido no território nacional, com prazo mínimo de 

quinze dias para crianças de até dois anos de idade e de trinta dias para as que contarem com 

mais de dois anos, apesar de representar um custo financeiro maior para os adotantes, 

apresenta inúmeras vantagens. Facilita a adaptação da criança, tornando menos abrupta as 

mudanças, uma vez que, neste espaço mínimo de tempo, ela será mantida em um ambiente do 

qual conhece o clima, a língua, esta familiarizada com as feições dos que a cercam - mesmo 

que sejam pessoas estranhas de um hotel ou pousada - e com a paisagem, facilitando a 

adaptação a um ambiente novo que é o da família adotiva com seus hábitos e língua. 

 Ademais, possibilita que a equipe interdisciplinar responsável pela avaliação do 

estágio de convivência tenha uma melhor percepção de como transcorre esta adaptação, 

sugerindo, se for o caso, a ampliação do tempo do estágio. Por fim, em caso de insucesso, as 

medidas de reintegração à instituição de abrigo tenderão a ser menos traumáticas123. 

                                                                                                                                                         
122 Estas informações, de forma detalhada, encontram-se na pesquisa que integra a presente dissertação. 
123 Toda a situação de abandono tende a ser traumática, entretanto, acreditamos que em um ambiente estranho as 
dificuldades poderão ser maiores. 
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Todas estas medidas, muito embora se constituam um significativo avanço na 

garantida dos direitos da criança, não conseguiram eliminar por completo as tentativas de 

fraudes nas adoções internacionais, nem mesmo após a CH/93, mas tiveram o mérito de evitar 

que muitos destes ilícitos alcançassem êxito124. Pelas vias legais não tem sido possível a saída 

indiscriminada de crianças para o exterior, sendo um indicativo do sucesso das medidas 

adotadas nesta área, mais ainda como a implementação do sistema de cooperação previsto na 

CH/93, como veremos mais adiante. A dificuldade ainda parece está no sistema de proteção, 

dando margem a que  famílias utilizem os seus filhos como mercadoria de comércio ou se 

sintam de tal forma fragilizadas que acreditem que o melhor para a  criança seja ser criada por 

uma família “rica” em um país “rico”. Ademais, como veremos a seguir, estas Comissões 

foram desprestigiadas pelas Cortes Superiores quando tiveram as suas decisões confrontadas 

com as dos juízes naturais. 

 

 

 

                                                 
124 Identificamos dois casos de tentativa de envio de criança de forma ilegal para o exterior, todos ocorridos após 
a ratificação da CH/93. Os dados do primeiro foram obtidos através de pesquisa documental dos processos de 
adoção, enquanto o segundo mediante a veiculação da notícia pela imprensa local. O primeiro deles ocorreu no 
ano de 2000, quando um casal, sendo um dos cônjuges de nacionalidade brasileira e o outro belga, residentes em 
um terceiro país, à época também ratificante da CH/93, em passagem por uma cidade do Nordeste obtiveram em 
maternidade pública uma Declaração de Nascido Vivo, DNV com dados falsos, pois constava por genitora da 
criança a pessoa domiciliada no exterior. Verifica-se, portanto, a existência de uma rede articulada com 
profissionais que atuavam em órgão de saúde. De posse desta documentação, obtida por meios fraudulentos, 
efetuou-se a lavratura do registro de nascimento do infante. Entretanto, a farsa veio a ser descoberta quando o 
casal tentou obter o passaporte do “filho” junto à Polícia Federal, sob a alegação de que este havia nascido em 
território brasileiro. A Polícia Federal, suspeitando das informações prestadas diante das diferenças físicas entre 
“pais e filho”, reteve a documentação da criança, possibilitando, através de inquérito policial, a elucidação do 
caso. O Ministério Público Estadual ingressou com o pedido de anulação do registro civil e, após identificada a 
família biológica e a tramitação do processo de decretação de perda do então pátrio poder, a criança foi 
encaminhada para adoção nacional através de cadastro. O outro caso foi noticiado na imprensa. Segundo consta, 
uma alagoana de 26 anos de idade, auxiliar de enfermagem, alegando ser a mãe de uma criança de cerca de um 
ano de idade, tentou embarcar para Portugal acompanhada da “filha”. Ocorre que, no registro de nascimento da 
criança, constava ter esta apenas um mês de vida, o que resultou, após confirmada a fraude, na apreensão e 
abrigamento da criança. A intenção da suposta genitora era de entregar a criança para um casal português o qual 
supostamente pagou, a título de ajuda de custo, R$ 1.048,00 e passagens aéreas. Mais uma vez a intervenção da 
Polícia Federal evitou a saída da infante. Não está esclarecido como se pretendia regularizar a situação da 
criança em Portugal, entretanto registre-se que este país ratificou a CH/93 em 1º de julho de 2004 (a notícia 
veiculada no Jornal do Commércio de 07/07/2007 tinha por título: “Mulher presa por tráfico de criança”). 
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3.2.4 O posicionamento do STJ em matéria de adoção internacional: seis decisões  

 

Analisaremos seis decisões identificadas junto ao STJ relativas ao tema e com vários 

elementos em comum, naqueles que se diferenciam possibilita-nos um estudo sob diferentes 

ângulos que, no todo, complementam a análise. As decisões referem-se a fatos ocorridos em 

período anterior à CH/93. Seguindo a ordem cronológica do julgamento iniciamos pelo RHC 

6322/PB, no qual a 6ª Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo 

Oficial do Registro Civil de Bayeux contra a decisão da 3ª Turma do TRF da 5ª Região que 

entendeu que a solução da questão na esfera cível não alcançava a ação penal, bem como ser 

da competência da Justiça Federal processar e julgar delito de tráfico internacional de 

crianças.  O julgamento ocorreu no dia 21 de outubro de 1997.  

Segundo consta do voto do Relator, na Comarca de Bayeux, Paraíba (não consta o 

ano), foram realizadas cerca de 300 adoções “por casais estrangeiros”, fato este que resultou 

em ação penal contra dez pessoas, dentre as quais o paciente. Apesar de terem uma aparência 

de legalidade, descobriu-se, posteriormente, que houve a ocorrência de atos ilícitos em tais 

processos de adoção.  

Em seguida temos o RMS 9336/SP, julgamento ocorrido no dia 25 de agosto de 1998 

pela 5ª Turma que, por unanimidade, acolheu o recurso de um magistrado estadual decidindo 

por tornar sem efeito a imposição de pena de advertência imposta pelo Conselho Superior da 

Magistratura. Em seu voto, o Ministro Relator destaca a “relevante função exercida pela 

Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional”, então criada por uma Portaria, mas, 

quando o seu Regimento Interno determina a obrigatoriedade de que os Juízes da Infância e 

da Juventude comuniquem todas as “doações por estrangeiros que forem deferidas sob sua 

jurisdição”, estaria em uma “área cinzenta” que pode alcançar a liberdade do juiz. 
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Todas as demais decisões referem-se, mais uma vez, ao Estado de São Paulo. No REsp 

196406/SP, de 09 de março de 1999, a 4ª Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso 

interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão judicial que deferiu uma adoção 

internacional sem a intervenção do Ministério Público e sem prévia consulta ao Cadastro 

Central de pretendentes nacionais. Os fatos que originaram o recurso ocorreram no ano de 

1996, na Comarca de Jabaquara, São Paulo, quando o juiz deferiu a guarda de criança 

brasileira a casal norte-americano para fins de adoção internacional.  

 O voto destaca que, naquele ano de 1996, na mesma comarca, das 80 crianças 

adotadas 47 foram por casais estrangeiros, enquanto 33 por nacionais. Esta preferência 

representa ofensa “ao critério legal de preferência para a adoção por brasileiros”. No seu voto 

o Relator entendeu ser necessária a consulta preliminar ao Cadastro Geral. A genitora teve 

extinto o seu poder familiar em relação à criança por ter afirmado, em juízo, que não desejava 

criá-la. A autoridade judicial, em seguida, determinou que fosse realizada consulta ao cadastro 

de pretendentes à adoção da Comarca, no qual não havia registro de pretendentes nacionais. 

Sem consultar o “Cadastro Geral”, determinou o início da adoção “por casal estrangeiro”. 

 Entendeu o TJSP que não havia obrigatoriedade na consulta ao Cadastro Centralizado 

diante da ausência de um “dispositivo legal que assim o determine”. Ao reconhecer a utilidade 

do cadastro estadual, registra-se no voto vencedor do Tribunal de Justiça de São Paulo 

expressões como “serviço de apoio aos juízes”, ou “A utilidade do cadastro é inegável, 

especialmente em comarcas do interior, onde os juízes, às vezes, contam com enormes 

dificuldades em obter casal que tenham a intenção de adotar”. No que concerne às diligências 

para identificar pretendente nacional, consta o seguinte posicionamento do TJSP: “criança não 

é mercadoria, para ficar sendo oferecida a quem dela se disponha a cuidar, apenas para que 

fique em solo brasileiro”. 
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Ao final, o Ministro Relator do STJ, em seu voto, refere-se aos laços afetivos já 

existentes entre a criança e o casal que a adotou em razão do tempo de convivência entre eles 

e, embora reconhecendo o risco de se criar precedentes, entende que a manutenção da criança 

na companhia do casal estrangeiro evitará “uma mal que ele não fez por onde merecer”. 

Também é da 4ª Turma o julgamento do REsp 202295/SP em 18 de maio de 1999 que, 

à unanimidade, não conhece do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual  que 

agravou da decisão do juiz que indeferiu o pedido de  consulta prévia ao “Cadastro Central de 

Adotantes Nacionais” para fins de dar início a busca de pretendente  na modalidade 

internacional. Neste caso, posteriormente, foi habilitado um casal nacional que recebeu a 

criança sob guarda, o que prejudicou o Recurso Especial. O fato ocorreu no mesmo Foro 

Regional de Jabaquara. 

O REsp 180341/SP, julgamento da 4ª Turma em 18 de novembro de 1999, tendo como 

Recorrente o Ministério Público Estadual, refere-se a criança oriunda também da Comarca de 

Jabaquara, São Paulo, adotada por casal italiano que com ela encontrava-se desde 1996, 

passando onze meses no Brasil a espera da solução jurídica do caso.  

Os elementos são os seguintes: a consulta ao cadastro nacional restringiu-se ao 

cadastro da comarca, não sendo consultada o Cadastro Central do Estado; dada as 

circunstâncias, o Ministério Público refere-se a “expatriamento involuntário” e ofensa ao art. 

31 do ECA. Em seu voto, o Relator reitera os argumentos apresentados no REsp 196.406/SP, 

concluindo que o tempo de convivência entre adotando e adotantes recomenda a manutenção 

da permanência da criança com eles. 

Por fim, temos o REsp 159075/SP interposto pelo Ministério Público de São Paulo e 

julgado pela 3ª Turma em 19 de abril de 2001 que, por unanimidade, não conhece do recurso. 

A decisão questionada refere-se à autorização para início do estágio de convivência de 

criança, mediante expedição de Termo de Guarda a adotante estrangeiro, sem que fosse 
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consultado o Cadastro Central para fins de verem esgotadas as possibilidades de colocação em 

família substituta nacional. 

O tema essencial que se encontra ao fundo de qualquer discussão relacionada à criança 

está, ao nosso entender, em encontrar o que traduz o seu “melhor interesse”. Ao analisarmos 

os quatro recursos especiais verificamos que há um reconhecimento expresso do caráter 

subsidiário das adoções internacionais, e, como conseqüência, seria necessária, constatada a 

inexistência de pretendentes nacionais no cadastro local, a consulta ao Cadastro Geral do 

Estado. Vejamos o REsp nº 196406/SP125: 

Essa preferência dada ao cadastro de estrangeiros, em detrimento do 
banco de dados instituído na Corregedoria para a adoção por casais 
nacionais, significa nítida ofensa ao critério legal de preferência para a 
adoção por brasileiros. 
Pelo procedimento adotado na vara de Jabaquara, a preferência é para 
estrangeiros, e isso está em direto confronto com a disposição da lei. 
A primeira regra é manter a criança no seio da sua família; 
secundariamente, em família substituta, e, somente em último lugar, 
na “excepcionalidade sobre a excepcionalidade”, como disse a 
admirável educadora Maria Josefina Becker, é que se admite a adoção 
por estrangeiro. 
Correto, portanto, o posicionamento manifestado no d. voto vencido 
quanto à necessidade de o Juiz da Vara da Infância e da Juventude do 
Jabaquara consultar previamente o cadastro centralizado de 
pretendentes  à adoção, antes de deferi-la a casal estrangeiro. 

    
Dúvidas não há acerca do reconhecimento do princípio da subsidiariedade das adoções 

internacionais, adotando como fundamento legal não apenas o ECA como também a CIDC126. 

Neste aspecto, o posicionamento do STJ mostra-se mais lúcido do que o TJSP, o qual, 

contraditoriamente, reconhece que, por força do art. 31 do ECA a adoção internacional é 

excepcional, mas não reconhece a obrigatoriedade da consulta ao Cadastro Estadual.  

 

                                                 
125 Deixamos de transcrever o voto do REsp 202295/SP, uma vez que este restou prejudicado pela posterior 
habilitação de casal nacional  que recebeu a criança em questão sob guarda para início de estágio de convivência. 
Igualmente deixo de transcrever o voto do REsp 180341/SP por este reiterar os argumentos ora apresentados em 
prol do princípio da subsidiariedade das adoções internacionais. O mesmo se dá com o REsp 159075/SP,  cujo 
voto transcreve  o do Ministro Ruy Rosado de Aguiar no REsp 196406/SP. 
126 As referências à CIDC nos remetem às reflexões de Lênio Luiz Streck (2006, p. 6) segundo o qual com os 
Tratados Internacionais, incorporados ao ordenamento jurídico, somam-se aos direitos fundamentais e acarretam 
reflexos no direito de família.  
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A Corte estadual também se refere à CIDC, afirmando que esta Convenção não traz 

“providências como as pretendidas no recurso para assegurar a excepcionalidade da adoção 

internacional”.  Parece-nos que de estranhar seria se um Tratado Internacional versando sobre 

os direitos da criança em caráter amplo, inspirada no princípio da dignidade da pessoa 

humana, com uma redação que se volta a uma linguagem constitucional127 e não 

procedimental, tratasse da questão em nível de detalhe. A posição do TJSP demonstra uma  

expectativa de sistema de normas explícitas, omnicompetente, capaz de organizar a vida 

humana em todos os seus detalhes. Para evitar constrangimentos, aquela Corte sequer chega a 

mencionar a norma pela qual direitos como os relacionados à identidade128 e à cultura 

também estão no elenco dos direitos fundamentais devendo ser considerados quando da 

escolha da família substituta. 

A explicitação da norma utilizada como fundamento, como afirma Katharina Sobota 

(1996, p. 251-273), pode acarretar contradições flagrantes, assim, melhor não mencioná-la, 

pois o seu significado poderá ser moldado conforme a conveniência. A justificativa da 

ausência de uma norma explícita que trata de uma conduta conforme a pleiteada no recurso 

nada mais nos parece do que a tentativa de criar uma ilusão de certeza no julgamento do TJSP 

que, a nosso ver, apresentou  fundamentos equivocados. 

Retornando às decisões do STJ, vemos que o resultado é o mesmo do TJSP, ou seja, 

pela inadmissibilidade do recurso que pleiteava a prévia consulta ao Cadastro Geral para fins 

de esgotar, naqueles limites, a busca de uma família nacional para a criança antes de 

                                                 
127 A interpretação da legislação infraconstitucional deve estar conforme a Constituição, sendo necessário este 
entendimento para assegurar a unidade hermenêutica. A constitucionalização do direito civil nada mais seria do 
que a que a “elevação ao plano constitucional dos princípios fundamentais do direito civil” (LÔBO, 2006, p.1-2).  
128 Ainda sobre a questão da identidade cultural da pessoa, registre-se que o mesmo está presente no Direito 
Internacional Privado, conforme bem ilustra o caso da adoção por casal nacionalidade marroquina (o cônjuge 
obteve a nacionalidade alemã) e domicílio alemão de criança marroquina. A lei marroquina veda a adoção por 
razões relacionadas à religião islâmica, mas permite o instituto do kafalah (que não acarreta os efeitos de uma 
adoção plena). A Corte alemã que, tradicionalmente, se posiciona pelo direito mais benéfico à criança, decidiu 
por privilegiar a identidade cultural desta, com base na CIDC, posicionando-se pela admissibilidade da kafalah 
(JAYME, 2004, p. 150). 
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encaminhá-la para uma adoção internacional. Mas o fundamento é diverso do utilizado pela 

Corte paulista: 

Contudo, o caso tem uma particularidade. É que o indeferimento do 
pedido de suspensão da guarda permitiu que a criança permanecesse 
com o casal desde 17 de dezembro de 1996, há mais de dois anos, 
portanto, tendo sido nesse entretempo proferida a sentença de adoção. 
Nada recomenda a mudança desse estado de coisas, com profundos 
reflexos sobre a criança (REsp 196406/SP). 
No caso dos autos, o menor encontra-se desde 1996 em companhia 
dos recorridos, e nada recomenda que se modifique o estado de coisas, 
com profundos reflexos sobre a criança, sem que para isso exista 
outro argumento que não de ordem meramente formal. Também 
pondero o requerimento de fl. 528, em que os adotantes pediram a 
extração de carta de sentença, explicando que estavam há onze meses 
no Brasil, em companhia do menor, o que espanca qualquer dúvida 
sobre o seu interesse na adoção e no propósito de alcançar os 
objetivos do Estatuto. Por isso, e apenas por isso, é que estou 
concluindo que existe no julgado um fundamento de fato não 
impugnado, que me leva a não conhecer do recurso. (REsp 
180341/SP). 
Aqui, lê-se no acórdão: “Registre-se, em arremate, que, nesta altura, 
tendo a criança já convivido com o casal estrangeiro e estabelecido 
laços afetivos, mostra-se inconveniente a pura e simples alteração da 
situação sem que exista um motivo razoável”.  De certo modo, essa 
solução até foi admitida nas razões do recurso especial: “[...] a adoção 
eventualmente poderá, a final, ser deferida ao casal estrangeiro 
interessado, com fulcro no artigo 28 § 2º do ECA, considerando-se os 
laços recíprocos de afetividade que inevitavelmente serão 
estabelecidos, tendo em vista o longo período de tempo a ser 
transposto até o julgamento definitivo do recurso, sendo imperioso, 
porém, que esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça empreste 
efetividade à regra  insculpida no art. 31 da Lei nº 8.069/90, 
notadamente para efeito de jurisprudência e observância nos casos 
futuros.”  (REsp 159075/SP).   

 
O pano de fundo das decisões é o melhor interesse da criança que, para o caso, se 

traduz na aplicação do princípio da afetividade. A legislação infraconstitucional mencionada 

no REsp 159075/SP (art. 28 § 2º do ECA) prevê que a relação de afinidade e afetividade 

devem ser consideradas quando da colocação em família substituta, bem como o grau de 

parentesco, sem estabelecer primazia entre elas, apenas destacando que a finalidade desta 

providência é minorar as conseqüências derivadas de uma adoção. 

Hoje é forte na doutrina o entendimento de que estado de filiação é a qualificação 

jurídica da relação de parentesco, sendo gênero do qual fazem parte a filiação biológica e não 

biológica. Este estado de filiação pode ser constituído ope legis ou em virtude da posse de 

estado construída na convivência familiar que se consolida na afetividade. O afeto, por seu 
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turno, não está vinculado ao aspecto biológico, mas deriva da convivência, é ela que a torna 

algo concreto, e, diante da primazia da pessoa humana, traz repercussões na esfera civil 

(LÔBO, 2003, p. 2-3). 

A afetividade é a questão primordial a ser considerada nas relações de família e não 

como antes, quando a primazia se assentava nos valores biológicos e patrimoniais. O direito e 

o dever nas situações familiares devem ser pautados por ela (HIRONAKA, 2005, p. 24-25). 

Logo, temos por acertada a decisão do STJ pelos argumentos lá contidos que se 

baseiam, ora de forma explícita ora tácita, no melhor interesse da criança e na primazia da 

afetividade, sem, contudo, desconhecer o caráter subsidiário das adoções internacionais que, 

muito embora seja relevante para assegurar o respeito à identidade cultural da criança, cede 

diante daqueles primeiros. 

Observamos, no campo da política judicial, a existência de uma preocupação em que 

tais casos não se tornem precedentes: “É bem possível que o precedente poderia servir para o 

julgamento de outros casos, mas provavelmente acarretará ao menor um mal que ele não fez 

por merecer” (REsp nº 196406/SP). A moralidade como elemento que deve estar presente nas 

adoções internacionais também se encontra enfatizada no mesmo voto do Relator:  

A experiência na Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul 
mostrou-me a necessidade de cercar o deferimento de guarda e 
posterior adoção de casais estrangeiros, de procedimento 
especialmente cuidadoso, a começar por exigir que o interessado seja 
encaminhado ao Juízo por entidade autorizada a trabalhar com adoção 
internacional, como tal reconhecida por governo de país signatário da 
Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Crianças, ficando 
essas entidades conveniadas (fiscalizadas pelo respectivo governo) 
incumbidas do acompanhamento da adaptação do adotado na nova 
família, proibida a viagem de juízes e serventuários para esse fim. Só 
assim podem ser evitadas as conhecidas distorções. (REsp nº 
196406/SP). 

 
O discurso da moralidade mostra-se forte quando se refere à vedação de viagens para 

juízes e magistrados. Com relação aos organismos, ou “entidade autorizada a trabalhar com 

adoção internacional”, a CIDC não faz referência às mesmas, que tiveram previsão a partir da 

CH/93. 



 

 

101

 

Todavia, este argumento acerca da necessidade de se vir a regular, disciplinar, 

controlar as adoções internacionais tem alcance limitado, conforme se depreende da decisão 

contida no RMS 9336/SP que firma entendimento no sentido de privilegiar a “liberdade e a 

independência do juiz”, tornando sem efeito a pena de advertência aplicada pelo Conselho 

Superior da Magistratura em virtude da não comunicação posterior da adoção internacional 

concedida, pois tal exigência estaria baseada apenas no Regimento Interno da CEJAI/SP. Este 

dispositivo, no entendimento do STJ, encontra-se na conveniente “zona cinzenta”. 

 Mas por qual razão o Regimento Interno da CEJAI/SP estaria na “zona cinzenta”, 

portanto não havendo certeza da sua força cogente, mas quando se trata de exigir a consulta 

ao Cadastro Geral ele não é questionado neste aspecto? As contradições estão evidenciadas, e 

a resposta mais uma vez remonta à análise da Katharina Sobota. A questão é de retórica, tudo 

depende dos argumentos que sejam escolhidos para justificar a decisão desejada, o 

fundamento, é claro, encontra-se nos princípios (no caso, no princípio da legalidade, art. 5º, II 

da CR/88) que, por serem vagos, são mais facilmente manipulados, enquanto a dúvida é 

lançada no campo da zona cinzenta (a matéria estaria protegida pelo princípio da reserva 

legal? Seria admitida a pena de advertência se a exigência estivesse prevista em lei?).    

A adoção internacional como um “caso de polícia” está evidenciada no RHC nº 

6322/PB. Já vimos que nas décadas passadas houve uma forte associação da adoção 

internacional com o tráfico de crianças, abordada com grande ênfase pela mídia. Pela 

cronologia que foi apresentada concluímos que o RHC nº 6322/PB é bastante representativo 

daquela época, pois se refere a uma provável quadrilha que, no interior da Paraíba, atuava 

promovendo adoções ilegais. O número surpreende, foram cerca de 300 (trezentas) adoções 

internacionais nesta cidade de Bayeux. 

Número não tão elevado, mas que não deixa de merecer destaque, é o referido no 

REsp  196406/SP relativo à Jabaquara onde, no ano de 1996, das 80 crianças adotadas, 47 
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foram por casais estrangeiros. Não nos parece casual que todos os Recursos Especiais ora 

analisados são oriundos daquela comarca (O RMS 9336 é de São Paulo, mas não consta em 

que localidade os fatos que o ensejaram ocorreram).  

Das decisões analisadas, concluímos que o STJ, nos Recursos Especiais, teve posições 

coerentes, manifestando-se de forma invariável pelo reconhecimento do princípio da 

subsidiariedade das adoções internacionais e, em conseqüência, pela necessidade de 

instituição de procedimentos de controle através das CEJA’s, mitigando tal princípio para 

privilegiar o melhor interesse da criança traduzido nas relações afetivas construídas pelo 

longo período de convivência com as famílias estrangeiras. 

Confrontando tal posicionamento com o adotado no RMS, entendemos que esta 

harmonia foi quebrada, sendo evidente a contradição entre as decisões.  No RMS 9336/SP a 

Corte optou por privilegiar o que denominou de “independência” do juiz em detrimento do 

cumprimento de medidas que tinham por fim assegurar a lisura e a transparência nos 

processos de adoção internacional, com evidentes reflexos na efetivação dos princípios da 

subsidiariedade da adoção internacional e do melhor interesse da criança. Para justificar o seu 

posicionamento, o STJ amparou-se no princípio da legalidade, lançando mão de mecanismos 

de retórica na tentativa de criar a ilusão de certeza e justiça, a partir do uso de uma 

“regularidade flexível” (SOBOTA, 1996, p. 251-273). 

Tal escolha de valorizar a conduta do magistrado advertido em prejuízo dos 

mecanismos que estavam inseridos em um sistema maior de controle das adoções reflete-se, 

ainda, no “cuidado”129 enquanto valor jurídico também protegido pela normativa 

                                                 
129 Analisando a CIDC à luz do cuidado enquanto valor jurídico, Tânia da Silva Pereira (2006, p. 231-232) 
destaca não apenas o art. 3º (pelo qual as instituições e pessoas responsáveis pelo cuidado e direção das crianças 
devem cumprir com os padrões estabelecidos pelas autoridades), como também os arts. 7o (relativo ao direito da 
criança de ser cuidada por seus pais), 9o (referente às providências para o caso em que a criança não esteja sendo 
devidamente cuidada por seus pais) e 18º (trata da obrigação de ambos os pais em relação ao filho). O cuidado 
tem merecido uma atenção especial, sendo considerado fundamental para a existência humana: “cuidar é mais 
que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa 
uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (BOFF, 
1999, p. 33). Esta atitude de cuidado não se restringe à esfera doméstica, deve se fazer presente na sociedade e 
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internacional (art. 3º da CIDC) (PEREIRA, 2006, p. 231-232). Este é, no nosso entendimento, 

o “ponto fraco” da atuação da nossa Corte, uma vez que, com um misto de corporativismo e 

condescendência, põe em risco toda uma política de proteção que se implementa tendo por 

matriz o modelo previsto na CR/88 e no ECA. 

 

3.3 A ADOÇÃO NA ORDEM JURÍDICA INTERNACIONAL 

 

3.3.1 Documentos internacionais que são referência em matéria de adoção  

  

Tentando resgatar os antecedentes da Convenção de Haia de 1993 sobre adoção 

internacional, Wilson Donizeti Liberati (2003, p. 42) lembra que na cidade de Leysin, em 

1960, realizou-se um seminário para discussão do tema resultando na elaboração dos 

Fundamental Principles  for Intercountry Adoption, princípios130 que, embora não 

obrigatórios, representavam a preocupação da Organização das Nações Unidas, ONU acerca 

da matéria131. 

Estes princípios já se referiam aos melhores interesses da criança; ao caráter 

excepcional da adoção, que deveria ser utilizada nas hipóteses em que não fosse possível 

obter uma família para um órfão ou abandonado no seu próprio país; à exigência do 

                                                                                                                                                         
no Estado, através dos Poderes constituídos que devem incorporá-la com um conjunto de valores, conforme 
conclama Boff. 
130 São doze os princípios da Conferência de Leysin de 1960: “1) Adoption is acceptable as long as the best 
interests of the child are primary; 2 – The search for a family for an orphaned or abandoned child should be 
conducted in the child’s country first; 3 – To limit institutionalization, decisions to place in – or outside the 
country to be made as soon as possible; 4 – Every attempt should be made  to find homes in-country for children 
with special needs; 5 – Parents must operate with fully informed consent; 6 – Parents must be educated about  
what their child´s new life might be like; 7 – An adequate home study  must be completed; 8 - The appropriate 
“match” must be considered; 9 – Once a child is placed , there must be  a trial supervised period to determine 
fit; 10 – All documents must be legitimate and scrupulous; 11 – The legal responsibility for the child must be  
establhishid as soon as the child is in the new country; 12 – The adoption must be deemed legal in both the 
sending and the receiving country” (WOROTYNEC, 2006, p. 10).  
131 No Innocent Digest encontramos que os princípios estabelecidos em Leysin são uma referência para os 
instrumentos internacionais sobre adoção que se seguiram (UNICEF, 2006, p. 2).  
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consentimento dos pais; de realização de estudo social; ao monitoramento do período de 

adaptação; bem como havia uma preocupação com os direitos da criança no país de acolhida.  

Cláudia Lima Marques (1994, p. 5), muito embora destacando os esforços das Nações 

Unidas com o Fundamental Principles for Intercountry Adoption-Leysin, diz que mais efetiva 

foi a Resolução nº 41/85 da Assembléia Geral sobre Princípios Legais e Sociais relativos à 

Proteção e Bem-estar das Crianças. Acerca da Resolução nº 41/85, Liberati (2003, p. 46), 

lembra que ela não possuía caráter vinculante, mas inspirou os arts. 20, 21 e 35 da CIDC que 

tratam da proteção das crianças sem família, da adoção, e da venda, tráfico e seqüestro de 

menores. 

A Resolução, no seu preâmbulo, remete a documentos anteriores como a Declaração 

dos Direitos da Criança de 1959, reafirmando o princípio pelo qual, sempre que possível, a 

criança deve ser cuidada pelos seus pais, crescendo junto a eles em ambiente em que esteja 

preservada a sua segurança moral e material. Lembra o elevado número de crianças órfãs e 

abandonadas, resultado de conflitos armados, desastres naturais e crises sociais e econômicas, 

reconhecendo, neste contexto, a adoção como alternativa para elas, desde que tenha restado 

impossível a sua manutenção junto aos pais e demais familiares. 

Dentre os princípios estão os direitos a um nome, nacionalidade e representação legal, 

direitos estes que deverão ser respeitados em caso de colocação em família substituta, em 

qualquer das suas alternativas. Destaca a responsabilidade das autoridades em supervisionar 

esta colocação visando garantir o bem-estar da criança e, com relação à adoção internacional, 

expressamente reconhece o seu caráter subsidiário132, nesta hipótese deverão ser observadas 

                                                 
132 “Article 17 – If a child cannot be placed in a foster or in adoptive family or cannot in any suitable manner be 
cared for in the country  of origin, intercountry adoption may be considered as an alternative means of 
providing the chid  with a family” (1986, p. 266). 
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as salvaguardas equivalentes às previstas para as adoções nacionais, estando vedados os 

ganhos financeiros “impróprios” para os envolvidos133.   

Ainda com a visão tradicional de Direito Internacional Privado nasce, em 1965, a 

Convenção de Haia sobre a lei aplicável à adoção internacional134 que se volta não a uma 

unificação de princípios, mas a regular as adoções entre domiciliados em países europeus135. 

Este Tratado foi assinado apenas pela Áustria, Reino Unido e Suíça. A respeito da Convenção 

de Haia de 1965, Dolinger destaca que o Instituto de Direito Internacional, em 1973, 

considerou que este Tratado não se ocupou das questões atinentes ao direito aplicável aos 

efeitos da adoção136, como, por exemplo, se a mudança de domicílio poderia acarretar a 

transformação de uma adoção de simples para plena. Ao final da Resolução consta o voto de 

que as autoridades competentes de cada Estado devem estabelecer regras, procedimentos e 

 

                                                 
133 “Article 20: “In no case shold  the placement result in improper financial gain those involved in” (UNITED 
NATIONS, 1986, p. 266). 
134 Em Dolinger (2003, p. 431) a Convenção encontra-se traduzida como “Convenção sobre Jurisdição, Lei 
Aplicável e Reconhecimento de Adoção”. Para Hans van Loon  ao insucesso da Convention on Jurisdiction, 
Applicable Law and  Recognition of Decrees Relating to Adoption, que foi  delineada na Décima Sessão  da 
Conferência de Haia em 1964 e assinada em 15 de novembro de 1965,  decorreu, principalmente,  por ela ter se 
baseado  na situação vigente na Europa em 1960, quando as adoções se realizavam entre países que guardavam 
uma proximidade geográfica, cultural, social-econômica e de sistemas legais. Situação esta que foi alterada na 
década que se seguiu. (VAN LOON, 1995, p. 1). 
135 De acordo com a Convenção de Haia de 1965 a autoridade competente para a concessão da adoção é, 
primeiramente, a do país de residência habitual do adotante, e, em segundo lugar, a da sua nacionalidade. A 
questão atinente à lei aplicável está relacionada com a competência jurisdicional, todavia, com relação aos 
consentimentos aplicar-se-ia a lei da nacionalidade da criança. O reconhecimento da sentença que concede a 
adoção se daria de forma direta, independente de homologação. Prevê, ainda, regras para a revogação ou 
anulação da adoção (DOLINGER, 2003, p. 433-436). 
136 “A Resolução diz que, em princípio, a lei pessoal do adotante rege tanto as relações entre adotado e adotante, 
ou os membros de sua família, como as relações entre o adotado e seus pais de origem, ou os membros da 
família destes. Se a adoção é efetuada por dois cônjuges, a lei aplicável será aquela que rege, ou regeria as 
relações entre os esposos e seus filhos legítimos. E, finalmente, a Resolução sugere que as relações existentes no 
momento da adoção entre adotado e seus pais de origem ou membros da família destes não sejam afetadas pela 
mudança da circunstância de conexão” (DOLINGER, 2003, p. 426). Transcrevemos esta passagem - destacando 
que o autor não menciona o número da Resolução do Instituto de Direito Internacional Privado - para enfatizar a 
complexidade da matéria diante dos elementos de conexão que envolve. Em consulta ao site do Institut de Droit 
International encontramos que, na Sessão do Centenário, realizada em Roma, em 14 de setembro de 1973, foram 
aprovadas três Resoluções, a terceira delas tem por título Les effets de l’adoption en  droit international privé, 
constando, ao final: “Estimant que la différence de nationalité entre l’adopté et le ou les adoptants peut 
compromettre l’unité au sein de la famille adoptive, Adopte en outre le  voeu suivant: les autorités compétentes 
dans chaque Etat devraient établir des règles, des procédures et des pratiques permettant d’étendre rapidement 
à l’adopté mineur la nationalité du ou des adoptants” (INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 1973). 
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práticas que permitam, em breve tempo, estender à criança adotada a nacionalidade dos 

adotantes. 

Em 1967 tem-se a Convenção Européia em Matéria de Adoção de Crianças137, tendo 

por fim a unificação138 de algumas regras sobre adoção, incorporadas pelos países membros 

do Conselho da Europa. E, em 1980, a Convenção Européia sobre o Reconhecimento e a 

Execução das Decisões Relativas à Guarda de Menores e sobre o Restabelecimento da Guarda 

de Menores (LIBERATI, 2003, p. 41-44). 

A de 1967, que tem um caráter unificador, dispõe sobre os requisitos para ser adotado, 

a autoridade competente para a concessão da adoção, os efeitos da adoção, as condições para 

a sua revogação, questões relativas ao estágio probatório, segredo de justiça e limites à 

obtenção de vantagens em caso de adoção, sendo ratificada pela Alemanha, Áustria, 

Dinamarca, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, 

Reino Unido, Romênia, Suíça e República Tcheca (DOLINGER, 2003, p. 429-430). 

 A de 1980, aprovada na cidade de Luxemburgo139, conforme veremos mais adiante, 

trabalha com o modelo de cooperação entre Autoridades Centrais, e, ao tratar do retorno da 

criança, pode ser associada à Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Rapto 

Internacional de Crianças (Haia, 1980) que prevê o regresso imediato da criança à sua 

residência habitual140.  

                                                 
137 Acerca da Convenção de Estrasburgo de 1967, Cláudia Lima Marques (1994, p. 5) observa que se tratou de 
uma iniciativa regional. 
138 Segundo Dolinger (2003, p. 428), quando se trata de adoção internacional podem ser encontrados três tipos de 
direito convencional. O considerado mais moderno, aplicado na CH/93, é o de cooperação internacional, os 
outros dois são o direito convencional uniformizador e o direito convencional harmonizador. O primeiro busca 
eliminar os conflitos existentes entre as regras que regem a adoção nos diversos países. Já o direito convencional 
harmonizador se volta, como diz o nome, a harmonizar as leis potencialmente aplicáveis.     
139 A Convenção Européia sobre Reconhecimento e Execução de Decisões Relativas à Guarda de Crianças e 
Restabelecimento de Guarda de Crianças (Luxemburgo, 1980) diferentemente da Convenção de Haia sobre os 
Aspectos Civis de Rapto Internacional de Criança (Haia, 1980), exige, para a aplicação de medidas que se 
destinem à devolução da criança, o reconhecimento da sentença que deferiu a guarda. A Convenção de Haia de 
1980 não exige procedimentos específicos para o reconhecimento das decisões estrangeiras (DOLINGER, 2003, 
p. 270-271). 
140 Na década de 80 se tem, ainda, as Diretrizes de Brighton para a Adoção Internacional (1982), de caráter 
procedimental, que foram revistas e confirmadas quando  da Conferência do Conselho Internacional  do Bem-
estar Social (ICSW) (Hong Kong, 1996) (UNICEF,  2006, p. 2). 
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Acerca desta última, Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of 

International Child Abduction, Hans van Loon (1995, p. 2) afirma ter sido ela um importante 

precedente para a CH/93 uma vez que, superando técnicas tradicionais de DIP, estabelece um 

sistema de cooperação internacional entre autoridades, nas esferas judicial e administrativa. 

Destacamos, contudo, que este Tratado, muito embora cuide do retorno da criança, não 

contém dispositivos relativos à extinção, criação ou modificação de situação jurídica.  

Em Quito, no ano de 1983, por ocasião da III Conferência Interamericana de Direito 

Privado, elabora-se as Bases para um Projeto de Convenção Interamericana sobre Adoção de 

Menores, cujo foco é a proteção da criança, reconhecendo que a maior incidência das adoções 

internacionais ocorre por parte de adotantes oriundos de países industrializados e de crianças 

que têm por origem países em desenvolvimento. O critério para reconhecer uma adoção 

internacional é o da residência habitual distinta de adotante e adotado (LIBERATI, 2003, p. 

44-45). 

A Convenção Interamericana sobre Conflito de Leis em Matéria de Adoção 

Internacional141 surge a partir da 3ª Conferência Interamericana de Direito Internacional 

Privado, CIDIP-III, ocorrida em La Paz em 1984142, diferentemente da Convenção de Haia de 

1993 restringe-se a regulamentar a questão da lei aplicável e, como bem observa Cláudia 

Lima Marques (1994, p. 6), embora se constitua um avanço no campo da adoção regular  e na 

viabilização do reconhecimento da decisão que concede a adoção,  não enfrenta  os problemas 

decorrentes  das adoções irregulares.   

                                                 
141 No Brasil o texto da Convenção foi aprovado através do Decreto Legislativo nº 60, de 19 de junho de 1996. 
De acordo com o art. 1º: “Esta Convenção aplica-se à adoção de menores sob as formas de adoção plena, 
legitimação adotiva e outras formas afins que equiparem o adotado à condição de filho cuja filiação esteja 
legalmente estabelecida, quando o adotante (ou adotantes) tiver seu domicílio num Estado-Parte e o adotado sua 
residência habitual noutro Estado-Parte”. 
142 Liberati (2003, p. 45) atribui a pouca recepção à Convenção de La Paz de 1984 a sua forma “simplista”  de 
resposta aos conflitos, não tratando dos princípios gerais.  Para Dolinger (2003, p. 438) esta seria uma 
Convenção “muito bem estruturada” e abrange uma ampla gama de temas relacionados a adoção, entretanto foi 
ratificada apenas pelo Brasil, Belize, Colômbia, México e Panamá. 
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A fraca adesão à Convenção de La Paz de 1984 é conseqüência, no entender de 

Dolinger (2003, p. 440-441), da não adesão dos Estados Unidos, país de origem de grande 

parte dos adotantes.  No que concerne à lei aplicável, a Convenção estabelece ser a do 

adotante para reger aspectos relativos à sua capacidade, todavia a adoção propriamente dita é 

regida pela lei do domicílio do adotando; as adoções realizadas nos termos do tratado são 

reconhecidas pelos Estados-Partes; no que concerne aos efeitos, aplica-se a lei do domicílio 

do adotando para reger os efeitos da relação entre adotante e sua família e adotando, não 

constando a lei que rege a relação entre adotando e sua família de origem, todavia estabelece 

que, à exceção  dos impedimentos matrimoniais, os vínculos ficam dissolvidos.  Parece-nos 

pertinente esta análise uma vez que o resultado satisfatório das adesões à CH/93 está 

relacionado à efetiva participação de representantes dos países de origem e acolhida na sua 

elaboração, como será estudado.  

Estes são alguns dos documentos internacionais que antecederam a CH/93, alguns 

possuem uma dimensão regional, a exemplo da Convenção Européia em Matéria de Adoção 

de Crianças, de 1967, alguns são de caráter conflitual, como a Convenção de Haia de 1965 

sobre a lei aplicável à adoção internacional e outros, como afirma Dolinger (2003, p. 428-

429), visam a uniformização de regras sobre adoção, como a Convenção de Estrasburgo de 

1967. Entretanto é inegável que a maior inspiração para a Convenção Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional partiu do art. 21 da CIDC143. 

Em nível global, a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado foi 

responsável por três importantes Convenções de proteção à criança: a de 1980 sobre os 

Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças, a de 1993 sobre Adoção Internacional e a 

 

                                                 
143 Tal compreensão é expressa por Hans van Loon (1995, p. 2), e esta inspiração levou a que os Estados fossem 
conclamados a firmar um acordo multilateral que se destinasse à proteção das crianças encaminhadas à adoção 
internacional.  
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de 1996 sobre lei aplicável à responsabilidade parental. Uma quarta Convenção encontra-se 

em processo de elaboração, estando prevista a sua redação para 2007, e se volta à obrigação 

alimentar144. De acordo com Hans van Loon (2006, p. 3) estas três modernas Convenções de 

Haia sobre criança apresenta como características comuns a abertura para a participação de 

Estados não-membros da Conferência, sob determinadas condições; uso de técnica adequada 

aos tratados, o que implica, por exemplo, em uma clara definição das obrigações dos Estados-

Partes e limites à admissão de reservas; base empírica e um sistema de monitoramento; bem 

como uma preocupação de alcançar situações que vão além das fronteiras internas, com a  

previsão de um sistema de coordenação e cooperação entre autoridades judiciais e 

administrativas.  

 

3.3.2 A CH/93: um Tratado que se volta para além da solução do conflito de leis 

 

3.3.2.1 O processo de elaboração da CH/93 

  

O registro de Parra-Araguren no seu Informe Explicativo acerca dos trabalhos 

preparatórios145 que resultaram na elaboração de uma nova Convenção sobre adoção 

internacional destaca que, no dia 19 de janeiro de 1988, o Secretário Geral da Conferência de 

Haia146 submeteu à Comissão Especial de Assuntos Gerais e Política o Documento Preliminar 

                                                 
144 Convention on the international recovery of child suport and other forms of family maintenance (HAGUE 
CONFERENCE, 2006) 
145 Este resumo dos trabalhos preparatórios que resultaram na Convenção de Haia de 1993 foram extraídos do 
Informe Explicativo do juiz venezuelano G. Parra-Araguren (1993, p. 1-13), nomeado relator da Comissão 
Especial responsável pela elaboração da Convenção de Haia de 1993. 
146 A Conferência de Haia de Direito Internacional Privado existe desde o século XIX, tendo realizado a sua 
primeira reunião em 1893 e transformando-se em uma organização permanente em 1955. É uma organização 
intergovernamental que tem por fim desenvolver e manter os instrumentos legais multilaterais de forma a 
responder às necessidades globais, promovendo uma unificação progressiva das normas de direito internacional 
privado.  Seu principal objetivo, portanto, é elevar o nível de segurança jurídica mediante a coexistência dos 
diversos sistemas jurídicos. As línguas oficiais são o inglês e o francês. Integram a sua estrutura uma Comissão 
de Estado holandesa a quem cabe promover a codificação do DIP, Comissões Especiais ou grupos de trabalho, 
que se reúnem várias vezes ao ano com a finalidade  de avaliar o funcionamento das convenções, discutir a sua 
interpretação, elaborar recomendações e sugerir novas práticas. A Secretaria Permanente (Bureau Permanent), 
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número 9, elaborado pela Oficina Permanente da Conferência de Haia de Direito 

Internacional Privado147, no qual foi levada em consideração uma proposta formal que havia 

sido encaminhada pelo governo italiano. 

O documento da Oficina Permanente se referia à possibilidade de uma Convenção no 

modelo de cooperação internacional para cuja realização se cogitava duas alternativas. A 

primeira seria mediante uma Convenção mais limitada, elaborada dentro da conferência; a 

segunda opção, a que foi acatada, previa uma participação mais ampla, que incluísse os 

Estados com maior interesse pelo tema, mesmo não sendo eles membros da Conferência.  

Seguindo esta linha, quando da 16ª Sessão da Conferência, a Comissão Especial de 

Assuntos Gerais e Política recomendou a inclusão na ordem do dia da 17ª Sessão matérias 

relacionadas a Direito de Família e, entre os temas que deveriam eleger, estava o da adoção 

internacional, mais precisamente as condições para que os Estados não-membros que 

guardassem maior interesse com a matéria pudessem, perante a Oficina Permanente, expressar 

a sua vontade de participar dos trabalhos. 

Na oportunidade o Secretário Geral também expôs os resultados positivos dos contatos 

mantidos com os vários segmentos relacionados com a nova Convenção, a exemplo das 

organizações governamentais e não-governamentais, funcionários de alto escalão de Estados 

não-membros, organizações privadas e personalidades com conhecida atuação na área da 

proteção internacional de crianças e adoção internacional.  

A busca de um instrumento que possibilitasse a integração dos países de origem e 

acolhida justificou-se pelas razões apresentadas pela Oficina Permanente, dentre elas: a 

                                                                                                                                                         
por seu turno, tem a responsabilidade de trabalhar de forma articulada com as diversas organizações nacionais e 
internacionais, bem como com os representantes dos Estados-Membros, providenciar, organizar e apoiar a 
realização das sessões plenárias e das comissões especiais, e desenvolver as pesquisas que se fizerem necessárias 
para possibilitar a discussão das matérias. A Conferência realiza sessões plenárias a cada quatro anos (Ordinary 
Diplomatic Session), sendo admitida a possibilidade de reuniões extraordinárias, ocasião em que se define a 
ordem do dia para os trabalhos futuros, promove-se a discussão e decide-se sobre a adoção dos documentos 
encaminhados pelas Comissões Especiais, sejam eles Convenções ou Recomendações (HAGUE 
CONFERENCE, 2006, p. 1-3).  
147 O primeiro secretário da Oficina Permanente é o Sr. J. H. A. van Loon. 
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dramática elevação no número de adoções internacionais ocorrida desde 1960, acarretando a 

transferência de crianças para locais distantes do seu país de origem não apenas em termos 

geográficos como também sociais e culturais, a dimensão humanitária do problema e a 

insuficiência de instrumentos legais na esfera internacional e até mesmo doméstica para o seu 

enfrentamento. 

Esta insuficiência dos instrumentos jurídicos internacionais foi bem resumida em um 

documento da Oficina Permanente, de novembro de 1989, o qual se referia à necessidade de 

estabelecimento de normas jurídicas de caráter vinculante no que concerne às adoções 

internacionais, bem como de implementação de um sistema que permitisse a supervisão do 

cumprimento de tais normas; e a necessidade de se estabelecer vias de comunicação e 

cooperação entre os países de origem e de acolhida das crianças. 

No dia 10 de outubro de 1988 a Primeira Comissão da 16ª Sessão promoveu uma 

ampla discussão na qual puderam se manifestar os diversos participantes, tendo, no dia 

seguinte, sido aprovada, em sessão plenária, a inclusão na ordem do dia da 17ª Sessão a 

convocação de uma Comissão Especial148 com a finalidade de dar início aos trabalhos de 

preparação de uma convenção sobre adoção de crianças procedentes do estrangeiro. Desta 

comissão deveriam participar representantes dos Estados de origem das crianças como 

membros ad hoc. 

                                                 
148 A Comissão Especial reuniu-se pela primeira vez nos dias 11 e 21 de junho de 1990 sob a presidência do Sr. 
T.B. Smith Q. C. (Canadá), tendo por primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente, o Sr. J. Pirrung 
(Alemanha) e o Sr. Mengesha Haile (Etiópia), a relatoria ficou a cargo do o Sr. G. Parra-Araguren (Venezuela), 
sendo a relatora-consultora a Sra. L. Balanón (Filipinas). Reuniu-se, posteriormente, nos dias 22 de abril e 03 de 
maio de 1991, e nos dias 03 e 14 de fevereiro de 1992.  Na primeira reunião estiveram representados 31 Estados-
Membros e 18 Estados não-membros, 10 organizações internacionais ligadas à causa da infância (das quais 7 
eram não-governamentais). Na segunda reunião estiveram presentes 33 Estados-Membros e 20 Estados não-
membros, o Informe não traz o número de organizações governamentais e não-governamentais presentes nesta 
ocasião, referindo-se a “un número substancial de observadores”. Da terceira reunião participaram o mesmo 
número de Estados-Membros e 24 Estados não-membros e 15 organizações internacionais. Já na primeira 
reunião verificou-se haver dificuldade por parte dos representantes dos países de língua hispânica em 
expressarem-se em inglês e francês, línguas oficiais da Conferência de Haia, razão pela qual, após consulta aos 
Estados-Membros, foi permitido o uso da língua natal por aqueles representantes, com tradução simultânea para 
o francês e inglês (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 6-8). 
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O Brasil esteve presente nas três reuniões da Comissão Especial na condição de país 

não-membro (ad hoc), bem como esteve no Seminário realizado em Quito, nos dias 2 e 6 de 

abril de 1992, onde, juntamente com um representante da Oficina Permanente e 

representantes da Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El 

Salvador, Peru, Uruguai e Venezuela, participou da elaboração de um documento que, através 

do Instituto Interamericano del Niño, foi encaminhado à Oficina Permanente da Conferência 

de Haia. E, por fim, também compareceu à 17a a sessão da Conferência de Haia. A 

contribuição do Brasil se deu, conforme expressão de Cláudia Lima Marques (1994, p. 2), 

pela “destacada participação do Embaixador Afonso Arinos de Mello-Franco”. 

Em maio de 1993, quando da 17ª Sessão149, estava concluída a CH/93, que, no dia 29 

de maio do mesmo ano, já contava com as assinaturas do México, Costa Rica, Romênia e 

Brasil. Hans van Loon (1995, p. 1-3), destaca que a Convenção colocava os direitos da 

criança como os primeiros a serem considerados em uma adoção internacional, conforme já 

previsto no art. 21 da CIDC; além do mais, para que tais direitos fossem assegurados seriam 

insuficientes esforços unilaterais dos Estados, pois uma adoção desta natureza envolve 

aspectos de emigração e imigração, exigindo, conseqüentemente, uma ação coordenada entre 

ambos os países envolvidos. Por fim, não seria pretensão da Convenção a unificação de regras 

de conflito de jurisdição, mas assegurar o reconhecimento de uma adoção realizada segundo 

os seus termos. 

Cabe destacar que a aprovação da Convenção se deu por unanimidade no dia 28 de 

maio de 1993. Com relação ao título, o nome constante do Anteprojeto era “Convenção sobre 

a Cooperação Internacional e a Proteção das Crianças em Matéria de Adoção Internacional” 

150, todavia optou-se pela inversão da ordem dos termos “cooperação internacional” e 

                                                 
149 A 17a Sessão ocorreu em Haia  nos dias 10 e 29 de maio de 1993, sendo presidida pelo Sr. J. C. Schultsz 
(Países Baixos) (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 10). 
150 No original: “Anteproyecto de convenio sobre la cooperación internacional y la protección de los niños en 
materia de adopción internacional” (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 9). 
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“proteção das crianças” por melhor retratar o principal objetivo da Convenção, qual seja, a 

proteção das crianças. A escolha também recaiu na expressão “internacional” em detrimento 

da “transnacional” por ser esta última mais vinculada a matéria relativa a transações 

internacionais, não sendo normalmente utilizada em Convenções multilaterais sobre relações 

familiares. Foram igualmente consideradas inadequadas as expressões “adoption sur le plan 

international”, “adoption transfrontière”, “adoption interétatique”, por não traduzirem, 

segundo o Relator, o sentido da adoção internacional conforme definida no art. 2.1 da 

Convenção, ou seja, quando diferem a residência habitual de adotante e adotando, além do 

que, os procedimentos conforme previstos implicam na participação dos dois países 

envolvidos, de origem e de acolhida (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 12-13).   

De todo este esforço resultou uma Convenção que inclui regras materiais, 

procedimentais e de conflito, e se apóia no método de cooperação internacional. Este mérito 

deve-se, em parte, ao fato de terem participado da sua elaboração um expressivo número de 

países e organizações (71 países e cerca de 10 organizações não governamentais151). 

  

3.3.2.2 Paradigmas para a interpretação da CH/93: princípios teleológicos e os objetivos da 

Convenção 

 

 O preâmbulo tem, dentre as suas finalidades, a de constituir um referencial para a 

interpretação do tratado. No caso da CH/93 o preâmbulo é composto de cinco parágrafos, dos 

quais houve consenso em relação ao primeiro e ao quinto152, o segundo foi aprovado por 

                                                 
151 Até o dia 03/02/2007 tinham ratificado a CH/93 os seguintes Estados: Albânia, Austrália, Áustria, Bielo-
Rússia, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Letônia, Luxemburgo, México, Holanda, Noruega, Panamá, Peru, 
Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Eslováquia, Eslovena, Espanha, Sri Lanka, Suíça, Suécia, Turquia, Reino 
Unido, Uruguai e Venezuela.  Além da Bolívia, Burkina Faso, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 
Índia, Madagascar, Filipinas e Tailândia (HAGUE CONFERENCE, 2007). 
152 No original:“El primer párrafo  es nuevo y fue aprobado por consenso” (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 
13); “A pesar de que al iniciarse los trabajos  preparatorios hubo cierta oposición, se aprobó por consenso que 
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“ampla maioria” 153, o terceiro por uma “clara maioria” 154, não havendo referência à forma 

de aprovação do quarto parágrafo. 

 O primeiro refere-se à importância da família para o desenvolvimento da criança, 

afirmando ser direito desta crescer em meio a um clima e felicidade, amor e compreensão155. 

Entendemos que nele pode ser reconhecida a afetividade (felicidade, amor e compreensão) 

como um bem jurídico, um direito da criança, a ser concretizado por meio da família. 

 No segundo parágrafo, assim como no terceiro, resta induvidoso o reconhecimento da 

adoção como uma alternativa subsidiária em relação à família biológica, bem como a 

responsabilidade do Estado neste sentido156. A ênfase a este princípio já no preâmbulo parece-

nos uma escolha acertada, assim como a referência à responsabilidade do Estado com 

medidas a serem tomadas em caráter prioritário para assegurá-lo157. 

 O terceiro parágrafo, muito embora se apóie na CIDC, mais precisamente no seu art. 

21, busca ampliar a proteção à criança através de uma maior restrição às formas de colocação 

em família substituta, pois exclui as alternativas que não estabeleçam vínculo de filiação, 

conforme previsto no art. 20.3158 da CIDC.  O texto do parágrafo usa a expressão “família 

permanente a uma criança que não encontra a família conveniente em seu país de origem” ao 

invés da redação original do projeto “uma criança que não pode ser cuidada de uma maneira 

                                                                                                                                                         
los mentados instrumentos internacionales han de ser únicamente  “tomados en consideración” (PARRA-
ARAGUREN, 1993, p. 19). 
153 No original: “se aprobó por uma amplia mayoría” (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 14). 
154 No original: “la propuesta  fue aprobada por una clara mayoria” (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 16). 
155A proposta inicial para a sua inclusão foi da delegação sueca e do Committee for Cooperation with  the 
Nordic Adoption and Parent Organizations, tendo, para a redação final, contado com as contribuições  da 
Indonésia e da Colômbia. 
156 A proposta original da Itália era a de que “cada Estado deverá adotar as medidas adequadas para que a criança 
possa permanecer em sua família biológica”, prevaleceu a da Indonésia, sendo a redação final: “cada país deve 
tomar, com caráter prioritário, medidas adequadas para permitir a manutenção da criança em sua família de 
origem”. Segundo o relator, outros participantes entendiam ser desnecessário o parágrafo em razão do princípio 
da subsidiariedade já vir expresso no art. 4º (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 14).   
157 A Resolução nº 08/2004 do Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras encontra-se harmônica com este 
princípio quando recomenda a destinação de recursos para programas de convivência familiar e prevenção ao 
abandono. Todavia, parece-nos pouco efetiva uma vez que não apresenta destinatário para esta recomendação. 
158 Este artigo reconhece outras possibilidades que não acarretem uma relação de filiação como o Kafalá (ou 
Kafalah) e a guarda. O Egito, sem êxito, defendeu a necessidade de instaurar-se um sistema de cooperação 
internacional que alcançasse estas outras formas de proteção à criança. 
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apropriada em seu Estado de origem” 159, opção acertada por conter referência expressa à 

família como a melhor alternativa para a criança, em detrimento a qualquer outra forma de 

acolhimento160. 

 Algumas questões devem ser destacadas na análise do quarto parágrafo. A primeira 

delas diz respeito à expressão “interesse superior da criança” (expressão adotada pela 

tradução brasileira, no original: “best interests”161), e não a expressão “consideração 

primordial”, contida no art. 21 da CIDC162. Ocorre que o Informe Explicativo de Parra-

Araguren refere-se à opção do Tratado em considerar o interesse da criança como superior, 

todavia, sem desconsiderar os interesses das outras pessoas, com os pais, sejam biológicos ou 

adotivos, entendimento que nos parece harmônico com a redação do Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária, PNCF (BRASIL, 2006, p. 43) que se refere à adoção como um encontro de 

necessidades e desejos mútuos entre adotandos e adotantes, e com a própria CIDC, diante do 

contido no art. 3.1, já analisado no capítulo 1 quando foi estudado o paradigma do interesse da 

criança e do adolescente.   

Refletindo sobre as implicações desta escolha, tomemos a hipótese em que uma 

família domiciliada no estrangeiro venha para o Brasil e aqui ingresse com o pedido de 

adoção, sem oposição da família biológica, em favor de um infante. Enquanto o feito tramita 

                                                 
159 No original: “um niño que no puede ser cuidado de uma manera apropriada em su Estado de origem” 
(PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 15). 
160 Registre-se a posição da Santa Sé acerca da importância da família “los niños  no son individuos aislados sino 
que nacen y pertencen a um determinado entorno. Solo si esse entorno nativo no puede, de uma u outra forma, 
prover um mínimo de  cuidados y educación, debería contemplarse la adopción. La posibilidad de proporcionar 
un mejor futuro desde el punto de vista material no es, en si mesma, razón suficiente para recurrir a la 
adopción” (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 16). A questão foi discutida no capítulo 2 quando tratamos da 
importância da família. 
161 Na tradução brasileira: CH/93 “Convencidos da necessidade de prever as medidas para garantir as ações 
internacionais devem ser feitas no interesse superior da criança”. No original em inglês: “Convinced of the 
necessity to take measures to ensure that intercountry adoptions are  made in the best interests of the child and 
with respect for his or her fundamental rights” (HAGUE CONFERENCE, 1993). 
162 CIDC, art. 21: “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”. Esta é a tradução brasileira. No original em 
inglês: “Article 21 – States parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best 
interests of the child shall be the paramount consideration” (UNITED NATIONS, 1989). 
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formam-se vínculos afetivos recíprocos. O estudo psicossocial pode reconhecer a existência 

de tais vínculos, entretanto, concluir que pela tenra idade da criança o rompimento da relação 

de filiação não acarretará maiores prejuízos para ela. 

Consideramos, para se obter uma resposta para o caso, dois possíveis pontos de 

partida: o caráter subsidiário da adoção (que visa resguardar inúmeros outros direitos 

fundamentais da criança) e os interesses do adotando. A manutenção da criança na família 

biológica, neste caso hipotético, estaria inviável; com relação à família substituta nacional 

poderia existir a possibilidade através de uma adoção de cadastro, entretanto, concretizando-

se esta última, o dano emocional aos pretendentes à adoção internacional seria inegável. 

Outros elementos devem ser considerados na decisão, em especial o conhecimento que tais 

pretendentes estrangeiros tivessem acerca das normas relativas à adoção, e a forma como se 

deu o contato com a família biológica.  A solução mais adequada seria evitar tais situações, e, 

para tanto, exigir-se-ia uma atuação preventiva dos que integram o sistema de justiça, em 

casos excepcionais com a imediata determinação da busca e apreensão da criança163, de 

maneira a interromper, de logo, o processo de formação de vínculos. 

 Todavia, tramitando o feito lentamente, sem uma ação imediata quanto a este aspecto, 

pensamos que as autoridades não estariam - transcorridos meses, e desde que comprovada a 

ausência de má-fé por parte dos adotantes - mais legitimadas a retirar a criança desta família, 

pois, muito embora os seus interesses não sejam superiores, eles também não deverão ser 

afrontados pela inércia da justiça. Para que esta medida cautelar se realize em breve lapso 

temporal é necessário um quadro de profissionais devidamente preparados, e acompanhados 

pelas CEJA´s (Autoridades Centrais). O caso ora descrito é hipotético, pois, provavelmente, o 

adotante, nestas condições, não desconheceria as normas internacionais sobre adoção, o que o 

tornaria responsável pelo eventual sofrimento que viesse ele próprio a provocar em si pela 

                                                 
163 A busca e apreensão é medida extrema a ser aplicada em caráter excepcional e acompanhada por profissionais 
habilitados. 
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tentativa de burlar o sistema de proteção estabelecido na CH/93, entretanto é útil para 

enfatizar a importância da atuação da CEJA (Autoridade Central) no que diz respeito à 

preparação dos profissionais que atuam nesta área, bem como na divulgação, por mais 

redundante que pareça, das normas pertinentes à matéria, inclusive através da internet com a 

manutenção de site contendo esclarecimentos em diversos idiomas, ou, pelo menos, em inglês 

e francês. 

Este quarto parágrafo da CH/93 relaciona-se, além do art. 21, com o art. 35 da CIDC 

que trata das medidas para impedir o seqüestro, venda ou tráfico de crianças, entretanto os 

objetivos diretos da Convenção não se voltam aos aspectos penais da matéria como bem 

revela o próprio título do Tratado. Registre-se, ainda, que houve uma proposta da Bielo-

Rússia e da Rússia no sentido de incluir no preâmbulo referência à prevenção ao trabalho 

infantil e a utilização de crianças em investigações científicas, proposta esta que não teve 

apoio em razão da finalidade específica da Convenção (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 17-

18). 

O último parágrafo traduz a preocupação de manter uma harmonia com outros 

importantes documentos164 relacionados à criança, lembrando, de forma genérica, que os 

princípios neles contidos devem ser levados em consideração.    

Seguindo o nosso estudo quanto aos referenciais a serem considerados na interpretação 

da CH/93, passaremos a analisar os objetivos que se encontram previstos no art. 1º  e dizem 

respeito ao estabelecimento de garantias  para que, quando de uma adoção internacional,  seja 

considerado o interesse superior da criança buscando-se o respeito aos seus direitos 

fundamentais reconhecidos pelo Direito Internacional; a criação de um sistema de cooperação  

que se volte à garantia de tais direitos e à prevenção de venda, seqüestro e tráfico de crianças; 

e, por fim, assegurar o reconhecimento pelos Estados contratantes da adoção que seja 

                                                 
164 A CH/93, no seu quinto parágrafo, refere-se expressamente à CIDC e à Resolução da Assembléia-Geral 
41/85. 
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realizada segundo os seus termos. Ou seja, a Convenção não busca apenas a promoção dos 

direitos, mas visa assegurar que as adoções que observem as disposições do Tratado sejam 

reconhecidas independente de um exequatur subseqüente165. 

 Vê-se que para o alcance dos mesmos e pelos sentimentos que envolvem a matéria, 

seria necessário um documento que não se restringisse a comandos “materialmente neutros”, 

indiferentes às soluções substantivas, de caráter meramente conflitual, como tradicionalmente 

se concebe no DIP (RAMOS, 1994, p. 9-11). Muito embora se reconheça que o interesse de 

proteger a criança é uma preocupação das nações, a visão de como esta preocupação se traduz 

no caso concreto, acreditamos, é melhor traduzida pela perspectiva dos países de origem das 

crianças, o que demonstra o quão acertada foi a decisão em prol da participação destes, 

mesmo que não-membros da Conferência, no processo de elaboração. 

 O uso da expressão “direitos fundamentais, que lhes reconhece o Direito 

Internacional” representa o cuidado que se teve de não deixar à mercê dos ordenamentos 

jurídicos nacionais o reconhecimento destes direitos fundamentais166, levando a que seja 

tomado por parâmetro aqueles direitos previstos nos Tratados Internacionais, em especial a 

CIDC, e os demais documentos mencionados no preâmbulo. 

 Por fim, lembramos que o art. 2º 167 define uma adoção internacional, e ao fazê-lo 

estabelece o âmbito de aplicação da Convenção. Esta vem a ser a adoção que tenha por 

pressuposto o deslocamento de uma criança do Estado onde tenha residência habitual, 

                                                 
165 “Está, por tanto, claro que el objeto del Convenio no es tan solo “promover” sino “assegurar” el 
reconocimiento de dichas adopciones” (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 21). 
166 A respeito da hierarquia dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro 
e as alterações decorrentes com a introdução do § 3º ao art. 5º da CR/88, verificar o Capítulo 1, quando 
estudamos a proteção integral à criança.  
167 Art. 2.1 da CH/93: “A Convenção aplica-se quando uma criança com residência habitual em um estado 
contratante (“o Estado de origem”) tenha sido, é, ou deva ser deslocada para outro estado contratante (“o Estado 
de acolhida”), seja após sua adoção no Estado de origem pelos cônjuges ou por outra pessoa residente 
habitualmente no Estado de acolhida, bem como se essa adoção será realizada, após o deslocamento, no Estado 
de acolhida ou no Estado de origem”. 
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denominado Estado de origem, para um outro, Estado de acolhida, portanto, o critério não é o 

da nacionalidade168, e sim baseado no princípio da proximidade.  

 Esta escolha possibilita que a aplicação das legislações nacionais se faça de forma 

mais homogênea e eficaz do que se daria se o ponto de conexão fosse o da nacionalidade. 

Ademais, há o fator proximidade representado pela expressão “residência habitual”, relativo 

ao ambiente no qual se encontra inserida a criança, levando a uma responsabilidade da 

sociedade e das autoridades locais  para assegurar o respeito  aos seus direitos. 

 Discorrendo acerca da importância do princípio da proximidade, Sandra Garcia Cano 

(2003, p. 40-42) destaca que ele põe fim à prática da tutela à distância que ocorre quando o 

critério é o da nacionalidade, tendo relevância para Tratados como a CH/93 baseado no 

modelo de autoridades centrais, com atribuições relevantes na garantia de aplicação de um 

sistema de proteção169. Defende, também, o uso da expressão “residência habitual” e não 

domicílio, por duas razões: a primeira está relacionada aos diferentes conceitos que o termo 

“domicílio” assume nos diversos Estados, e, em segundo lugar, argumenta  que o domicílio, 

em algumas legislações, depende do domicílio do pai ou responsável, e não da criança.  

 Estes argumentos parecem-nos procedentes, pois sendo reconhecido como domicílio o 

dos pais170, e sendo este diferente do local onde vive e se encontra inserido o filho, o resultado 

                                                 
168 O Decreto-lei nº 4.657/1942, LICC, já estabelecia  no seu art. 7º, que a lei do país em que for domiciliada a 
pessoa é a que determina o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Com 
relação à denominação “adoção por estrangeiro” e “adoção internacional”, o legislador brasileiro ainda mantém 
em alguns dispositivos a primeira, em desacordo com a Convenção. A Lei nº 10.406/2002, nCC traz uma única 
referência à matéria com a expressão “adoção por estrangeiro” quando no seu art. 1.629 transcreve a parte final 
do § 5º do art. 227 da CR/88. A Lei nº 8.069/90, ECA utiliza a expressão “estrangeiro residente ou domiciliado 
fora do país” no art. 46, § 2º (que estabelece os prazos mínimos para o estágio de convivência), art. 51, caput 
(que remete ao art. 31, reiterando o caráter excepcional  da adoção internacional), e §§ 1º ao 4º (os três primeiros 
parágrafos estabelecem exigências para os candidatos à adoção, enquanto o último veda a saída do adotando  do 
território nacional  antes de consumada a adoção). O art. 52 e seu parágrafo único utilizam a expressão “adoção 
internacional” ao dispor acerca da CEJA, mas faz uso, ainda, de terminologia inadequada à Convenção ao 
referir-se  a interessados “estrangeiros” em adoção.   
169 “El núcleo duro de la fragmentación que el estatuto personal experimenta actualmente en las sociedades 
occidentales radica en la erosión de la nacionalidad como factor de conexión de la persona a un sistema 
determinado en el derecho de familia. Dicha erosión se produce, en general, con ocasión de los regímenes de 
protección y, concretamente, con el régimen de protección de menores” (CANO, 2003, p. 40). 
170 Sylvio Loreto (1993/1995, p. 201-202) discorrendo sobre a lei que deve reger as questões atinentes à filiação 
destaca que esta matéria é objeto de estudo do DIP desde a sua origem, prevalecendo, na fase estatutária, a 
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seria incompatível com o desejado pela CH/93 que é o de possibilitar a proteção da criança 

em um contexto mais amplo, que estaria relacionado à política social e aos valores protegidos 

pela sociedade em que ela efetivamente se encontra, e que por ela é responsável.  

 

3.3.2.3 Os efeitos decorrentes do reconhecimento da adoção: em busca da garantia de um 
status jurídico ao menos igualitário 
 

 Em artigo anterior à CH/93, Cláudia Lima Marques (1993, p. 17), analisa o 

reconhecimento da sentença brasileira de adoção destacando que este dependia das 

autoridades judiciárias dos países de destino, constituindo-se, portanto, em um significativo 

avanço a Lei nº 8.069/90, ECA que, no seu art. 41, torna admissível tão-somente as adoções 

plenas, bem como a delimitação das hipóteses em que seria dispensado o consentimento dos 

pais171. Com relação aos adotantes, passa a exigir a prova de sua habilitação à adoção 

consoante as leis do seu país172.  

 Com o Tratado de 1993 mais um capítulo se constrói em favor dos direitos da criança, 

pois a sentença de adoção passará a ter imediato reconhecimento no país de acolhida173, desde 

que a adoção tenha se realizado entre países ratificantes e seja certificada, pela Autoridade 

Central, de que observou todas as exigências e requisitos da Convenção (art. 23.1). A recusa 

ao reconhecimento da adoção dar-se-á apenas nas hipóteses de ofensa à ordem pública (art. 

                                                                                                                                                         
regulamentação pelo estatuto pessoal que seria a lei do domicílio do pai ou da mãe. Com a escola ítalo-franco-
belga a lei considerada passa a ser a da nacionalidade do pai ao tempo do nascimento, possibilitando a ocorrência 
de conflito quando a nacionalidade de pais e de filhos fosse divergente. A idéia hoje prevalente, assinala, é a de 
que “não se deve fazer regular o estado absoluto de uma pessoa pela lei pessoal do outro, quando não haja 
interesse de família a proteger”. Assim, duas circunstâncias devem ser consideradas: “1 – se esses direitos e 
deveres nascem do estado de menor será competente a lei pessoal do filho, pois ele é o incapaz, e, a lei aí, visa de 
preferência protege-lo; 2 – se esses direitos e deveres nascem simplesmente da qualidade de pais e filho maior, 
devem ser aplicadas, cumulativamente, pois não há motivo para que se dê preferência a nenhuma das duas leis 
em conflito”.  
171 ECA, art. 45, § 1º “O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam 
desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder”. Hoje, por força do nCC, poder familiar. 
172 Art. 51, § 1º do ECA. 
173 Antes da CH/93, apenas o Canadá, a Noruega e a Espanha reconheciam a sentença de adoção proferida por 
juiz brasileiro (MELO JÚNIOR, 2000, p. 82). 
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24) e se o Estado Contratante vier a declarar perante o Depositário da Convenção (art. 25) 174 

que não reconhecerá  as adoções realizadas nos termos do art. 39.2, ou seja, decorrentes de 

acordos paralelos entre estes Estados  que derroguem os dispositivos dos arts. 14 a 16 e 18 a 

21 (que tratam de requisitos que envolvem a atuação da Autoridade Central quando da 

apresentação da pretensão adotiva e as providências daí decorrentes, bem como os 

procedimentos a serem adotados para a criança considerada apta a adoção, aspectos atinentes 

ao início da adoção propriamente dita, autorização de saída da criança e providências para a 

proteção da criança após o seu deslocamento do Estado de origem).  

O reconhecimento se dá em relação ao vínculo de filiação formado entre a criança e 

pai adotivo e a ruptura da filiação biológica. Ressalte-se que a Convenção abrange apenas as 

adoções que estabeleçam vínculo de filiação175, todavia, ela não exclui as adoções simples 

internacionais176, pois o seu objetivo é que um maior número possível de Estados passe a 

integrar o sistema que ela propõe177. 

Mas, com a finalidade de proteger os interesses da criança, a CH/93 impõe - na 

hipótese em que a lei do local onde se deu a adoção assegure como efeito a ruptura da filiação 

preexistente da criança - que tanto no Estado de acolhida como em qualquer outro Estado 

contratante em que se reconheça adoção, seja este efeito reconhecido e a criança passe a gozar 

                                                 
174Acerca destes dispositivos esclarece Samuel Alves de Melo Júnior que o Egito demonstrou grande 
preocupação com a possibilidade do não reconhecimento dos efeitos de uma adoção pelos demais países 
contratantes diante, por exemplo, do processo de regionalização decorrente da União Européia que leva à 
circulação das famílias pelos países do bloco.  Há, ainda, a questão dos países que seguem a Lei Muçulmana que 
prevê como modalidade de colocação em família substituta o Kafalá (Kafalah), instituto que não acarreta a 
formação de vínculos de filiação, assim, por razões de ordem pública, as adoções com os seus efeitos, não seriam 
reconhecidas por tais países (MELO JÚNIOR, 2000, p. 82-83). 
175 Arts. 2º, 2 e art. 26, 1 da CH/93. 
176 Pelo art. 2º, 2 resta claro que  a exigência é que a adoção estabeleça vínculo de filiação. O ponto de partida é a 
lei do país que realizou a adoção, assim, pelo art. 26, 1, c, se o país onde ocorreu a adoção reconhece apenas a 
adoção plena, diferentemente do país de acolhida da criança, aplicar-se-á o dispositivo da adoção plena. Cláudia 
Lima Marques (1994, p. 10) defende esta flexibilidade, lembrando que países como China, Coréia, Índia e 
diversos outros africanos, importantes países de origem, admitem a adoção simples, e, portanto, seriam excluídos 
da CH/93.   
177 O art. 28 da Convenção representa o esforço para ampliar o número de adesões, ao dispor que “A Convenção 
não afetará nenhuma lei do estado de origem que requeria que a adoção de uma criança residente habitualmente 
nesse Estado ocorra neste Estado, ou que proíba a colocação da criança no Estado de acolhida ou seu 
deslocamento ao Estado de acolhida antes da adoção”.   
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dos direitos decorrentes de uma adoção, admitida, ainda, a aplicação de eventuais disposições 

mais favoráveis à criança em vigor nestes estados contratantes178. 

A Convenção não estipula uma regra de jurisdição179, ficando a critério do sistema 

normativo nacional  determinar onde se processará a adoção (art. 28), ou seja, não tem a 

pretensão  de estabelecer um regime uniforme em questões relativas à competência e lei 

aplicável. No caso do Brasil, a adoção aqui se processará, conseqüentemente serão aplicadas 

as nossas disposições normativas em relação à matéria, tais como  a admissão tão-somente da 

adoção como modalidade de colocação em família substituta internacional, vedação de guarda 

pré-adotiva e exclusividade da adoção  plena.   

Com este reconhecimento, além do vínculo de filiação e da responsabilidade materna e 

paterna dos pais adotivos em relação à criança, conseqüências obrigatórias180, poderia 

acarretar como terceiro efeito o rompimento do vínculo de filiação preexistente, pois é 

possível que a adoção se constitua apenas na modalidade plena, de acordo com o que 

analisamos acima.  Há, ainda, a possibilidade de a adoção ter sido concedida como adoção 

simples, e, no país de acolhida, pela cláusula de conversão, tornar-se plena, desde que a lei 

deste Estado permita esta modalidade e que os consentimentos181 exigidos pelo art. 4º, “c” e 

“d” tenham sido outorgados (art. 27 da Convenção). Em suma, a CH/93 busca assegurar ao 

                                                 
178 Arts. 26.1, “c”, 26.2 e 26.3. Parra-Araguren, no seu relatório, esclarece que a proposta inicial acrescentava a 
palavra “todo” ao lado do vínculo de filiação. Todavia, conforme sugestão da Alemanha e Áustria, esta 
expressão foi suprimida considerando que, em alguns países, quando a adoção ocorre entre parentes, algumas 
relações jurídicas permanecem entre a criança e seus pais. A proposta foi aceita, mas houve manifestações 
contrárias sob a alegação de que esta hipótese possibilitaria tentativas de imigração dos pais biológicos no país 
de acolhida da criança. 
179 Cláudia Lima Marques (1994, p. 11) também defende esta opção, tendo em vista que, a exemplo do que 
acontecia no Brasil antes do ECA,  países como Chile, Índia e Coréia, o adotando terá definida a sua situação 
jurídica apenas no país de acolhida, saído do seu país de origem  através de termo de guarda ou tutela.   
180 Art. 26, 1, “a” e “b” da CH/93. 
181 Estes consentimentos referem-se às “pessoas, instituições e autoridades”, que deverão ser devidamente 
esclarecidas sobre os efeitos da adoção, o consentimento tenha sido dado de forma livre e devidamente reduzida 
a termo, sem que tenha ocorrido qualquer pagamento ou compensação em troca; e, no caso da mãe, que o 
consentimento tenha ocorrido após o nascimento da criança; por fim, que o adotando, de acordo com a sua idade 
e maturidade, tenha sido esclarecido sobre os efeitos da adoção e tenha anuído (quando o consentimento do 
adotando é exigido). 
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adotando “um melhor (ou pelo menos igualitário) status jurídico no país que a acolhe” 

(MARQUES, 1994, p. 7). 

Esta solução, segundo Sandra Garcia Cano (2003, p. 254-256), não é suficiente para 

garantir o reconhecimento da ruptura irrevogável do vínculo de filiação preexistente, pois a 

Convenção restringe-se a remeter ao ordenamento jurídico nacional a solução do problema, 

então poderá ocorrer de, no Estado de origem, a adoção pressupor a ruptura do vínculo de 

filiação, mas esta ruptura não ser irrevogável, criando uma situação de conflito para o caso em 

que no país de acolhida admita-se apenas a adoção plena, portanto exigindo a irrevogabilidade 

do vínculo de filiação. Atende, todavia, aqueles países que admitem a adoção em ambas as 

formas: simples e plena. 

Em conseqüência, pode-se afirmar que o sistema de cooperação não alcança 

satisfatoriamente a etapa de reconhecimento, o que parece ser confirmado quando 

constatamos que a Convenção não trata da questão da revogação182 e, como medida 

preventiva para evitar situação como estas, pode-se recorrer a não autorização do certificado 

de continuidade previsto no art. 17, “c”.  

As limitações estabelecidas no art. 27 da CH/93 para a conversão da adoção revela que 

não foi objetivo do Tratado promover a harmonização do direito material acerca da adoção 

(alínea “a”, quando a lei do país de acolhida permite) - o que é compreensível em razão da 

busca de um maior número de países, com legislações tão diversas, que venham a integrar 

este sistema de cooperação e proteção – todavia, acreditamos que, com relação à alínea “b” 

(que exige os consentimentos do art. 4º “c” e “d” para que se faça a conversão), poderia ter 

prevalecido o interesse superior do adotado, uma vez que, tendo a criança  sido inserida em 

uma nova família e país, não vislumbramos benefício a ela na manutenção do vínculo de 

                                                 
182 “La ruptura del vínculo de filiación preexistente a la que se refiere el párrafo 2 del articulo 26 no ha de ser 
“definitiva” y por tanto tal precepto cubre también los casos excepcionales en que es posible la revocación de 
la adopción” (PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 108). 
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filiação preexistente tão-somente por estar condicionado a autorização de terceiros, inclusive 

da sua família biológica. 

 Devemos lembrar que o art. 26.3 trata da possibilidade de aplicação de estatuto 

jurídico mais favorável à criança mesmo que de outro Estado contratante, desde que este 

reconheça a adoção.  Parra-Araguren (1993, p. 107), retomando aos debates que resultaram 

neste dispositivo, lembra que foram inúmeras as objeções por ele conter uma norma de 

conflito183. 

Percebemos que a CH/93 faz uso de normas materiais, quando fala de vínculo de 

filiação e responsabilidade dos pais adotivos, e de normas conflituais, como a contida no art. 

26. 2 e 26.3, que tratam do reconhecimento dos efeitos da adoção pelo Estado de acolhida e 

outros Estados contratantes. Também encontramos regra de conflito no art. 27, que trata da 

adoção no país de origem que não tenha por efeito a ruptura dos vínculos preexistentes e da 

sua conversão. 

Ainda no que concerne à eficácia extraterritorial das decisões há o aspecto atinente à 

nacionalidade184. Wilson Donizeti Liberati oferece um resumo de como os diversos países 

tratam a questão da aquisição da nacionalidade ou até mesmo da cidadania em razão da 

adoção. A legislação suíça e italiana prevêem a aquisição da cidadania pela adoção, 

igualmente a Suécia, desde que o adotado não tenha completado 12 anos de idade; na Espanha 

a aquisição da nacionalidade se dá em caso de adoção de menor de 18 anos. Na França, onde 

convivem a adoção na forma simples e na plena, a aquisição será automática se a adoção tiver 

se dado na forma plena. 

                                                 
183 “[...] el  texto suscitó objeciones porque se trata de una norma de conflicto oculta que introduciría um 
elemento de confusión en el funcionamiento de los sistemas conflictuales de todos los Estados contratantes”. 
(PARRA-ARAGUREN, 1993, p. 107). 
184 A nacionalidade pode ser originária ou adquirida. A primeira decorre do nascimento, enquanto a segunda é 
adquirida posterior ao nascimento - portanto quando o indivíduo já tinha uma nacionalidade – e através das 
hipóteses previstas em direito Os países podem adotar os sistemas jus sanguinis, jus soli ou misto, conforme a 
nacionalidade do filho, independente do seu local de nascimento, seja atribuída em razão das dos pais; em 
decorrência do elemento territorial, ou seja, do local onde nasceu; ou através de uma combinação dos dois 
primeiros sistemas (LORETO, 1974, p. 5-7).  
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 Em resumo, a CH/93 não assegura que a criança, após o deferimento do pedido de 

adoção, saia do seu país de origem com a nacionalidade do seu país de acolhida, pois irá 

depender da legislação interna destes. Entretanto, considerando os paradigmas que norteiam a 

sua interpretação, principalmente ao referir-se ao respeito aos direitos que lhes reconhecem os 

Tratados Internacionais, estando entre eles incluído o direito à nacionalidade, é obrigação da 

autoridade competente agilizar a obtenção da nova nacionalidade185 logo após a chegada do 

adotado no país de acolhida.  

Com relação à nacionalidade brasileira, está não sofrerá alteração em virtude a 

exceção contida na alínea “b” do art. 12, § 4º , II da CR/88. Ou seja, a aquisição de outra 

nacionalidade é hipótese de perda, mas deve se considerar que o adotado não é juridicamente 

capaz de optar pela nacionalidade, conseqüentemente permanecerá brasileiro até o alcance da 

maioridade civil quando poderá fazer a escolha.    

No que concerne aos direitos sucessórios, a CH/93 também não regulou os seus efeitos 

e, como bem destaca Jacob Dolinger (2003, p. 427), ficará “na dependência das teorias 

existentes sobre qual direito internacional privado deve ser seguido para se chegar à lei 

aplicável à adoção”, o que torna indispensável uma detida análise da legislação do país de 

acolhida acerca do tratamento conferido à questão do direito sucessório, antes da emissão do 

certificado de continuidade. 

 

3.3.2.4 Os limites ao reconhecimento da adoção: a ordem pública 

 

Conforme afirmamos, uma adoção internacional só não será reconhecida se ocorrerem 

duas hipóteses: se o Estado Contratante declarar perante o Depositário da Convenção que não 

                                                 
185 Acerca da aquisição da nacionalidade, Vera Maria Barreira Jatahy (2006, p. 853-854) refere-se, ainda, à 
recomendação do Instituto de Direito Comparado (sessão de Roma de 1973) no sentido de que as autoridades 
estabeleçam regras, procedimentos e práticas que permitam, em curto prazo, a criança adquirir a nacionalidade 
do adotante.  
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reconhecerá as adoções realizadas com base em acordos paralelos firmados entre os Estados 

que resultem na derrogação dos dispositivos dos arts. 14 a 16 e 18 a 21, ou se houver ofensa à 

ordem pública. Esta última cláusula é considerada de estilo, portanto, convém refletirmos 

acerca de como a ordem pública é compreendida pela doutrina nacional. 

Oscar Tenório (1942, p. 186-189), referindo-se a “leis de ordem pública” diz que, 

muito embora não veja utilidade na sua categorização,  alguns juristas defendem a divisão 

entre leis de ordem pública interna e leis de ordem pública internacional186, outros preferem 

ordem pública universal e ordem pública particular e, ainda, ordem pública absoluta e ordem 

pública relativa187. Para ele a ordem pública traduziria uma proteção aos “princípios da 

consciência jurídica do Estado” em relação às normas alienígenas.  

Considerada por Haroldo Valladão (1971, p. 492, 502-504) como o principal limite à 

aplicação da lei estrangeira, o “único universal”, a ordem pública possibilita, em nome da 

tutela dos interesses fundamentais do Estado do foro e dos seus súditos, que a lei estrangeira 

não seja aplicada. A ordem pública estaria baseada nos conceitos de justiça, moral, religião, 

economia e política, conceitos estes que assumem diferentes feições de acordo com a época e 

o local e não decorrem apenas de regras expressas como também de princípios, podendo a sua 

aplicação se dar de forma direta ou indireta. 

Ao discorrer acerca do limite à extraterritorialidade da lei, Maria Helena Diniz (2005, 

p. 405-406, 408-410) afirma que este se encontra amparado nos “princípios de nossa 

organização política, jurídica e social”, representados pela soberania nacional, ordem pública 

e pelos bons costumes, os quais deverão ser averiguados pelo órgão judicante quando da 

aplicação da lei estrangeira. Mas, esta trilogia poderia ser resumida na própria ordem pública 

enquanto ordem social, que se constitui em um critério axiológico que varia de acordo com o 

tempo e lugar. 

                                                 
186 Menciona Fiore. 
187 Nesta corrente cita Lainé. 
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Acerca da divisão entre ordem pública interna e  internacional, a autora entende que 

não cabe tal classificação, uma vez que ordem pública refere-se a cada Estado188, estando a 

distinção associada a forma como se dá a sua defesa. Entretanto, refere-se a leis de ordem 

pública interna, que seriam jus cogens, normas impositivas, de imperatividade absoluta, que 

não admitem a possibilidade das partes contratantes disporem de maneira diferente, 

acompanham as pessoas, a elas aplicando-se, mesmo que venham a residir em outro Estado, 

em razão do seu domicílio ou nacionalidade. Estas leis seriam as constitucionais, e, além 

destas, as “administrativas, as processuais, as penais, as de organização judiciária, as fiscais, 

as de polícia, as que protegem os incapazes, as sobre organização de família, as que 

estabelecem condições e formalidades essenciais para certos atos, etc.” As leis de ordem 

pública internacional, por sua vez, seriam obrigatórias a todos, independente da sua 

nacionalidade, desde que residam no território, pois dizem respeito a um sentimento que está 

presente na sociedade internacional, a exemplo da rejeição à escravidão (DINIZ, 2005, p. 411-

413). 

Contrapondo-se ao posicionamento de Maria Helena Diniz, Jacob Dolinger afirma não 

existir leis de ordem pública, e nem a dicotomia leis de ordem pública interna e leis de ordem 

pública internacional189, constituindo-se a ordem pública em uma exceção e não em uma 

regra, que se faria presente na ocorrência de uma antinomia insuperável entre a lei estrangeira 

e a lex fori. Considera a ordem pública como um elemento de conciliação, afasta a idéia do 

seu suposto caráter pertubador, uma vez que, através dela, se poderia construir um conceito 

universalizante, ou seja, defende que, no plano internacional, se tenha não uma ordem pública 

de exceção, mas de colaboração. 

                                                 
188 “Ordem pública é o conjunto de normas essenciais à convivência nacional; logo não comporta classificação 
em ordem pública interna e ordem pública internacional, mas tão-somente a de cada Estado” (DINIZ, 2005, p. 
410). 
189 “A ordem pública é uma, indivisível, indefinível, abstrata, individual e anônima, que flutua sobre o sistema 
jurídico nacional como um anjo protetor, que aplica critérios diferentes dentro de uma tolerância graduada, e 
que, apesar de toda esta incerteza é entendida pelos juristas e aplicada pelos julgadores com uma constância e 
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Considerando que a ordem pública assume diferentes feições conforme o tempo e o 

espaço, entende o autor pela impossibilidade de conceituá-la de forma precisa. Caberá ao juiz 

traduzir este sentimento vigente na sociedade, verificando se o ato em questão irá escandalizar 

a sociedade, independente deste ato ser  proibido ou desconhecido pela legislação nacional. A 

ordem pública não é uma regra norma do DIP e não é de direito público, é um princípio que 

deve ser visto não como uma regra, mas como uma exceção que é reconhecida universalmente 

(DOLINGER, 1979, 3-7; 55-56). 

A ordem pública como fenômeno principiológico parece-nos uma concepção mais 

adequada na busca do caráter universalizante a que conclama Dolinger, sendo a que melhor 

atende às exigências hodiernas decorrentes da globalização, onde o sentido de ordem pública 

é percebido através dos elementos de valor comum internacional.  Através deste instrumento, 

a regra de conexão será afastada em respeito aos limites axiológicos averiguados diante do 

caso concreto. Partindo deste pressuposto, surge uma nova questão: afastada a regra de 

conexão pelo princípio da ordem pública, qual a lei que será aplicada? Para Dolinger é a lex 

fori. 

Referindo-se à possibilidade de aplicação de uma regra material mais apropriada, 

Izabel de Albuquerque Pereira (2006, p. 515-516) lembra que a ordem pública pode acarretar 

um efeito positivo por permitir, diante da ameaça a valores consagrados em uma determinada 

ordem jurídica, a aplicação de uma “lei mais adequada”, a que mais se aproxime do negócio 

jurídico (the most significant relationship). Ou seja, defende que com o afastamento da lei 

estrangeira ofensiva aos valores relevantes do foro, estar-se-á evitando, com este 

impedimento, um resultado injusto, uma vez que aquele sistema jurídico não possui qualquer 

ligação ou interesse com o caso concreto. A proposta tem utilidade se conjugada com o 

critério da proximidade que estabelece a CH/93, já referido.  

                                                                                                                                                         
uniformidade que supera, às vezes, a interpretação de normas jurídicas concretas, sujeitas à intermináveis  
divergências da doutrina e da jurisprudência” (DOLINGER, 1979, p. 42). 
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Os fundamentos do sistema de garantia à criança e ao adolescente têm assento 

constitucional, assim, seguindo o pensamento de Dolinger, também entendemos que a lei 

aplicável seria a lex fori, como, por exemplo, se daria na hipótese em que o pretendente à 

adoção fosse oriundo de um país que admitisse tão-somente a adoção na modalidade simples, 

quando o nosso ordenamento admite  apenas na sua forma plena. Todavia, para esta situação, 

a CH/93 se antecipou, conforme já vimos acima com os comentários ao art. 26.1 “c”, 2.6.2 e 

2.6.3. 

Uma outra hipótese ocorreria, por exemplo, em relação à adoção proposta por casal 

homoafetivo, neste caso se um casal oriundo de países como a Noruega, Holanda ou Suécia 

obtém, no seu país, autorização para adoção de criança, esta poderá não ser aceita no país de 

origem da criança desde que o seu ordenamento jurídico não admita adoção para casais 

homoafetivos. O mesmo se daria  para aqueles, independente do gênero, que vivessem em 

união estável.  

Todavia, mesmo nestas circunstâncias, convém ponderar que a proteção à pessoa 

humana se faz presente também no DIP. Analisando a questão, Nádia Araújo (2003, p. 12-26, 

111) considera que a dignidade da pessoa humana é o pilar axiológico dos direitos humanos, 

que tem por finalidade maior a proteção da pessoa, e este objetivo também está presente no 

DIP. No mesmo sentido é Cançado Trindade (1999, p. 27, 80) ao mencionar os valores 

comuns superiores que inspiram o direito de proteção, e Bruno Miragem (2005, p. 349) que se 

refere à ordem pública como promotora dos direitos humanos. Emerge deste raciocínio que 

haverá contrariedade ao princípio da ordem pública se, quando da aplicação da norma 

estrangeira, ocorrer colisão com o princípio da dignidade da pessoa humana190.  Este princípio 

                                                 
190 Nádia Araújo (2003, p. 113-114) oferece como exemplo o caso ocorrido na Alemanha, país onde a 
capacidade é regida pelo direito nacional de cada um. Na Alemanha, em 1971, um espanhol solteiro pretendia 
casar com uma alemã divorciada. Ocorre que na Espanha, à época, o divórcio era proibido. Os noivos, na busca 
de uma resposta satisfatória ao seu pleito, recorreram ao Tribunal Constitucional alemão que, considerando o 
primado do princípio sobre a norma, concedeu a licença para o casamento.   
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possui duplo caráter: negativo e positivo, pelo primeiro se dá a sua proteção, enquanto pelo 

segundo a sua promoção. 

Partindo desta premissa, se pode argumentar que a vedação à adoção para casais que 

vivam em união estável ou para casais homoafetivos é uma afronta a princípios como o da 

igualdade e o da dignidade da pessoa humana, lembrando, ainda, que, quando se concretiza 

uma adoção internacional, a criança passará a residir em um outro país com um sistema, não 

só normativo, mas, sobretudo, com valores e ideologia, diferente do que vigora no seu país de 

origem, e, portanto,  outros parâmetros serão tomados para  compreender e definir o que vem 

a ser o seu superior interesse.  

Todavia, reconhecemos que este nosso argumento poderá não prevalecer em certas 

sociedades, tendo em vista que algumas ainda encontram-se, por exemplo, sob a influência de 

religiões fundamentalistas, e considerando que cada sociedade tem o seu próprio caminhar, é 

neste processo histórico que as conquistas em favor da dignidade da pessoa humana se 

tornarão uma realidade devidamente legitimada por aquele povo. Por fim, lembramos que, 

para  uma adoção internacional poder ter seguimento, é necessário que as Autoridades 

Centrais de ambos os Estados manifestem o seu de acordo para que a adoção prossiga191, 

ocasião em que deverá ser apreciada a compatibilidade entre as normas do país de acolhida e 

do país de origem da criança. 

 

3.3.2.5 Autoridades Centrais: a sua importância em um sistema de cooperação 

 

O sistema de cooperação previsto na CH/93 pode ser traduzido nas palavras 

“centralização”, “colaboração” e “controle” (MARQUES, 2005, p. 37), quando reafirma os 

princípios já consagrados na CIDC e estabelece procedimentos e obrigações às autoridades de 

                                                 
191 Art. 17, c da CH/93. 
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ambos os países propicia uma maior segurança jurídica às adoções que terá como beneficiária 

primeira a criança. Mas, a introdução da figura da Autoridade Central não foi inovação da 

CH/93 uma vez que já havia previsão neste sentido na Convenção relativa à citação e à  

notificação no estrangeiro dos atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial, de 

15 de novembro de 1965. Ela surge como decorrência da própria evolução das técnicas de 

cooperação em Direito Internacional, também conhecida como “cooperação internacional 

entre autoridades” ou simplesmente CIA. 

 Na tentativa de estabelecer um alinha evolutiva acerca de como se deram as técnicas 

de cooperação internacional partiremos, com base no estudo de Sandra Garcia Cano, da via 

diplomática. Por esta, a comunicação entre os Estados se processa mediante as vias 

tradicionais de relação entre os Ministérios do país requerente e do país requerido, ou seja, o 

pedido do órgão jurisdicional é apresentado, através do Ministério da Justiça, ao Ministério 

das Relações Exteriores que cuida de encaminhá-lo à embaixada do país requerido. Esta, por 

sua vez, transmite a solicitação ao seu Ministério das Relações Exteriores que, através do 

Ministério da Justiça do país requerido, fará chegar à autoridade competente para o 

atendimento do pedido. Atendida a solicitação, a resposta seguirá o mesmo percurso.   

O número de órgãos envolvidos faz com que o procedimento torne-se complexo e 

lento, com evidente prejuízo às partes interessadas, passando esta técnica a ser utilizada de 

forma secundária, abrindo-se espaço para a via consular indireta192. Por esta, o Estado elege 

uma autoridade responsável por receber e devolver ao cônsul do Estado requerente, após 

devidamente executada, o pleito respectivo. A dificuldade apresentada pela via consular 

indireta reside no fato de que, por não haver exigência convencional neste sentido, nem todos 

                                                 
192 Sandra García Cano (2006, p. 3-7) refere-se à Convenção de Haia de 1896 como tendo consagrado a via 
diplomática, enquanto as de 1905 e 1954, a via consular indireta. A autora menciona, ainda, outras vias de 
comunicação complementar, como: a via direta  por representação diplomática ou consular, a transmissão direta 
por via postal e a comunicação direta entre autoridades dos Estados-Partes, esta última utilizada de forma 
subsidiária  pelas Convenções de Haia de 1905 e 1954. 
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os Estados informam previamente a lista das suas autoridades, levando, em conseqüência, a 

que se repitam as mesmas dificuldades apresentadas na técnica anterior. 

Muito embora a via consular indireta seja considerada o embrião da técnica de CIA, é 

com a Convenção de Haia de 1965 que surge a estrutura das Autoridades Centrais193. Por este 

sistema, cada Estado-Parte indica a sua Autoridade, que será a responsável por fazer cumprir 

o que estabelece o tratado, comunicando esta designação ao Ministério de Assuntos Exteriores 

dos Países Baixos quando do depósito do instrumento de adesão ou ratificação, ou mesmo 

após. 

 Cano destaca que, de início, o modelo de Autoridades Centrais caracterizava-se por 

uma estrutura de intervenção unilateral tendo por fim a intermediação entre os órgãos 

judiciais dos Estados requerente e requerido, e, desta forma, não se dava uma interação direta 

entre ambas as Autoridades Centrais com vista ao tratamento do caso concreto.  

Em uma segunda etapa, embora se mantendo unilateral, instaura-se, ao lado das 

Autoridades Centrais receptoras e distintas destas, autoridades transmissoras. É o que ocorre, 

por exemplo, com a Convenção de Nova Iorque de 1956 sobre a Prestação de Alimentos no 

Estrangeiro194 e a Convenção de Haia de 1980 sobre a Assistência Jurídica Gratuita, estando 

presente, ainda, um caráter tutelar nas suas atribuições195 (CANO, 2006, p. 9-11). 

 

                                                 
193 A Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, Nações Unidas, 1956, previa no seu art. II. 2: 
“Cada Parte Contratante designará, no momento do depósito do instrumento de ratificação ou adesão, um 
organismo público ou particular que exercerá em seu território as funções de Instituição Intermediária”.  Ainda 
não se utilizava a denominação “autoridade” e sim “organismo”, sendo a primeira mais adequada para 
representar a necessária segurança jurídica exigida pelo novo sistema (CANO, 2006, p. 8).  
194 Além do art. II. 2 mencionado na nota acima, tem-se no mesmo Tratado: art. III. 1 “Se o demandante se 
encontrar no território de uma Parte Contratante, doravante designado como o Estado do demandante, e 
demandante se encontrar sob a jurisdição de outra Parte Contratante, doravante designada como o Estado do 
demandado, o primeiro poderá encaminhar um pedido a uma Autoridade Remetente do Estado onde se encontrar 
para obter alimentos da parte do demandado”; e art. IV. 1. “A Autoridade Remetente transmitirá os documentos 
à Instituição Intermediária designada pelo Estado do demandado, a menos que considere que o pedido não foi 
formulado de boa-fé”.    
195 Art. VI da Convenção de Nova Iorque de 1956: “A Instituição Intermediária, atuando dentro dos limites dos 
poderes conferidos pelo demandante, tomará, em nome deste, quaisquer medidas apropriadas para assegurar a 
prestação dos alimentos. Ela poderá, igualmente, transigir e, quando necessário, iniciar e prosseguir uma ação 
alimentar e fazer executar qualquer sentença, decisão ou outro ato judiciário”. 
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O modelo previsto na CH/93 é aquele que foi inaugurado com as Convenções de 

Luxemburgo196 e de Haia de 1980197 referente à subtração de menores. É um modelo que 

concentra em uma única estrutura as funções de recepção e transmissão, assim, além de 

menos complexo, oferece uma maior segurança jurídica, ademais, a função tutelar não só 

permanece como é enfatizada. 

Com este sistema, a cooperação ocorre ad extra e ad intra, ou seja, de forma direta 

entre as Autoridades  Centrais dos diferentes Estados e, entre Autoridade Central e demais 

autoridades competentes de um mesmo Estado, tudo com o fim de fazer cumprir os objetivos 

da Convenção. Neste sistema, as Autoridades Centrais, em especial como ocorre na CH/93, 

possuem uma capacidade decisória198 que as diferenciam, constituindo-se em uma etapa 

preliminar e obrigatória para que se realize qualquer projeto de adoção. Tratando-se de um 

Estado federativo ou com unidades territoriais autônomas, a CH/93 prevê a possibilidade de 

designação de mais de uma Autoridade Central, este é o caso do Brasil.  

 

 

 

 

 

                                                 
196 A Convenção Européia sobre o Reconhecimento e Execução de Decisões Relativas à Posse e Guarda de 
Crianças e o Restabelecimento de Guarda de Crianças (Luxemburgo, 1980) prevê no seu art. 2.º  a colaboração 
entre as Autoridades Centrais. Segundo registra Dolinger (2003, p. 270-271), este tratado é complementar à 
Convenção de Haia de 1980, conforme declaração do Tribunal de Grand Instance de Toulouse. Pela Convenção 
de Luxemburgo o procedimento é mais longo e as exigências maiores para que se proceda com a execução da 
decisão judicial sobre a guarda da criança, em relação àquela. 
197 A Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças (Haia, 1980) estabelece no seu art. 
6.º “Cada Estado contratante designará uma Autoridade Central encarregada de dar cumprimento às obrigações 
que lhe são impostas pela presente Convenção”. A redação é a mesma do também art. 6.º da CH/93. Acerca da 
Convenção de Haia de 1980, Dolinger (2003, p. 244-245) destaca a instituição de um sistema de cooperação 
entre Autoridades Centrais com caráter permanente. Gatelli (2003, p. 47), por sua vez, considera que esta 
cooperação deve se dar não apenas entre as Autoridades Centrais dos países, como também entre estas e as 
demais autoridades do seu Estado. 
198 Este caráter decisório não está presente na Convenção de Haia de 1996, na qual a ênfase dada ao papel das 
Autoridades Centrais é de cooperação. 
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3.4 O BRASIL E A CH/93 

 

3.4.1 As novas figuras administrativas e políticas que surgem a partir da CH/ 93 

  

A CH/93 começou a viger no Brasil no dia 1º de julho de 1999, com aprovação do 

Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 01/99 e promulgada pelo Decreto 

Presidencial n.º 3.087/99.  A adequação da estrutura administrativa às novas exigências 

resultou na designação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, SEDH para o papel de 

Autoridade Central Federal, ACAF e, no âmbito dos Estados federados e do Distrito Federal, 

as CEJA´s, para as funções de Autoridades Centrais nos Estados-federados, aproveitando, 

desta forma, a estrutura já existente em decorrência do ECA199.  

As atribuições das duas Autoridades Centrais não se confundem, uma vez que à ACAF 

caberá o credenciamento dos organismos que atuarão no território brasileiro, a gerência do 

banco de dados nacional de crianças aptas à adoção e pretendentes à adoção internacional, 

representar os interesses do Estado Brasileiro, e atividades administrativas e de cooperação na 

esfera federal com vista a viabilizar o alcance dos objetivos da Convenção.  

As Autoridades Centrais dos Estados federados, por seu turno, além das tradicionais 

atribuições já previstas no ECA200  de análise de dossiê e fornecimento de laudo preliminar 

aos pretendentes à adoção internacional e gerenciamento do cadastro estadual de pretendentes 

a adoção e crianças consideradas aptas para tal fim, terá por atribuição indicar o  pretendente a 

ser convocado, assegurando, desta forma,  a observância do princípio da subsidiariedade da 

adoção internacional, manter contato com a Autoridade Central do país de acolhida da 

criança, encaminhando a esta todas as informações relativas ao futuro adotando, expedir o 

certificado para fins de continuidade da adoção,  bem como, concluído o processo de adoção 

                                                 
199 Art. 6º 1 e 2 da CH/93, Decreto n. 3.174, de 16/9/1999, e art. 52 do ECA. 
200 Art. 52 do ECA. 



 

 

135

 

junto ao juiz natural, emitir o certificado de que a adoção realizada atendeu às exigências do 

tratado, documento este que se constitui pressuposto para a efetivação das garantias jurídicas 

para a criança no país de acolhida201. Cria-se, ainda o Conselho de Autoridades Centrais 

Brasileiras, com a responsabilidade de “traçar políticas e linhas de ação comuns”202. 

 

3.4.2 Natureza jurídica e composição destas novas figuras 

 

Pouco se fala da natureza jurídica destas novas figuras. Em Luiz Carlos de Barros 

Figueiredo (2002, p. 123) encontramos que a Autoridade Central do Estado federado seria 

judicialiforme, ou seja, atua como uma espécie de juízo de 2º grau, assumindo uma “feição de 

supremacia sobre a decisão do juiz”.  Tal entendimento decorre do fato de que, para o autor, 

os atos destas autoridades - como o de encaminhar as informações da criança para a 

Autoridade Central do país de acolhida e emitir o certificado de que a adoção se deu conforme 

estabelece a Convenção, podendo negar-se a emiti-lo mesmo que já tenha o juiz natural 

proferido a sua decisão deferindo a adoção internacional - é capaz de obstar que a sentença 

concessiva  da adoção alcance reconhecimento no país de acolhida. 

Embasando este raciocínio, defende que com a CH/93 as adoções internacionais 

passaram a ter duas fases. A primeira, a qual ele denomina de fase preparatória, diz respeito às 

pré-condições para a adoção, ou juízo de admissibilidade, inteligência dos arts. 4º e 5º do 

Tratado203, tudo conforme já previsto no ordenamento jurídico nacional desde antes da 

Convenção, sendo estas exigências cumpridas em procedimento judicial. 

                                                 
201 CH/93, arts. 9o, e 15 usque 21. 
202 Art. 5o, parágrafo único do Decreto no 3.174/99. 
203 Os requisitos para as adoções internacionais encontram-se previstos nos arts. 4º e 5º da Convenção, dentre 
eles destaca-se a necessidade de que a criança  tenha sido previamente considerada apta a adoção, o que significa  
limites às adoções consentidas, reforçando o caráter subsidiário das adoções internacionais. Esta medida é de 
grande relevância uma vez que põe fim à eventual prática mercantil por parte dos genitores que, 
inescrupulosamente, utilizassem os filhos para a obtenção de lucro, negociando-os com pessoa ou casal 
domiciliado no exterior. 
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A segunda fase seria a de habilitação do pretendente e definição das condições da 

criança para ser adotada, requisitos processuais para a adoção internacional nos termos das 

disposições contidas no Capítulo IV da Convenção204. Sendo tais atribuições não mais 

exclusivamente administrativas como eram as das CEJA’s, conforme previstas no art. 52 do 

ECA, podendo agora divergir da decisão do juiz natural quanto à indicação do pretendente à 

adoção ou negar-se a reconhecer que a  adoção, deferida através de decisão que julgou o 

mérito da causa, atendeu aos requisitos da CH/93, não emitindo, conseqüentemente, o 

certificado de conformidade a que se refere o art. 23. 1 do Tratado. 

Entendemos que estas atribuições não descaracterizam a natureza administrativa da 

Autoridade Central, uma vez que a sentença que concede a adoção, após o trânsito em 

julgado, independentemente do referendo desta Autoridade Central, é capaz de produzir 

efeitos jurídicos, todavia restritos ao território nacional, podendo, em havendo 

questionamento, a matéria ser enfrentada através de ação rescisória dentro das hipóteses 

previstas no art. 485 do CPC. 

  As providências para o reconhecimento da decisão a serem encaminhadas à 

Autoridade Central do país de acolhida, por sua vez, são de caráter administrativo. O fato de 

ter natureza administrativa não invalida a repercussão jurídica do ato, como, por exemplo, 

ocorre no caso da expulsão do estrangeiro205, cujo inquérito pode ser instaurado pelo 

Departamento da Polícia Federal por determinação do Ministro da Justiça, até mesmo de  

 

                                                 
204 O Capítulo IV da Convenção disciplina os requisitos procedimentais para uma adoção internacional, estando 
no centro deste a Autoridade Central.  Em relação aos adotantes, a ela caberá conceder a autorização para que 
pleiteiem uma adoção em outro país, atestando, após estudos interdisciplinares, que estão aptos a receber uma 
criança em adoção, transmitindo esta autorização e estudos à Autoridade Central do país de acolhida. As 
informações relativas à criança, tanto jurídicas como sócio-familiares, médicas, psicológicas, suas e de sua 
família, por seu turno, serão encaminhadas pela Autoridade Central do seu país de origem. Constatado o 
atendimento das exigências da Convenção é expedido um certificado de continuidade, possibilitando que o 
pretendente dê início ao estágio de convivência.  
205 Lei no 6.815, de 19/08/1980, Estatuto do Estrangeiro (arts. 65 a 75), regulamentado pelo Decreto no 86.715, 
de 10/12/1981 (arts. 100 a 109).  
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ofício, e, encerrado, é encaminhado ao Presidente da República a quem cabe decidir sobre a 

conveniência e oportunidade da expulsão. 

Seguindo o entendimento de que seriam judicialiforme, a sua composição se daria tão-

somente por magistrados da ativa, excluindo-se os aposentados e quaisquer outros 

profissionais. Comungando com esta tese, um Grupo de Trabalho206 apresentou proposição 

neste sentido, sendo a proposta aprovada à unanimidade pelo Conselho de Autoridades 

Centrais, passando a integrar a Resolução nº 03/2001. Apesar desta recomendação, o que 

vemos é uma ausência de uniformidade na composição destas Autoridades estaduais, o que 

será demonstrado na nossa pesquisa. 

A CH/93 não estabelece se as Autoridades Centrais deverão ser órgãos públicos ou 

privados207, e, em sendo públicos, não diz se administrativos ou judiciais208. Entendemos que 

estas Comissões, com as novas atribuições decorrentes da CH/93, permanecem públicas e 

administrativas, pelos argumentos já apresentados, portanto não se pode exigir que a sua 

composição se restrinja a integrantes da Magistratura, todavia há de se buscar uma 

padronização desta composição de forma a refletir  uma compreensão minimamente uniforme 

acerca do seu papel.  Parece-nos recomendável que a integrem juízes, bem como profissionais 

das áreas de psicologia e assistência social, todos, preferencialmente, atuantes nas varas da 

infância e juventude em razão de, ao menos em tese, serem detentores de uma formação 

                                                 
206 Este Grupo de Trabalho foi instituído pelo Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras e era composto pelos 
Presidentes das CEJA’s de Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará, com a finalidade de apresentar uma 
proposta de uniformização de procedimentos em matéria de adoção internacional, o que foi feito no ano de 2000.   
207 CH/93: “art. 6.1 – Todo Estado contratante designará uma Autoridade Central encarregada de dar 
cumprimento às obrigações que a presente Convenção impõe. 6.2 – Um Estado federal, um Estado no qual 
vigoram diversos sistemas jurídicos ou um Estado com unidades territoriais autônomas pode designar mais de 
uma Autoridade Central e especificar a extensão territorial e pessoal de suas funções. O Estado que faça uso 
dessa faculdade designará a Autoridade Central a quem pode ser dirigida toda comunicação para sua 
retransmissão à Autoridade Central competente dentro desse Estado”.  O Bureau Permanente da Conferência de 
Haia de Direito Internacional Privado deve ser comunicado da designação das Autoridades Centrais e da 
extensão das suas funções (art. 13).  
208 Nas Convenções de CIA bilaterais há uma exigência de que as Autoridades Centrais sejam públicas, pois cada 
Estado-parte responderá às obrigações através destas Autoridades que deverão transitar na estrutura 
governamental para atender às demandas. Tratando-se de Convenções multilaterais, que envolvem diversos 
países com peculiaridades próprias na sua estrutura política, organizacional e jurídica, a natureza, estrutura e 
poderes destas Autoridades Centrais ficam a cargo dos Direitos Internos (CANO, 2003, p. 109-110). 



 

 

138

 

técnica e sensibilidade maior para a matéria em decorrência do exercício profissional, além de 

possibilitar a necessária visão interdisciplinar quando da análise e decisão dos casos. A 

necessidade de serem públicos e não privados justificasse não apenas por razões operacionais 

- diante da necessidade de que estas Autoridades transitem na estrutura do Estado para bem 

atender ao seu papel - como em virtude da natureza da matéria, conforme estabelece a CR/88 

(art. 227, § 5º).  

Apesar de divergirmos com relação à natureza judicialiforme, acatamos a sugestão de 

que o juiz que integre a Comissão não deve ser o mesmo que oficie no processo de adoção 

propriamente dito209 (FIGUEIREDO, 2002 p. 125), pois esta medida propiciará uma maior 

isenção quando da decisão de expedição do certificado de conformidade. O mesmo deveria 

ocorrer em relação ao representante do Ministério Público, psicólogo e assistente social. 

Com relação ao Ministério Público, diante da presença do interesse da criança e por se 

tratar de questão concernente ao estado da pessoa (filiação) - objetivo final do pedido de 

habilitação para fins de adoção, capaz de gerar uma expectativa de direito por parte do 

pretendente - a sua intervenção é obrigatória em todos os feitos, atuando, desta forma, como 

fiscal da lei interveniente em razão da natureza do interesse envolvido210.    

Parece-nos desprovido de sentido que outros profissionais, como médico, comissário 

de polícia, advogado, defensor público ou representante da comunidade dela participem como 

membro. Com relação ao Conselho de Direitos, é oportuna uma articulação da Autoridade 

Central com este órgão, tendo em vista que, para a realização dos objetivos da CH/93 há que 

se instituir e fortalecer políticas de apoio familiar, prevenção ao abandono de crianças e até 

mesmo, de forma subsidiária, de colocação em família substituta nacional. 

                                                 
209 Na Resolução nº 03/2001 do Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras, cláusula 12.a.: “As CEJAS ou 
CEJAIS devem ser compostas, obrigatoriamente, por magistrados da ativa. O juiz da Infância e da Juventude 
vencido na apreciação do pedido de habilitação deverá ser considerado impedido de presidir o respectivo 
processo judicial de adoção”.  Ou seja, a recomendação restringe àquele cujo voto foi vencido, diferentemente da 
nossa proposta. 
210 Art. 82, incs. I e II do CPC. 
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A Autoridade Central Administrativa Federal, ACAF possui natureza administrativa, 

conforme se conclui das suas atribuições já mencionadas. Destacamos que ela, de forma 

adequada a sua relevância e à natureza da matéria pela qual responde, é presidida pelo 

Secretário Especial de Direitos Humanos, SEDH vinculado de forma direta à Presidência da 

República.  

Por fim, temos o Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras, do qual fazem parte 

um representante da Polícia Federal, um representante do Ministério das Relações Exteriores, 

um representante de cada uma das Autoridades Centrais dos estados e do Distrito Federal, e a 

Autoridade Central Federal, que o preside. Estão excluídos desta composição o Ministério 

Público Estadual e o CONANDA, cujas participações seriam, no nosso entender, necessárias. 

Este último em virtude de ser o órgão responsável pela formulação da política e controlador 

das ações na área da infância e juventude211, enquanto o Ministério Público Estadual em razão 

das suas atribuições constitucionais, sendo este Órgão quem responde pela matéria relativa à 

convivência familiar (adoção e perda do poder familiar). 

Baseado em um parecer do Fórum Nacional de Coordenadores de Centros de Apoio da 

Infância e da Juventude dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal, 

FONCAIJ212, O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público 

dos Estados e da União, CNPG rejeitou a proposta do Ministério Público Estadual integrar o 

Conselho de Autoridades Centrais. O FONCAIJ questionou se não seria igualmente 

importante a participação da OAB, do IBDFAM, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 

Conselhos Tutelares, entre outras organizações com atuação na área de apoio à adoção. 

                                                 
211 Constituição da República, arts. 204, II combinado com o art. 227, § 7º. 
212 O parecer consta do Extrato da Ata nº 02/2007, de 09/03/2007 do CNPG, e conclui pela “participação dos 
Ministérios Públicos nas reuniões desse Colegiado, na qualidade de fiscal, inclusive entendida essa função em 
seu sentido mais amplo, o que abrange ações de fomento de linhas de ação, de colaboração e estabelecimento de 
parcerias. Assim, estaria o Ministério Público apto a influenciar diretamente em suas deliberações, porém 
resguardado em sua isenção”. Parece-nos uma contradição que se conclame a “influenciar diretamente” as 
deliberações e celebrar “parcerias” e ao mesmo tempo manifeste uma preocupação com resguardar a “isenção”. 
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 Entendemos que o parecer foi equivocado, uma vez que todos os órgãos mencionados são de 

inegável relevância à causa da criança e do adolescente e a do Estado Democrático de Direito, 

entretanto, em relação aos da sociedade civil, deve-se destacar que estes já estariam 

representados através do CONANDA que, por força de disposição constitucional e 

infraconstitucional, assegura a participação da sociedade civil organizada de forma paritária 

com a representação governamental213.  

    Com relação ao CNJ ou mesmo ao CNMP lembramos que, em sua maioria, o 

Conselho de Autoridades Centrais é composto por representantes do Poder Judiciário, como, 

de acordo com o nosso posicionamento, deveria também contar com representantes do 

Ministério Público, e as deliberações do Conselho de Autoridades Centrais serem 

encaminhadas tanto ao CNJ quanto ao CNMP.  

O argumento central no parecer do FONCAIJ, todavia, diz respeito à compatibilidade 

do munus fiscalizatório do Ministério Público com o seu assento neste órgão colegiado, 

traçando um infeliz paralelo com o Conselho de Direitos, uma vez que são órgãos diferentes 

na sua essência, afinal em prevalecendo este argumento, o Poder Judiciário também não 

poderia julgar as decisões do Conselho de Autoridades Centrais. Nos Conselhos de 

Direitos214, de fato, não é possível a participação tanto de representante do Ministério Público  

                                                 
213Com relação à OAB, há uma questão preliminar a ser discutida que vem a ser a interpretação do alcance do 
art. 133 da Constituição diante do disposto no art. 166 do ECA. Pelo primeiro dispositivo tem-se que “o 
advogado é indispensável à administração da justiça” “nos limites da lei”, já no ECA há a previsão de que  o 
pedido de adoção poderá ser formulado diretamente em cartório através de petição assinada pelos próprios 
requerentes, nas hipóteses em que os genitores da criança forem falecidos, tiverem anuído expressamente ao 
pleito, ou se tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar. Ou seja, em não havendo o contraditório é 
dispensável a participação do advogado. Acrescente-se que, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direita de 
Inconstitucionalidade, ADI-MC 1127/DF, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, o STF decidiu 
pela inaplicabilidade do dispositivo da Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil, no que se refere à postulação judicial privativa de advogado perante os juizados especiais. O próprio 
Conselho de Autoridades Centrais já se manifestou sobre o tema na Resolução nº 03/2001, entendendo como não 
obrigatória a intervenção de advogado nos pedidos de habilitação, excetuando-se a hipótese em que se instaure o 
contraditório. Acreditamos que, para uma melhor solução dos pedidos, especialmente quando o requerente é 
apresentado diretamente pela Autoridade Central do seu país, o Advogado daria uma grande contribuição na 
orientação jurídica e na defesa dos interesses do pretendente que, por razões geográficas, de língua, entre outras, 
teria uma maior dificuldade  em atender eventuais exigências que viessem a ser feitas. 
214 Os Conselhos de Direitos foram discutidos no capítulo 2 quando tratamos do princípio da co-
responsabilidade. 
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como do Poder Judiciário, pois estes Conselhos são órgãos deliberativos e controladores das 

políticas para a infância e juventude,  gestores dos recursos do FIA, e integram o eixo de 

promoção e controle dos direitos da criança, sendo um dos canais de realização da democracia 

participativa. 

São vários os Conselhos hoje existentes e que têm nos seus quadros representantes do 

Ministério Público e do Poder Judiciário, a exemplo do CNJ e do Conselho Nacional do 

Ministério Público, CNMP, ambos criados através da EC 45/2004. No primeiro, dos seus 

quinze membros, dois são representantes do Ministério Público (um do Ministério Público da 

União e outro do Ministério Público Estadual). Já o Conselho Nacional do Ministério Público, 

dentre os seus quatorze membros, dois são representantes do Judiciário. 

A constitucionalidade do CNJ foi enfrentada na ADIn 3367-1 decidindo o STF  pela 

sua constitucionalidade. Na ação a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB 

questionava a participação de membros alheios ao Poder Judiciário, considerando que esta 

participação violaria a cláusula pétrea da separação dos poderes e traria risco à independência 

do Poder Judiciário na sua função típica  que é a jurisdicional. 

Em seu voto, o Relator Ministro Cezar Peluso resgata as origens do princípio da 

separação dos poderes, o seu real sentido, não o reconhecendo como absoluto ou rígido entre 

os órgãos incumbidos de cada uma das funções estatais; e que o “Conselho não julga causa 

alguma, nem dispõe de nenhuma atribuição, de nenhuma competência, cujo exercício fosse 

capaz de interferir no desempenho da função típica do judiciário, a jurisdicional” (STF, 2007, 

p. 20). 

O CNJ é órgão do Poder Judiciário, de natureza administrativa, que tem por função 

política o aprimoramento do Poder Judiciário, e, dentre os seus quinze membros, dois são 

representantes do Ministério Público. Esta participação não impede a propositura de medida 
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judicial contra as decisões do CNJ, como recentemente foi veiculado na imprensa em relação 

à questão do teto vencimental215. 

O Conselho de Autoridades Centrais em matéria de adoção e o Conselho de 

Autoridade Central Administrativa Federal contra o Seqüestro Internacional de Crianças216 

surgem através de um processo distinto dos dois Conselhos acima referidos, uma vez que 

surgem em razão de tratados internacionais que adotaram, como decorrência da própria 

evolução das técnicas de cooperação em Direito Internacional, o modelo de CIA. 

A sustentação deste modelo, como já analisamos, está na estrutura da Autoridade 

Central, e sendo o Brasil uma Federação, cada Estado tem a sua Autoridade Central em 

matéria de adoção internacional. Diante da pluralidade própria da organização político-

administrativa de uma República Federativa, há o Conselho de Autoridades Centrais, a quem 

incumbe elaborar e avaliar as políticas e linha de ação com o fim de assegurar o cumprimento 

da Convenção. Não possui este Conselho uma natureza jurisdicional, as suas resoluções não 

vinculam a ação dos operadores do direito, embora tenham importância política diante do seu 

papel que é de uniformizar as ações, estabelecendo parâmetros que refletem a atuação do 

Brasil nesta matéria. É a própria Convenção Internacional que trata da sua finalidade e dá os 

seus contornos, muito embora a estrutura dos órgãos que concretizam a CIA seja definida pelo 

Direito Interno, a quem caberá designar qual a autoridade mais adequada para assumir este 

papel. 

As atribuições do Conselho encontram-se detalhadas no seu Regimento (Resolução nº 

02/2000), sendo elas a de estabelecer políticas e linhas de ação do Programa Nacional de  

                                                 
215 Referimo-nos à matéria intitulada Procurador-geral deve contestar CNJ, publicada no Diário de Pernambuco 
do dia 08/03/2007, Caderno Política, folha A8. Eis um trecho da matéria: “O procurador-geral da república, 
Antônio Fernando de Souza, sinalizou ontem que poderá contestar no STF a decisão do Conselho Nacional de 
Justiça que liberou o pagamento a desembargadores de salário superior a R$24.500, o teto do servidor federal”.  
216 A menção a esta Convenção decorre do fato de que o Conselho de Autoridade Central Administrativa Federal 
contra o Seqüestro Internacional de Crianças, criado através do Decreto nº 3.951/2001, conta com onze 
membros, dentre os quais prevê a possibilidade de participação de um representante do CONANDA e de um 
representante da Procuradoria-Geral da República (Ministério Público, portanto). 
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Cooperação em Adoção Internacional, articulação, troca de informações, avaliação das 

atividades das Autoridades Centrais dos Estados Federados, promover eventos, estimular a 

formação técnica dos profissionais que atuam na área, e outras atividades similares, sempre 

voltada à busca da integração e defesa dos princípios maiores da Convenção. 

A contribuição que pode dar o Ministério Público é enorme em razão da sua 

experiência decorrente do exercício natural das suas atribuições, não apenas nos processos de 

adoção propriamente dito como naqueles que se destinam à decretação da perda do poder 

familiar dos genitores daquelas crianças que serão consideradas aptas à adoção.  

O Conselho de Autoridades Centrais é órgão público, governamental, cujas atribuições 

não se encontram entre as judiciais e nem entre aquelas administrativas de rotina, não atua na 

fase inicial de apresentação da pretensão, análise de dossiê, cadastramento; não atua na etapa 

intermediária quando se dá a troca de informação, emissão de certificado de continuidade, 

nem mesmo na etapa final, quando se certifica que a adoção atendeu às exigências do tratado, 

e tampouco responde pelo credenciamento de organismos.  

Os reflexos da sua atuação se farão sentir em todas estas etapas, apesar de suas 

decisões não possuírem força imperativa, mas sim relevância política, uma vez que é 

responsável por integrar e uniformizar a atuação das Autoridades dos Estados federados, 

refletindo, internacionalmente, nas ações desenvolvidas pelas autoridades brasileiras para 

assegurar o respeito e cumprimento da CH/93. Atua como um fórum de debate nacional que 

se reúne ordinariamente uma vez ao ano. 
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3.4.3 As Resoluções do Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras 

 

Desde a sua criação foram editadas dez Resoluções pelo Conselho de Autoridade 

Centrais Brasileiras217, sendo que a de número 5 não se encontra disponibilizada no site ou 

mesmo para acesso direto naquele órgão218. A primeira delas contém recomendações que 

buscam dotar as Autoridades Centrais Estaduais de condições de funcionamento dentro do 

modelo de CIA e critérios mínimos de uniformização, mantém inalterados os cadastros em 

vigor, e, expressamente, admite a adoção para países não ratificantes da CH/93, desde que não 

existam pretendentes oriundos de países ratificantes. 

A permissão para adoção de crianças brasileiras por pretendente oriundo de país não 

ratificante é reiterada em Resoluções futuras, advertindo-se, contudo, quanto à necessidade de 

se firmar um “compromisso moral” com o adotante visando a que, o mais rápido possível, 

seja a situação jurídica da criança regularizada no país de acolhida. Concordamos com esta 

possibilidade219, todavia, há de se restringir tais adoções, devendo ser precedidas de uma 

análise da legislação interna, sopesada a distância cultural entre o país de acolhida e o Brasil, 

bem como analisadas as condições políticas (a exemplo de restrições para país que se 

encontre envolvido em conflitos bélicos). 

Destacamos, contudo, que a forma como foi autorizada a manutenção dos cadastros 

em vigor mostrou-se temerária por não ter sido precedida de entendimentos entre o Governo 

brasileiro e as autoridades dos países onde residem os pretendentes à adoção, com o fim de 

assegurar que os benefícios decorrentes da CH/93 fossem estendidos para as crianças 

                                                 
217 Até o dia 04/09/2007 constava do site da Autoridade Central referência numérica a 10 Resoluções 
(BRASIL.SEDH, 2007)  
218 A mesma teria sido elaborada no período de transição entre o Governo de Fernando Henrique Cardoso e o 
primeiro Governo Lula, não tendo sido localizada desde então. 
219 A decisão deve também ser analisada à luz dos arts. 6o (que trata do efeito imediato da lei em vigor) e 5o da 
LICC (referente à necessidade de observância dos fins sociais e do bem comum quando da aplicação da lei).  
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adotadas naquelas condições. Todavia, considerando-se que, findo o prazo de validade220 do 

laudo de habilitação expedido pela CEJA para estes candidatos, eles não tiveram renovadas as 

autorizações, passando-se a exigir o cumprimento das disposições da CH/93, esta Resolução 

constituiu-se, de fato, em regra de transição de curto alcance temporal. 

 As medidas estruturadoras referem-se à implantação do SIPIA/INFOADOTE; 

uniformização dos formulários a serem utilizados pelos candidatos; e à recomendação de que 

sejam celebrados convênios entre as Autoridades Centrais Estaduais, para suprir a ausência de 

um cadastro nacional de crianças e pretendentes. Outras se voltam ao fortalecimento destas 

Autoridades, como a que recomenda que os Tribunais de Justiça enviem Projetos de Lei às 

Assembléias Legislativas para fins de inclusão das CEJA’s nas suas estruturas 

administrativas, além de conferir-lhes a atribuição formal de convocação do pretendente. 

Todas estas medidas são necessárias e carecem de implantação plena até os dias atuais.   

A Resolução nº 2 é também do ano de 2000, e por ela foi aprovado o Regimento 

Interno do Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras, cujas atribuições já foram 

analisadas. 

No ano seguinte são editadas as Resoluções 3, 4 e 6. A que contém um maior número 

de recomendações é a 3221, que reitera a admissão de pretendentes oriundos de países não 

ratificantes; recomenda o tratamento de adoção internacional para os pedidos apresentados 

por estrangeiros portadores de visto temporário, diplomático, oficial ou de cortesia222; com 

relação à adoção promovida por parente próximo da criança, dispõe acerca da exigência do 

laudo de habilitação dispensando a inscrição do adotante em cadastro223; admite a adoção 

                                                 
220 À época os laudos de habilitação em Pernambuco tinham prazo de validade de um ano. Atualmente o prazo é 
de dois anos, seguindo a Resolução n. 08/2004 do Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras. 
221 Serviu de subsídio para Resolução nº 03/2001 a proposta de uniformização de procedimentos elaborada no 
ano de 2000 pela Comissão instituída pelo Conselho de Autoridades Centrais. 
222 Justifica-se a medida em razão do futuro deslocamento do adotado para o país de acolhida. 
223 O ECA privilegia os laços parentais e afetivos entre adotando e adotante, assim haverá amparo legal para  esta 
adoção intuito personae, dispensando-se o prévio cadastramento. Todavia, como ocorrerá o deslocamento da 
criança do seu país de origem para o país de acolhida, é necessária a intervenção da Autoridade Central. 
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internacional para aqueles que vivam em união estável224; trata da dispensabilidade da 

representação por advogado, excetuando-se a hipótese de ocorrência de contraditório; 

considera os organismos credenciados como supletivos, portanto não obrigatórios225; e reitera 

o critério da residência habitual para a aplicação da CH/93, referindo-se ao nacional 

domiciliado no exterior.   

O INFOADOTE é merecedor de duas cláusulas que se referem a sua implantação 

como meio para possibilitar que as informações de todo o território nacional sejam integradas 

e centralizadas. Concluída a fase de implantação será desnecessário o cadastramento do 

pretendente na comarca, uma vez que, habilitado perante a Autoridade Central Estadual226, as 

informações seriam repassadas a todas as comarcas do estado. Ainda com relação à CEJA, 

destaca a sua atribuição na emissão do certificado de conformidade e recomenda que seus 

membros sejam apenas magistrados em atividade, não podendo o juiz que atuou no processo 

de adoção ser o mesmo que apreciou o pedido de habilitação227. A necessidade de 

uniformização de procedimento é mais uma vez recomendada. 

A Resolução nº 4/2001 apenas dispõe sobre o credenciamento228 junto à ACAF das 

entidades internacionais que trabalham com adoção, recomendando, em caso de 

                                                 
224 A matéria foi discutida em razão da CH/93, no art. 2.1, referir-se apenas a “cônjuges ou por uma pessoa”, 
sendo a resolução pertinente em face da inexistência de hierarquia entre as entidades familiares, conforme foi 
visto no capítulo 2.  
225 A apresentação do pretendente à adoção não será feita, necessariamente, por organismo credenciado, podendo 
o pleito ser encaminhado diretamente pela Autoridade Central do país de acolhida (arts. 15 e 22 da CH/93). No 
caso de serem conferidas funções de Autoridade Central a organismos credenciados, esta declaração deverá se 
feita perante o depositário da Convenção (art. 22.2), enquanto que o país de acolhida pode declarar que aceita 
apenas adotantes encaminhados pelas Autoridades Centrais e organismos que receberam estas funções, como foi 
o caso do Brasil, restringindo, consequentemente, as adoções privadas, ou seja, os pedidos formulados apenas 
por advogados.   
226 A Resolução ainda refere-se à “CEJA” e não “Autoridade Central Estadual”. 
227 Esta Resolução está relacionada com o entendimento acerca da natureza jurídica da Autoridade Central 
Estadual. 
228 Os organismos deverão ser portadores de credenciamento tanto no seu país como no país no qual atuam. Os 
pedidos seguem o disposto no art. 11, caput, da LICC, ou seja, obedecem a lei do  Estado em que se 
constituírem.  A autorização para funcionar no Brasil é fornecida pela Divisão de Outorgas e Títulos da 
Secretaria Nacional de Justiça. De posse da autorização, o organismo apresentará o seu pedido de cadastramento 
junto à Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras do Departamento de Polícia Federal. Após esta etapa, 
requer perante o Secretário de Estado de Direitos Humanos o credenciamento para atuar em todo o território 
nacional. (BRASIL. SEDH, 2007). 
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 descumprimento, sanções a serem aplicadas pelas Autoridades Centrais Estaduais. A 

Resolução nº 6/2001 trata das reuniões do Conselho de Autoridades Centrais. No Regimento 

Interno (Resolução nº 2/2000), consta que as reuniões ordinárias ocorrerão duas vezes ao ano, 

uma a cada semestre, enquanto que a Resolução nº 6 reduz o número de reuniões ordinárias 

de duas para uma, admitindo a convocação para reuniões extraordinárias.  Cria comissões 

temáticas, inclusive para tratar da uniformização de procedimentos. E, por fim, admite a 

participação de convidados às reuniões do Conselho, todavia sem direito a voto. 

O INFOADOTE pela terceira vez é referido, desta feita como única cláusula da 

Resolução nº 07/2003, sendo reconhecido como o banco de dados nacional a funcionar sob a 

coordenação da SEDH, admitindo-se, em paralelo, os bancos de dados estaduais. 

Na Resolução nº 8/2004 retoma-se a questão dos “convidados”, com referência 

expressa à possibilidade de participação, nesta condição, do CONANDA e do Ministério 

Público Estadual, mantendo-se a restrição quanto ao voto. Veda-se, entretanto, a participação 

das entidades privadas que trabalhem com adoção229. Retoma-se o tema da adoção para 

candidatos oriundos de países não ratificantes, proibindo-se, nesta hipótese, a intervenção de 

organismo230, e reafirma a ordem de preferência aos nacionais e ratificantes. Para os 

estrangeiros residentes de forma permanente no Brasil, recomenda que as CEJA’s os orientem 

a regularizar a situação do adotado junto ao país de acolhida. Reitera ser da atribuição das 

Comissões a emissão dos laudos de habilitação, e fixa prazo para que estas  enviem à ACAF  

a relação anual dos adotantes231.  

                                                 
229 Entendemos que esta restrição é equivocada, uma vez que representantes de organismos podem trazer 
esclarecimentos e contribuições às discussões, todavia, esta participação deveria ser restrita a determinadas 
matérias.  
230 A medida é necessária uma vez que tais “organismos” não são reconhecidos pelo Brasil, por serem 
provenientes de países não ratificantes, logo o pretendente à adoção não será representado pela pessoa jurídica 
do organismo, mas poderá sê-lo pela pessoa física de um dirigente, atuando como procurador do adotante. 
231 A recomendação teria sido mais adequada se fizesse referência ao padrão das informações conforme o 
adotado pela Conferência de Haia, que inclui a discriminação das crianças adotadas por idade, gênero, 
informações acerca das adoções nacionais, entre outras. 
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Dedica duas cláusulas ao intercâmbio de laudos de habilitação entre os estados, na 

primeira remete à discricionariedade de cada Comissão em aceitar ou não os laudos de 

habilitação expedidos por outros estados, enquanto que pela segunda admite que o pedido de 

habilitação seja instruído por cópias autenticadas dos documentos. 

As recomendações que alcançam questões de maior amplitude dizem respeito à 

constituição de uma Subcomissão Permanente para acompanhar o Projeto da Lei Nacional de 

Adoção;  ao apoio  à integração dos GEAD´s; que sejam intensificadas as discussões entre os  

membros do Conselho de Autoridades Centrais entre si e com o CONANDA e os Ministérios 

Públicos Estaduais; a destinação de recursos  a programas de apoio à convivência familiar e 

prevenção ao abandono; re-ordenamento dos abrigos;  instituição de mecanismo  que 

permitam o acompanhamento daqueles que se encontram institucionalizados; e, por fim, a 

inclusão obrigatória em vários cursos superiores, inclusive Direito, da disciplina de Direito da 

Criança e do Adolescente. 

Na cláusula oitava da Resolução nº 8/2004 percebe-se uma preocupação com a 

situação pós-adotiva da criança no país não ratificante, constando recomendações com a 

finalidade de assegurar o reconhecimento da adoção, relativas à verificação de requisitos 

formais do documento de autorização para fins de adoção, competência da autoridade que o 

expede, legislação do país de acolhida e aspectos atinentes à tradução do documento, a serem 

desempenhadas pela ACAF; além de recomendar que a adoção concluída seja informada a 

esta Autoridade Federal para fins de  notificação ao Ministério das Relações Exteriores, a 

quem caberá  o registro do caso e posterior acompanhamento da criança. 

Interpretamos algumas destas recomendações como confusas por se sobreporem ao 

papel do Ministério Público junto às Autoridades Centrais Estaduais, uma vez que é este o 

fiscal da lei a quem cabe verificar tais exigências preliminares sem que haja prejuízo, em 

havendo a necessidade, de se promover consulta prévia à ACAF.  Com relação ao cadastro 
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por parte do Ministério das Relações Exteriores para posterior acompanhamento, entendemos 

ser salutar a medida, cuja providência deveria ser passível de requerimento direto por parte da 

Autoridade Central Estadual, com concomitante comunicação à ACAF, por razões de ordem 

prática, diante da modesta estrutura de apoio desta última, o que causaria um crescimento no 

volume das suas atividades cotidianas podendo acarretar ou demora nas comunicações ao 

Ministério das Relações Exteriores ou prejuízo às outras atividades da ACAF. 

 Os relatos de insucesso, de acordo com o nosso entendimento, deveriam ser remetidos 

ao Bureau da Conferência de Haia para fins de subsidiar análises futuras que tenham por 

objetivo identificar as causas do insucesso e elaborar propostas destinadas a evitar situações 

semelhantes através de medidas globais capazes de aprimorar o sistema de cooperação como 

um todo. Para tanto, é necessário um comprometimento efetivo das Autoridades Centrais com 

o estágio pós-adotivo, não apenas acompanhando como também comunicando às Autoridades 

Centrais do país de acolhida os casos em que sejam identificadas dificuldades de adaptação. 

Apesar de não existir esta previsão expressa na CH/93, ela atenderia ao espírito de proteção 

integral sob a égide do qual foi construído este Tratado. 

A Resolução nº 9/2005 retoma o tema da dispensabilidade de participação de 

advogados nas adoções internacionais; sugere medidas para controle dos custos cobrados 

nestas adoções, através de diligências a serem promovidas pelas embaixadas brasileiras; trata 

da capacitação de juízes; da criação de varas especializadas regionais da infância e da 

juventude; matéria procedimental relativa à expedição de certificados de continuidade; e 

medidas para coibir a busca de criança nos abrigos realizada por representantes de organismos 

internacionais. 

Algumas disposições dizem respeito, diretamente, à prevenção do tráfico de crianças, 

como a que recomenda cautela por parte dos juízes na concessão de guarda pré-adotiva a 

estrangeiro e as relativas à transferência da mesma criança para diversos adotantes sucessivos, 
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em vários estados. A mais controversa é a que exige a apresentação de exame de DNA como 

pré-requisito para a lavratura de registro civil de nascimento de criança filha de pai 

estrangeiro turista em trânsito no Brasil.  

A providência tem por fim evitar práticas ilícitas, entretanto, pode ocorrer que um 

casal domiciliado no estrangeiro, de passagem pelo nosso país, venha a ter o seu filho e, por 

razões pessoais, queira registrá-lo como brasileiro, conforme admite a CR/88 (art. 12, I). 

Parece-nos que a Resolução é inconstitucional, apesar de ser compreensível o fim que ela 

almeja. Todavia, o tráfico de crianças por esta via se enfrenta com capacitação, fiscalização e 

punição, inclusive, do responsável pelo cartório de registro civil que se envolva com esta 

prática, tendo a Polícia Federal um importante papel, quando da emissão do passaporte, de 

prevenir a saída ilícita de crianças do nosso território. Ademais, nada impede que o oficial de 

registro civil, comungando com a prática delituosa, deixe de exigir a prova do DNA, bem 

como aquele que tendo uma conduta honesta, de imediato, comunique às autoridades as 

suspeitas relacionadas àquele pedido específico de lavratura do registro civil de nascimento.  

Pela primeira vez o Conselho refere-se a um limite etário para fins de esgotar a 

tentativa de colocação da criança em família substituta nacional, ao recomendar a 

comunicação obrigatória às demais Comissões de todas as crianças de até cinco anos de idade 

que estejam disponíveis para adoção, antes de encaminhá-la à adoção internacional. Busca-se 

suprir a ausência do cadastro nacional, entretanto a sua implementação pode padecer de 

dificuldades operacionais que venham a comprometer o direito da criança à convivência 

familiar. A recomendação não fixa prazo para resposta e nem disciplina como seria o contato 

com o nacional inscrito no cadastro do outro estado, podendo ocorrer que o lapso temporal 

entre o envio da comunicação - recebimento pelas diversas CEJA’s, consulta aos seus 

respectivos cadastros, identificação de eventuais pretendentes, contato com estes, 

esclarecimento de suas dúvidas, apreciação dos diversos pretendentes encaminhados pelas 
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várias CEJA’s, todo este processo sem uma centralização, pulverizado nos diversos estados – 

e o recebimento da resposta com a conseqüente decisão, venha a ser prejudicial à criança. A 

idéia necessita de aprimoramento para a implantação. 

Com relação ao PLNA recomenda que a sua redação seja alterada de forma a manter o 

estágio de convivência a ser cumprido integralmente no Brasil. 

A Resolução no 10/2006 trata de questões referentes à Conferência de Haia, instituindo 

modelos de relatórios, inclusive de estatísticas, e certificados de conformidade e continuidade, 

a produção em língua portuguesa dos documentos relativos à CH/93, e comunicação da 

existência e atribuição do Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras ao CNJ. 

Desde a sua instituição o Conselho editou resoluções que disciplinam matérias 

relativas ao período de transição; critérios mínimos de atuação para as Autoridades Centrais 

Estaduais; medidas de combate à saída ilícita de crianças do território nacional; atendimento 

ao padrão de documentos adotados pela Conferência de Haia; e medidas amplas voltadas à 

política nacional de promoção ao direito à convivência familiar. Entretanto, a ausência de um 

sistema de monitoramento destas resoluções faz com que não se acompanhe e avalie se 

efetivamente elas vêm sendo cumpridas, bem como a eventual necessidade de modificá-las, 

podendo acarretar um enfraquecimento deste Conselho que, conforme se verifica da 

exposição acima, já reduziu o número de reuniões ordinárias, e,  com relação às Resoluções nº 

04, 06 e 07, pouca contribuição apresentou. 

Esta necessidade de demonstrar, ao menos em parte, a realidade das adoções 

brasileiras, de forma a subsidiar proposições para melhor compreender e otimizar o modelo 

em vigor, fez com que nos propuséssemos a realizar a pesquisa apresentada a seguir. 
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3.4.4 Uma pesquisa sobre adoção internacional 

 

3.4.4.1 Adoção internacional em alguns países 

 

Nesta pesquisa procuramos revelar a situação das adoções internacionais em diferentes 

escalas geográficas. Com relação aos países, os dados foram obtidos através do site da 

Conferência de Haia de Direito Internacional Privado no qual estão disponibilizadas 

estatísticas de 32 países232, não estando entre eles o Brasil233. Escolhemos aqueles que 

apresentam um maior número de adoções, e, entre os de origem dos adotados, priorizamos os 

sul-americanos. Ao final apresentamos estatísticas dos países: Romênia, Chile, Colômbia, 

Equador, França, Alemanha, Itália, Holanda e Estados Unidos da América, EUA e 

Portugal234.  

TABELA 1 – Adoção nacional e adoção internacional na Romênia235 

ANO ADOÇÃO 
NACIONAL 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

2001 1.274 - 
2002 1.346 458 
2003 1.383 332 

                                          Fonte: HCCH/Statistics 

                                                 
232 Andorra, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, 
Guatemala, Hungria, Índia, Israel, Itália, Letônia, Lituânia, México, Moldávia, Holanda, Nova Zelândia, 
Panamá, Polônia, Portugal, Romênia, República Eslováquia, África do Sul, Suécia, Suíça, Reino Unido 
(Scotland), e Estados Unidos da América (HAGUE CONFERENCE, 2007). Segundo a ACAF, o Brasil não 
remeteu as suas estatísticas em virtude de, apenas no ano de 2004, ter-se iniciado as compilações dos dados, e 
com base na “fonte mais confiável que é a Base de Dados da Polícia Federal” (informação encaminhada por e-
mail). 
233 Levantamento realizado até o mês de agosto de 2007. 
234 A inclusão de Portugal decorreu das relações históricas deste país com o Brasil. Deixamos de apresentar 
informações relativas à Noruega em virtude das suas estatísticas não discriminarem o país de origem da criança. 
Não há, em relação aos dados obtidos, uma uniformidade quanto ao período a que se referem. 
235 As apresentações das estatísticas da Romênia divergem da forma recomendada pela Conferência. Desde o dia 
1o de janeiro de 2007 a Romênia passou a integrar a União Européia, EU, antes da sua adesão este país 
comprometeu-se a implementar uma série de medidas que iam desde o combate ao crime organizado até as 
reformas no seu sistema jurídico.  No que concerne à proteção das crianças, a Comissão das Comunidades 
Européias, no Relatório de acompanhamento sobre o estado de preparação para adesão à UE, observou a 
implementação de esforços, a partir de 2005, com o objetivo de permitir a adequação da legislação romena à 
CIDC. Estas medidas refletiram no número de crianças encaminhadas à adoção internacional a partir de então 
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2006, p. 42). 
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Os países que mais acolheram as crianças romenas no ano de 2002 foram: EUA (257), 

Espanha, Itália e França (com 39 adoções cada um) e Israel (26). No ano de 2003: Espanha 

(86), Itália (81) e EUA (68).  Verificamos um declínio no número de adoções para os EUA, 

país não ratificante da CH/93. Diferente do que ocorre com o Brasil, há um número 

significativo de adoções para Israel. A França, Itália e Espanha mostram-se destinos 

freqüentes de crianças romenas. Em números totais de adoção internacional o Brasil e a 

Romênia estão próximos, informação que se mostra desfavorável à segunda, se for 

considerada a população dos dois países236. 

A apresentação das estatísticas do Chile está adequada ao padrão recomendado pela 

Conferência de Haia. Constatamos que há um maior número de crianças adotadas do gênero 

feminino do que masculino, se somarmos os três anos. Faltam-nos elementos para concluir se 

esta situação decorre de uma preferência por meninas ou em razão de existir uma maior 

disponibilidade destas para adoção. 

 

TABELA 2 - Adoção nacional e adoção internacional no Chile 

ANO ADOÇÃO 
NACIONAL 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL237 

2001 510 84 (51 do sexo feminino) 
2002 480 77 (37 do sexo feminino) 
2003 445 87 (43 do sexo feminino) 

                                      Fonte: HCCH/Statistics 

 

                                                 
236 De acordo com o censo 2002, a população da Romênia é de 21.680.974 habitantes (ROMÊNIA, 2007). A do 
Brasil, conforme conclusões da revisão 2004 da Projeção da População, realizada pelo IBGE, em janeiro de 2004 
atinge 182 milhões de habitantes (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2004, p. 46). 
237 Estes dados referem-se apenas aos países ratificantes. As adoções para países não ratificantes são 
apresentadas em uma tabela a parte, constando as dos anos 2001 e 2003, com igual número de 4 adoções. Estes 
países foram EUA e Argentina. Diante da pouca representatividade destes números, decidimos por não adicioná-
los à nossa tabela. Os dados do Chile mostram-se bastante completos, pois incluem o número de crianças 
portadoras de necessidades especiais que foram adotadas (12), o tempo médio em que a criança ficou esperando 
a adoção (média final de 10,14 meses), bem como o local onde se encontravam antes da adoção (nenhuma 
encontrava-se na família de origem, e a maioria estava em instituição). A exclusão dos dados relativos aos países 
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Nos três anos, os países de acolhida foram: Alemanha, Espanha, França, Itália e 

Noruega. Apenas no ano de 2002 consta a Suécia, com uma única adoção. Neste período o 

país que mais adotou foi a Itália (36, 35 e 39, para os anos de 2001, 2002 e 2003, 

respectivamente). Um reduzido número de países de acolhida pode favorecer o controle pós-

adotivo, e analisamos este aspecto de forma conjugada com a idade dos adotados. As crianças, 

em sua maioria, encontravam-se na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade, o que pode sugerir 

que a alternativa da adoção internacional é utilizada com mais freqüência para crianças de 

difícil colocação em família substituta. 

A partir do exemplo do Chile, poderíamos sugerir a fixação de critérios mínimos para 

o Brasil visando a redução do número de países de acolhida, privilegiando: adoções para 

países ratificantes da CH/93238, e, dentre estes, os que possuam uma legislação interna mais 

protetiva à criança, inclusive com relação aos direitos sucessórios, à nacionalidade e 

previdenciários;  aqueles que realizem um maior número de adoção de crianças de difícil 

colocação em família substituta; e os que apresentem um menor número de relato de 

insucesso da adoção. A preocupação primeira seria o interesse da criança, e a aplicação de tais 

critérios não poderia resultar em prejuízo a estas. Ou seja, os casos seriam apreciados de 

forma individualizada.  

A Colômbia apresenta um número de adoções internacionais superior ao do Chile, do 

Brasil e do Equador.  Identificamos 16 diferentes países de acolhida239 durante os três anos, 

sendo os que mais adotaram: Espanha (248, 223, e 169 crianças, respectivamente para os anos 

de 2001, 2002 e 2003), França (241, 225 e 148, respectivamente), Holanda (99, 108 e 85, 

respectivamente), e Itália (94, 124 e 194, respectivamente). 

 

                                                                                                                                                         
não ratificantes foi mantida em relação às demais tabelas, uma vez que nem sempre os países informam estes 
números. 
238 O privilégio para pretendentes oriundos de países ratificantes é adotado desde o início da vigência da CH/93. 
239 São eles: Alemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Itália, 
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TABELA 3 – Adoção internacional na Colômbia 

ANO ADOÇÕES 
INTERNACIONAIS 

2001 841 
2002 859 
2003 729 

                                                           Fonte: HCCH/Statistics 

Os adotados, em sua maioria, estão na faixa etária entre 1 a 4 anos de idade, portanto 

inferior a do Chile, e, em sua maioria, são do gênero masculino.  

No Equador, em alguns anos, o número de adoções internacionais supera as nacionais, 

e, entre aquelas, as adoções para países não ratificantes superam as de ratificantes. 

 

TABELA 4 – Adoção nacional e adoção internacional no Equador 

ANO ADOÇÕES 
NACIONAIS 

ADOÇÕES 
INTERNACIONAIS 

ADOÇÕES 
INTERNACIONAIS 
(para não ratificantes) 

2001 82 51 22 
2002 73 52 34 
2003 42 22 20 
2004 75 20 23 

                Fonte: HCCH/Statistics 

A faixa etária das crianças adotadas encontra-se, na maioria das vezes, entre 1 a 4 

anos, e o gênero que prevalece é o masculino. Assim como a Romênia e a Colômbia, o 

Equador também não nos parece o melhor modelo a seguir, diante das estatísticas 

apresentadas. 

 A França apresenta dados relativos ao ano de 2004, com um elevado número de 

adoções de crianças originárias de países não ratificantes, especialmente Haiti (507), China 

(491), Rússia (445), Etiópia (390), Vietnã (363) e Ucrânia (126). Os dados relativos ao Brasil 

mostram-se divergentes dos fornecidos pela Polícia Federal. 

 

                                                                                                                                                         
 Islândia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça. 
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TABELA 5 – Adoção internacional na França 

ANO ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(país de origem 
ratificante) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 
(país de origem não 

ratificante) 
2004 1.330 2.749 

                         Fonte: HCCH/Statistics 

Dentre os ratificantes destacam-se: Colômbia (314), Madagascar (292), Letônia (105) 

e Brasil (92). No que concerne ao custo das adoções, este é apresentado em euros (¢).  Entre 

os países ratificantes o custo da adoção no país de acolhida mais elevado é o da Tailândia (¢ 

4.164), entretanto, quando analisamos o custo no país de origem, o deste país é o mais baixo 

(¢ 76). O custo mais elevado no país de origem refere-se à Bulgária, ¢ 5000, e ¢ 1.838 no país 

de acolhida. 

Os valores relativos às adoções de crianças brasileiras são: ¢ 858 no país de acolhida e 

¢1.832 no país de origem da criança, bem abaixo da medida final240 que são de ¢ 1.415 para o 

custo no país de acolhida e ¢ 2.751 para o custo no país de origem da criança (países 

ratificantes). O custo médio para as adoções em países não ratificantes241 é de ¢ 1.114 no país 

de acolhida e ¢ 3.429 no país de origem. Destacamos que a Conferência de Haia de Direito 

Internacional Privado, através do documento Nota sobre Cuestiones Relacionadas com la 

Acreditación, recomenda um constante monitoramento por parte das Autoridades Centrais dos 

valores cobrados pelos organismos credenciados (HAGUE CONFERENCE, 2005). 

Na França, no que se refere à idade das crianças adotadas, seja para países ratificantes 

ou não ratificantes, a maioria encontra-se entre 1 a 4 anos de idade, seguida das menores de 1 

ano de idade. Estes dados podem traduzir a precariedade das políticas para manutenção da 

criança junto à família natural ou mesmo na família ampliada nos países de origem, em outras 

                                                 
240 O ECA, no art. 141, § 1º, prevê a isenção de custas e emolumentos para as ações da competência da justiça da 
infância e da juventude. 
241 O custo total das adoções de países não ratificantes é superior ao dos ratificantes, o que pode estar relacionado 
com a vedação contida no art. 32.1 da CH/93: “Ninguém poderá obter benefícios financeiros indevidos em razão 
de uma intervenção em uma adoção internacional”. 
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palavras, infantes estão sendo encaminhados à adoção internacional e, considerando a tenra 

idade, é possível concluir que não há um trabalho efetivo em escala global para fortalecer um 

sistema de proteção que se volte ao apoio à família biológica ou família substituta nacional, 

violando, desta forma, os arts. 20.2242 e 21.b243 da CIDC e a CH/93. Esta situação ocorre com 

a conivência de países de acolhida que ratificaram ambos os Tratados, a exemplo da França e 

Alemanha. 

A Alemanha não oferece dados relativos ao custo das adoções internacionais, mas no 

que concerne ao número de adoções, observa-se o mesmo comportamento da França, ou seja, 

se adota mais crianças oriundas de países não ratificantes: 

 

TABELA 6 – Adoção internacional na Alemanha 

ANO ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(país de origem 
ratificante) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 
(país de origem não 

ratificante) 
2004 194 312 

                      Fonte: HCCH/Statistics 

Os países ratificantes com maior número de crianças adotadas são Colômbia (47) e 

Tailândia (26). O Brasil encontra-se em quinto lugar com 16 crianças adotadas, este número 

coincide com o fornecido pela Divisão de Passaportes da Polícia Federal. Entre os não 

ratificantes o país de origem com o maior número de crianças adotadas é a Rússia (149), 

seguida da Ucrânia (56). O maior número de crianças, em ambos os casos, está na faixa de 1 a 

4 anos de idade, não ocorrendo uma diferença significativa entre o número de crianças 

 

 

                                                 
242 Conclama a que sejam considerados, nas soluções para as crianças privadas do seu meio familiar, aspectos 
relativos à sua origem étnica, religiosa, cultural e lingüística. 
243 A alternativa da adoção internacional só deve ser considerada quando a criança não puder ser colocada em 
uma família no seu país de origem.  
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 adotadas menores de 1 ano de idade entre os dois grupos de países (32 crianças oriundas de 

países ratificantes e 25 de países não ratificantes). 

Quanto ao gênero, o prevalente nas faixas menor de 1 ano e entre 1 a 4 anos, para os 

dois grupos de países é o feminino.  Na faixa etária de 5 a 9 anos referente aos países 

ratificantes, tem-se 29 masculino e 15 feminino; enquanto entre os não ratificantes são 22  

masculino e  24  feminino. Acima desta faixa a maior incidência, para os países de ambos os 

grupos, é de meninas. 

As estatísticas da Itália não oferecem elementos relativos à idade e sexo das crianças 

por país de origem, e nem o custo das adoções: 

 

TABELA 7 – Adoção internacional na Itália 

ANO ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(país de origem 
ratificante) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 
(país de origem não 

ratificante) 
2001 640 1.157244 
2002 877 1.348 
2003 1.619 1.152 

                      Fonte: HCCH/Statistics 

Nos anos informados, três países ratificantes aparecem com um maior número de 

adoções: Brasil (133, 131 e 228245), Colômbia (162, 205 e 273) e Polônia (62, 154 e 148).  No 

ano de 2001 temos também a Romênia (175), em 2002 a Bulgária (218) e em 2003 a Bielo-

Rússia (254). As adoções de crianças originárias de países ratificantes, no ano de 2003, 

superam as de países não ratificantes, constituindo-se um indicador positivo de respeito à 

 

 

                                                 
244 Consta do site o número 1.1157, o que, acreditamos, tenha sido um equívoco quando da digitação, diante da 
soma das adoções por países. 
245 Nos três anos os números divergem dos fornecidos pela Divisão de Passaporte da Polícia Federal. 
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 CH/93, demonstrando uma tendência de reverter o quadro existente nos dois anos anteriores 

quando se adotava mais crianças originárias de países não ratificantes. 

 

TABELA 8 – Adoção internacional na Holanda 

ANO ADOÇÕES 
INTERNACIONAIS 
(países ratificantes) 

ADOÇÕES 
INTERNACIONAIS 

(países não 
ratificantes) 

2001 271 851 
2002 265 865 
2003 237 917 

                      Fonte: HCCH/Statistics 

Entre os três maiores países de origem ratificantes estão sempre o Brasil (29, 20 e 25) 

e a Colômbia (190, 197 e 171). Em 2001 temos as Filipinas (18), em 2002 a Polônia (22), e 

em 2003, novamente, a Polônia com 20 adoções. Com um menor número de adoções constam 

o Peru e o Equador, países sul-americanos. Entre os não ratificantes a China ocupa sempre a 

primeira posição com 445, 510 e 567 adoções. Com relação à idade, prevalece a faixa de 0 a 2 

anos246; o gênero feminino (quando o país é não ratificante) e masculino (para os ratificantes). 

  A Holanda, a exemplo da França e da Alemanha, apresenta um número 

significativamente superior de crianças adotadas tendo por origem países não ratificantes. Nas 

estatísticas da França e da Holanda, a China está presente como um dos países não ratificantes 

com maior número de adoções (o que não ocorre com a Alemanha), o que demonstra não 

haver uma preocupação de que a criança adotada tenha uma aparência física próxima a dos 

adotantes. Entretanto, busca-se uma criança com uma idade menor. Há uma tendência a que, 

nas adoções com a China, prevaleçam crianças do gênero feminino, como registra a Holanda, 

e esta situação pode ser associada a uma política de controle familiar local, onde os nacionais 

são levados a preferir filhos do gênero masculino. 

                                                 
246 Diferentemente dos outros países que apresentam como classificação: <1, 1-4, 5-9, >10, a Holanda apresenta: 
0-2, 2-5, >5. 
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Portugal247, a despeito dos laços históricos com o Brasil, não apresenta números 

expressivos de adoções de crianças brasileiras. A explicação, acreditamos, relaciona-se com o 

pequeno número de adoções internacionais naquele país, registrando-se, entretanto um 

elevado número de adoções nacionais e com alguns registros de adoção internacional na 

condição de país de origem da criança.  

Os Estados Unidos da América, muito embora não tenham ratificado a CH/93, 

apresentam estatísticas relativas às adoções internacionais dos anos de 2001 a 2003: 

 

TABELA 9 – Adoção internacional nos EUA 

ANO ADOÇÕES 
INTERNACIONAIS 
(países ratificantes) 

ADOÇÕES 
INTERNACIONAIS 

(países não ratificantes) 
2001 (out.2000 a 

set.2001) 
2.854 16.389 

2002 (out.2001 a 
set.2002) 

2.264 19.104 

2003 (out.2002 a set. 
2003) 

Não informado 19.418 

               Fonte: HCCH/Statistics 

Os países de origem ratificantes que mais registram adoções para os EUA são: 

Romênia (783), Índia (543 e 463), Bulgária (297 e 260) e Colômbia (265 e 334).  Com 

relação ao Brasil, constam 33 e 26 adoções referentes aos anos de 2001 e 2002, 

respectivamente. Doze das crianças brasileiras adotadas em 2001 tinham mais de 10 anos de 

idade, enquanto que em 2002 eram nove crianças nesta mesma faixa etária. 

Dos países europeus analisados podemos afirmar, em relação à América do Sul, que há 

uma constância de adoções tendo por países de origem das crianças o Brasil e a Colômbia. Se 

                                                 
247 De acordo com a matéria “Portugal quer dar dinheiro por filhos”, publicada no Diário de Pernambuco do dia 
22/07/2007, Caderno Economia/Mundo, pág. B13, a taxa de fertilidade das mulheres portuguesas no ano de 2006 
foi de 1,36. Este índice é inferior ao recomendado para financiar o sistema de previdência da União Européia 
(1,7 filhos por mulher). O Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, ACIME daquele país 
considera que a “imigração em massa pode ser a solução para enfrentar os custos em saúde e pensões de uma 
população envelhecida em Portugal” (ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E MINORIAS 
ÉTNICAS, 2003). 
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compararmos estes números com as adoções realizadas para países ratificantes, como Itália e 

França, a conclusão é positiva, ou seja, o Brasil tem, efetivamente, priorizado a adoção para 

ratificante. O mesmo não ocorre em relação à Alemanha e Holanda se comparados com os 

EUA, a justificativa pode estar relacionada com a idade das crianças adotadas por este último.  

 

3.4.4.2 Adoção internacional no Brasil 

 

Os dados relativos às adoções internacionais do Brasil foram obtidos mediante 

solicitação direta à ACAF, à Divisão de Passaporte da Polícia Federal e às Autoridades 

Centrais Estaduais. Os estados que responderam foram: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 

Para todos foram solicitadas informações relativas ao número de crianças adotadas por 

ano, por país de acolhida e Estado de origem, ou a informação que houvesse disponível. À 

ACAF pedimos, além destas, o número de adoções internacionais por gênero, cor e idade da 

criança e o número de casos com relato de insucesso por país de acolhida, idade da criança à 

época da adoção e Estado da Federação onde tramitou o processo. As informações não foram 

encaminhadas na forma solicitada. 

As informações enviadas pela Divisão de Passaportes da Polícia Federal referem-se ao 

período de 2001 a 2005; as da ACAF aos anos de 2003 a 2005; enquanto que as das 

Autoridades Centrais Estaduais não possuem uniformidade, algumas vão de 1992 até 2006, 

outras são relativas aos últimos cinco anos, ou seja, de 2002 a 2006248. 

Com relação à ACAF, obtivemos dados relacionados aos seus recursos humanos e 

financeiros. Os primeiros foram remetidos por e-mail em resposta à nossa solicitação, 

                                                 
248 Em uma primeira oportunidade, solicitamos dados relativos aos anos de 1999 (início da vigência da CH/93) a 
2006. Posteriormente, reduzimos este período para 2002 a 2006. 
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enquanto os últimos, juntamente com os valores depositados no FNCA, foram extraídos de 

pesquisa documental, mais precisamente de ofício expedido pelo Subsecretário de Gestão da 

Política de Direitos Humanos, da SEDH, e complementados por informações remetidas pelo 

próprio CONANDA. Os dados referem-se ao período de 2002 a 2006. 

No que concerne à composição das Autoridades Centrais Estaduais realizamos 

consulta aos respectivos sites (consultas realizadas até o mês de julho de 2007). 

Para auxiliar na compreensão das diferenças encontradas entre o número de adoções 

internacionais, apresentamos um perfil dos estados pesquisados de acordo com o Atlas de 

Desenvolvimento Humano do Brasil249. Este perfil refere-se a dados relativos à população, 

taxa de fecundidade, renda per capita média, índice de desenvolvimento humano municipal, 

IDH, situação em relação aos demais estados do país, e índice de desenvolvimento infantil, 

IDI, dos estados pesquisados. Muito embora digam respeito ao ano de 2000250, são úteis por 

fornecerem um indicativo das condições sócio-econômicas da população daqueles estados, 

permitindo a verificação da existência ou não de relação entre esta situação e o número de 

crianças encaminhadas à adoção internacional. 

A Divisão de Passaportes da Polícia Federal apresenta números que divergem entre si, 

se forem comparados os das adoções internacionais por ano e por país de acolhida, para o 

período 01/01/2001 a 31/12/2005. 

 

TABELA 10 - Adoção internacional por ano no Brasil – DPF 

PAIS 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Brasil 396 427 488 503 432 2.246 

                   Fonte: Ministério da Justiça/Departamento de Polícia Federal/Divisão de Passaportes 

                                                 
249 O Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil é um banco de dados dos censos de 1991 e 2000 da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2007). 
250 Ano em que se realizou o último censo. 
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No que se refere ao Estado de origem da criança, as estatísticas encaminhadas 

restringiram-se a Pernambuco: 

 

TABELA 11 – Adoção internacional por ano em Pernambuco - DPF 

ESTADO 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Pernambuco 13 30 29 20 14 106 

             Fonte: Ministério da Justiça/Departamento de Polícia Federal/Divisão de Passaportes 

Por país de acolhida os números são:  

 

TABELA 12 – Adoção internacional no Brasil por ano e país - DPF 

PAÍS 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Canadá 01 01 00 03 00 05 
E.U.A. 12 11 20 44 40 127 
Brasil 05 01 01 00 00 07 
Chile 00 00 00 01 00 01 

Guiana Francesa 02 00 00 00 00 02 
Alemanha 09 12 11 16 08 56 

Áustria 02 01 02 00 00 05 
Bélgica 03 02 00 01 00 06 
Espanha 27 30 29 24 17 127 
França 95 96 94 87 67 439 

Holanda 29 20 24 31 26 130 
Itália 127 138 207 212 207 891 

Inglaterra 00 00 00 01 00 01 
Noruega 10 23 29 14 00 76 
Portugal 00 03 00 00 00 03 
Suécia 04 02 01 01 00 08 
Suíça 09 10 03 06 03 31 

TOTAL 335 350 421 441 368 1.915 
         Fonte: Ministério da Justiça/Departamento de Polícia Federal/Divisão de Passaportes 

Percebemos que alguns dos países constantes da tabela não apresentam uma tradição 

de adoção internacional de crianças brasileiras, em virtude do reduzido número de adoções e 

por não observar uma freqüência ao curso dos anos, seria este o caso do Canadá, Chile, 

Guiana Francesa, Áustria, Bélgica, Inglaterra, Portugal e Suécia.  Entre os que mais adotam 
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estão Itália, França e Holanda. Em seguida, com igual número de adoções, os EUA (não 

ratificante) e a Espanha.  

Evidencia-se na nossa análise que há divergência entre os números apresentados pela 

própria Divisão de Passaportes, conforme se constata do confronto entre o total do número de 

adoções internacionais por ano de crianças brasileiras e o total de adoções por país de destino, 

mesmo se retirarmos desta segunda contagem as cinco crianças adotadas por pessoas 

domiciliadas no Brasil: 

 

TABELA 13 – Adoção internacional no Brasil - DPF: números divergentes 

TABELA 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Tabela 10 396 427 488 503 432 2.246 

Tabela 12 330251 350 421 441 368 1.910 
Divergência 66 77 67 62 64 336 

 

De acordo com a Divisão de Passaportes, esta diferença decorre do fato destes 

números serem extraídos de dois sistemas distintos: o SINPA (Sistema Nacional de 

Passaportes) e o SIGE (Sistema de Gerenciamento de Entidades que atuam em Adoção 

Internacional). O primeiro é alimentado com informações obtidas dos passaportes expedidos 

para as crianças adotadas mediante adoção internacional. O SIGE, por sua vez, é alimentado 

com informações fornecidas pelos organismos internacionais que atuam na intermediação 

destas adoções.  

As estatísticas da ACAF apresentam-se por Estado da Federação para o período de 

2003, 2004 e 2005252. 

 

 

                                                 
251 Foram retiradas da contagem as cinco crianças que tiveram como país de acolhida o Brasil. 
252 As estatísticas de 2005 estão incompletas, uma vez que os dados não foram enviados por algumas das 
Autoridades estaduais (CEJA´s e CEJAI´s). 
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TABELA 14 – Adoção internacional no Brasil - ACAF 

ESTADO 2003 2004 TOTAL (1) 2005 TOTAL (2) 
Acre 00 01 01 - - 

Alagoas 02 02 04 05 09 
Amapá 00 00 00 02 02 

Amazonas 00 00 00 00 00 
Bahia 11 09 20 11 31 
Ceará 06 06 12 - - 

Distrito Federal 02 01 03 - - 
Espírito Santo 14 16 30 06 36 

Goiânia 08 05 13 - - 
Maranhão 03 10 13 - - 

Mato Grosso 02 01 03 - - 
Mato Grosso do Sul 07 11 18 - - 

Minas Gerais 34 45 79 75 154 
Pará 05 03 08 - - 

Paraná 76 108 184 86 270 
Paraíba 02 00 02 01 03 

Pernambuco 31 20 51 30 81 
Piauí 00 00 - - - 

Rio de Janeiro 22 31 53 21 74 
Rio Grande do Norte 02 02 04 02 06 
Rio Grande do Sul 08 08 16 - - 

Rondônia 01 01 02 - - 
Roraima 02 00 02 - - 

Santa Catarina 30 38 68 35 103 
São Paulo 120 157 277 - - 
Sergipe 08 00 08 - - 

Tocantins 00 00 00 - - 
TOTAL 396 482 878 274 

(número 
parcial) 

1.152 (número 
parcial) 

           Fonte: Autoridade Central Administrativa Federal – ACAF (estatísticas baseadas nos Relatórios Anuais                       
fornecidos pelas Autoridades Centrais Estaduais). 

 

Estes números também se mostram divergentes daqueles fornecidos pela Divisão de 

Passaportes, conforme se constata, por exemplo, dos dados de Pernambuco para os anos de 

2003 e 2005. O total de crianças adotadas nos anos de 2003 e 2004, de acordo com a Divisão 

de Passaportes, é de 488 e 503, respectivamente. Enquanto que pelos dados da ACAF os 

totais são de 396 e 482. 
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A ausência de uniformidade nos números relativos às adoções internacionais de 

crianças brasileiras é reflexo da inexistência de um sistema único de informação253 

implantado e em funcionamento em todo o país. A Polícia Federal, através da Divisão de 

Passaportes, tenta suprir o papel de responsável pela centralização desta informação através 

de dois sistemas que não foram criados para esta finalidade. Alguns Estados mantém sistemas 

de informação próprios, a exemplo de São Paulo, capazes de gerar dados detalhados tanto em 

relação às adoções internacionais como nacionais que poderão funcionar paralelamente ao 

sistema nacional. 

No que concerne à composição das Comissões verificamos: 

TABELA 15 – Composição das CEJA’s e CEJAI’s 

ESTADO PRESIDÊNCIA MEMBROS 
Alagoas Desembargador Corregedor-

Geral 
1 juiz auxiliar da corregedoria, 1 juiz da 

infância e da juventude da capital, 02 juízes 
de família da capital 

Ministério Público: atua como não membro 
Amapá Desembargador 1 desembargador como vice-presidente254, 2 

juízes de direito de 3.a. entrância, 1 
procurador de justiça, um promotor de 
justiça, um advogado, 1 psicólogo, 1 

assistente social. 
Bahia Desembargador Corregedor-

Geral255 
3 juízes de direito da capital, 1 assistente 

social, 1 psicóloga, 1 representante do 
Ministério Público. 

Ceará Desembargador 04 juízes de direito 
Ministério Público: atua como não membro 

um Procurador de Justiça256 
Mato Grosso Desembargador Corregedor-

Geral 
2 desembargadores257, 1 juiz titular da vara 
da infância da comarca de Várzea Grande, 1 
juiz titular da vara da infância da comarca da 

                                                 
253 Segundo a Coordenadoria do INFOADOTE receberam treinamento para atuar com o sistema servidores do 
Poder Judiciário dos seguintes estados:  Pará, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Ceará.  Com relação a Pernambuco, as seguintes comarcas: 
Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, Paulista, Abreu e Lima, Arcoverde, Pesqueira, Petrolina, Garanhuns, 
Caruaru, Limoeiro e Vitória de Santo Antão (informação de agosto de 2007). 
254 Ambos os desembargadores e os juízes de direito são designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, o 
procurador e o promotor de justiça são designados pelo Procurador-Geral de Justiça, o advogado pela  OAB, o 
psicólogo pelo Secretário de Estado de Saúde, o assistente social  pela  Secretaria de Estado de Ação Social. 
255 O Presidente da CEJA/BA escolhe os membros da Comissão, a exceção do representante do Ministério 
Público que é indicado pelo Procurador-Geral de Justiça. 
256 Não conseguimos localizar o Regimento Interno da Comissão, todavia, no site da CEJAI/CE consta um 
Desembargador ocupando a presidência da Comissão como “membro vitalício do TJCE”. 
257 Indicados pelo Tribunal de Justiça, de acordo com o Regimento Interno da CEJA/MT. Os representantes do 
Ministério Público são indicados pelo Procurador-Geral de Justiça segundo o mesmo Regimento. 
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capital, 1 procurador de justiça, 1 promotor 
de justiça. 

Minas Gerais Desembargador Corregedor-
Geral 

258 1 desembargador, 1 juiz corregedor, 2 
juízes da capital, 1 juiz da infância e da 

juventude da capital, 1 procurador de justiça, 
1 promotor de justiça da capital (curador de 

menores), 1 representante do conselho 
estadual de direitos da criança e do 

adolescente, 1 representante da comunidade. 
Paraná259 Desembargador-Corregedor 

Geral 
2 desembargadores, 2 juízes, 2 

representantes do Ministério Público, 1 
advogado, 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 

médico, 1 comissário de menores. 
Pernambuco Desembargador-Corregedor 

Geral 
2603 juízes de direito, 1 psicólogo, 1 

assistente social 
Ministério Público: atua como não membro, 

com intervenção obrigatória. 
Rio de Janeiro  O desembargador presidente do TJRJ, 

corregedor-geral de justiça, desembargador 
coordenador da CEJA, 2 juízes de direito, 1 
defensor público, 1 advogado, 1 secretária 

executiva261 
Rio Grande do 

Norte 
Desembargador Corregedor-

Geral 
1 desembargador, 1 procurador de justiça, 1 

juiz de direito da infância da capital, 1 
advogado, 1 médico pediatra, 1 assistente 

social262 
Rio Grande do 

Sul: Conselho de 
Supervisão da 

Infância e 
Juventude263 

Desembargador Corregedor-
Geral 

1 juiz corregedor, juízes das varas regionais 
da infância e juventude, juiz da justiça 

instantânea da capital, juízes com 
competência única na área da infância, 3 
juízes de comarca de entrância inicial, 3 

                                                 
258 De acordo com o art. 4º do Regimento Interno da CEJA/MG, “a Comissão é composta de 07 (sete) membros, 
sendo: o Desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Estado, um Desembargador do Tribunal de Justiça 
indicado pela Corte Superior,  três Juízes de Direito, sendo  um Juiz-Corregedor e dois outros integrantes dos 
quadros da magistratura da Comarca de Belo Horizonte indicado pelo Corregedor-Geral de Justiça, um Juiz de 
Direito da Vara da Infância e da Juventude da Capital, um Procurador de Justiça  indicado pela Procuradoria de 
Justiça, um Promotor de Justiça do Foro de Belo Horizonte, com funções de Curador de Menores, indicado pela 
Procuradoria-Geral de Justiça e um representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; um representante da comunidade detentor de vasta e reconhecida experiência quanto à 
problemática do menor exposto à adoção e compromissado com a causa, indicado pelo Corregedor-Geral de 
Justiça”. 
259 A CEJA/PR é a mais antiga do Brasil, tendo sido criada no ano de 1989. 
260 Os juízes são indicados pelo Conselho da Magistratura a partir de proposta do Corregedor-Geral; o psicólogo 
e o assistente social são indicados pelo Corregedor-Geral e integrantes do quadro dos servidores da capital. 
261 Não consta do site da CEJA/RJ o teor do da Resolução nº 05/95 do Conselho Superior da Magistratura ou 
mesmo o Regimento Interno da Comissão, assim relacionamos apenas a informação relativa aos membros da 
comissão, sem indicar o que ocupa a presidência, sendo possível deduzir tratar-se do Presidente do TJRJ, por 
razões de hierarquia. 
262 De acordo com a Resolução nº 03/93 do TJRN os desembargadores são indicados pelo Tribunal de Justiça, 
sendo um deles o Corregedor, que ocupará a presidência da comissão, enquanto o outro a vice-presidência; o 
procurador de justiça será indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, o advogado, o médico e o assistente social 
são indicados pelos respectivos órgãos de classe (OAB e Conselhos Regionais). 
263 Este Conselho foi criado por Resolução do Conselho da Magistratura, e, dentre outras atribuições relativas às 
medidas sócio-educativas e fiscalização de entidades de atendimento, contempla a de: “estabelecer diretrizes e 
ações relativas ao instituto da adoção, mantendo controle de cadastros, disciplinando sobre protocolos de 
colaboração com entidades estrangeiras, fornecendo elementos necessários para a autoridade central federal que 
vier a ser constituída”.   
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juízes de comarca de entrância intermediária 
Santa Cataria Desembargador Corregedor-

Geral 
1 juiz de direito da infância da capital, 1 

procurador de justiça, 1 advogado, 1 
assistente social, 1 psicóloga264 

São Paulo Desembargador Corregedor-
Geral 

1 desembargador, 4 juízes titulares de varas 
da infância265 

Tocantins Desembargador Corregedor-
Geral 

2 juízes de direito da comarca da capital, 1 
defensor público, 1 promotor de justiça. 

       Fonte: sites das CEJA´s e CEJAI´s 

Analisando as Comissões Estaduais verificamos que não há unanimidade nas 

denominações, ora são “comissão estadual judiciária de adoção”, CEJA, como é o caso de 

Pernambuco, Amapá, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins e Rio Grande do Sul, ora são “comissão estadual 

judiciária de adoção internacional”, CEJAI, a exemplo de São Paulo, Alagoas e Ceará. No Rio 

Grande do Sul é o Conselho de Supervisão da Infância e da Juventude que exerce este papel. 

Acerca da constituição266 das Comissões, o Conselho de Autoridades Centrais 

recomendou que se desse através de lei estadual, passando a integrar a estrutura 

administrativa dos seus respectivos Tribunais de Justiça, recomendação pertinente conforme 

já analisado quando do estudo jurisprudencial. Quanto à composição, também não há 

uniformidade, algumas são compostas exclusivamente por magistrados, outras incluem até 

comissários de polícia e médicos; em algumas o Ministério Público atua como membro, e em 

outras como fiscal da lei. 

Passaremos a analisar as estatísticas das adoções internacionais dos estados. 

 

 

                                                 
264 O Procurador-Geral de Justiça indica o procurador de justiça, a OAB o advogado, enquanto os respectivos 
Conselhos Regionais o assistente social e o psicólogo. 
265 Esta informação foi obtida do site do organismo internacional Ai.Bi., que reproduz o “Assento Regimental no 
339 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”: os juízes são designados pelo Presidente do TJSP. 
266 Verificamos que algumas Comissões foram criadas por Resolução do Gabinete da Presidência do Tribunal de 
Justiça a qual pertencem, como é o caso do Rio Grande do Norte, ou do Pleno do Tribunal de Justiça, no caso da 
Bahia, Minas Gerais (Corte Superior do Tribunal) e Rio de Janeiro (Conselho da Magistratura), outras foram por 
Provimento da Corregedoria, como é o caso de Pernambuco e Alagoas ou do Conselho da Magistratura, caso do 
Mato Grosso. A do Paraná foi instituída através de Decreto Judiciário. 
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TABELA 16 – Adoção internacional em Alagoas - CEJAI 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
1997 França 01 
1998 EUA (01); Itália (04); França (03) 08 
1999 Itália 02 
2000 Itália 01 
2001 França 01 
2002 EUA 01 
2003 França 01 
2004 EUA 01 
2005 EUA (01); Itália (01); França (02); Canadá (01) 05 
2006 - 00 

               Fonte: CEJAI/AL267 

Destas 21 adoções internacionais 17 tramitaram na comarca da capital, as restantes em 

comarcas do interior (Palmeira dos Índios, Colônia Leopoldina e Batalha). Constatamos 

divergência entre os dados da CEJAI/AL e os da ACAF para os anos de 2003 e 2004.  Com 

relação às adoções nacionais, no ano de 2004 foram 422 adoções, das quais 143 ocorreram na 

capital; no ano de 2005, foram 428, das quais 110 ocorreram na capital; em 2006268, das 308 

adoções, 85 tramitaram na capital.  

No Amapá houve uma única adoção internacional no ano de 2005269, tendo por país de 

acolhida a França. Este dado também diverge do fornecido pela ACAF, pelo qual, no mesmo 

ano de 2005 ocorreram 02 adoções. 

 

TABELA 17 – Adoção internacional na Bahia - CEJA 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
2002 Itália (11), Espanha (01), Holanda (02), Noruega (01), e Suíça (01) 16 
2003 Itália (06), Espanha (02), Suíça (01), e França (02) 11 
2004 Itália (06), Espanha (01) e França (02) 09 

                                                 
267 A CEJAI/AL também forneceu dados relativos às adoções nacionais: ano de 2004 foram 422 adoções, das 
quais 143 de Maceió; ano de 2005 foram 428 adoções, das quais 110 de Maceió; ano de 2006, foram 308 
(parcial), das quais 85 de Maceió. Números, portanto, significativamente superiores aos das adoções 
internacionais, o que demonstra uma preocupação na efetivação do princípio da subsidiariedade das adoções 
internacionais. 
268 A estatística de adoções nacionais de 2006 é parcial. 
269 Informação relativa ao período de 2002 a 2006. 
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2005 Itália (08), Espanha (01), França (01) e Holanda (01) 11 
2006 Itália (11), Holanda (01), Alemanha (02) e Luxemburgo (01) 15 

                Fonte: CEJA/BA   

 Estes dados estão de acordo com os fornecidos pela ACAF. O país que recebe crianças 

em maior número é a Itália, com adoções em todos os cinco anos informados. 

 

TABELA 18 – Adoção internacional no Ceará - CEJAI 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
2003 França (03); Irlanda (01); Alemanha (01) 06 
2004 França (03); Itália (01); Alemanha (01); Espanha 

(01) 
06 

2005 França (04); Portugal (03) 07 
2006 França (05); Suíça (01); Itália (01). 07 

              Fonte: CEJAI/CE 

Os dados do Ceará e do Mato Grosso também coincidem com os da ACAF. 

 

TABELA 19 – Adoção internacional no Mato Grosso - CEJA 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
1997 Alemanha (02); Espanha (06); França (01); Itália 

(02) 
11 

1998 Alemanha (02); Espanha (14); Itália (03) 19 
1999 Alemanha (03); Espanha (06); Itália (02) 11 
2000 Alemanha (02); Espanha (09); França (01) 12 
2001 - 00 
2002 Noruega (01) 01 
2003 Alemanha (01); França (01) 02 
2004 França (01) 01 
2005 - 00 
2006 França (01) 01 

           Fonte: CEJA/MT 

A CEJA/MG apresenta estatísticas que remontam à sua fundação, sem, todavia, 

apresentar os países de acolhida. São elas270:  

                                                 
270 A CEJA/MG informa, em números totais, as adoções internacionais desde a sua fundação até 2006, por país 
de acolhida. Decidimos apresentar estes dados a parte por não estarem discriminados por ano, e, 
consequentemente, não é possível distinguir antes e depois da CH/93. São eles: Alemanha (9), Austrália (12), 
Bélgica (2), Espanha (8), EUA (3), França (83), Holanda (32), Itália (139), Suécia (12), Suíça (1) e Venezuela 
(1). Com relação à idade das crianças, os dados disponibilizados referem-se ao período de 1992 até 2003: menos 
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TABELA 20 – Adoção internacional em Minas Gerais – CEJA 

ANO TOTAL 
1992 22 
1993 27 
1994 21 
1995 29 
1996 18 
1997 15 
1998 26 
1999 16 
2000 32 
2001 29 
2002 33 
2003 34 
2004 42 
2005 52 
2006 38 

                                                                              Fonte: CEJA/MG 

Os dados divergem em relação aos fornecidos pela ACAF para os anos de 2004 e 2005. 

 

TABELA 21 – Adoção internacional no Paraná - CEJA 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL271 
1999 Alemanha (02), Canadá (01), Espanha (01), EUA (14), França (03), Holanda 

(03), Itália (14), Noruega (01) 
39 

2000 Alemanha (01), Áustria (02), Canadá (02), Dinamarca (01), EUA (01), França 
(01), Holanda (06), Itália (15), Noruega (03), Suíça (01) 

33 

2001 Canadá (01), EUA (10), França (06), Holanda (06), Itália (22) 45 
2002 Alemanha (01), Canadá (01), EUA (11), França (03), Holanda (04), Itália (15) 35 
2003 Alemanha (01), EUA (11), França (08), Holanda (14), Itália (38), Noruega (02), 

Suíça (02) 
76 

2004 EUA (44), França (09), Holanda (18), Itália (35) e Suíça (02) 108 
2005 Alemanha (03), EUA (28), França (09), Holanda (15), Itália (31) 86 
2006 Canadá (05), EUA (35), França (06), Holanda (08), Itália (38), Luxemburgo 

(01) 
93 

Fonte: CEJA/PR 

                                                                                                                                                         
de 1 ano (26), 1 ano (30), 2 anos (37), 3 anos (25), 4 anos (43), 5 anos (29), 6 anos (36), 7 anos (31), 8 anos (22), 
9 anos (12), 10 anos (5), 11 anos (3), 12 anos (1), 13 anos (2). O maior número de crianças adotadas encontra-se 
na faixa de 4 anos de idade.  
271 Destas, no ano de 1999: 21 crianças tinham entre 6 a 10 anos de idade; no ano de 2000: 11 entre 3 a 5 anos e 
11 entre 6 a 10 anos de idade; no ano de 2001: 23 crianças tinham entre 6 a 10 anos; em 2002: 12 crianças 
tinham entre 3 a 5 anos, enquanto que 11 entre 6 a 10 anos; em 2003: 32 crianças tinham entre 6 a 10 anos de 
idade; em 2004: 51 crianças entre 6 a 10 anos de idade; em 2005: 29 crianças entre 4 a 7 anos de idade, e 26 
crianças entre 8 a 11 anos de idade; 
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Constatamos que não há divergência em relação aos números informados pela ACAF. 

Outro aspecto relevante é o fato de que, muito embora Curitiba concentre o maior número de 

crianças adotadas, várias outras comarcas realizam adoção internacional, a exemplo de 

Campina Grande do Sul, Guarapuava, Cascavel, Londrina, Cornélio Procópio, Almirante 

Tamandaré, Campo Largo, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Francisco Beltrão, Ivaiporã, 

Paraíso do Norte, Toledo, Salto do Lontra e São José dos Pinhais. 

 

TABELA 22 – Adoção internacional no Rio de Janeiro – CEJA 

ANO
272 

PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 

1999 França (01) 01 
2000 Portugal (01), França (03), e Itália (02) 06 
2001 Itália (03), Alemanha (01), Áustria (02), França (06) e EUA (01) 13 
2002 França (19), Itália (10), Alemanha (02), Espanha (02), Portugal (03), EUA (03) 39 
2003 EUA (04), França (10), Itália (08), Espanha (01), Alemanha (01) 24 
2004 Itália (16), França (12), EUA (02) e Alemanha (02) 32 
2005 Portugal (03), França (06), Itália (08) e Espanha (04) 21 
2006 França (03), Itália (08), Espanha (01), EUA (02) 14 

   Fonte: CEJA/RJ 

Mais uma vez há divergência em relação aos dados da ACAF (com relação aos anos 

de 2003 e 2004). O Rio de Janeiro promoveu poucas adoções para os EUA, país não 

ratificante e, entre os ratificantes, o maior número de crianças segue para a França e a Itália, 

coerente com uma tendência nacional. A quase totalidade das adoções ocorreu na capital. 

  

TABELA 23 – Adoção internacional no Rio Grande do Norte - CEJA 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
2000 Portugal e Itália 02 
2001 Espanha 01 
2002 Espanha 02 
2003 França 01 

                                                 
272 Extraímos o ano da adoção a partir da informação constante da data de habilitação perante a CEJA/RJ uma 
vez que esta Comissão só expede o Laudo de Habilitação quando houver a designação de criança a ser adotada 
pelo pretendente em favor de quem está sendo emitido o Laudo. 
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2004 Portugal e Espanha 02 
2005 Espanha (02) e Portugal (01) 03 
2006 EUA 01 

                              Fonte CEJA/RN273. 

Mais uma vez constata-se divergência com os dados da ACAF para os anos de 2003 e 

2005. 

TABELA 24 – Adoção internacional no Rio Grande do Sul - Corregedoria 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
2002 EUA (01), Uruguai (01), França (19) 21 
2003 França 08 
2004 Alemanha (01) e França (24) 25 
2005 França 07 
2006 França (07), EUA (01) 08 

                                     Fonte: Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Sul 

 No Rio Grande do Sul há uma forte concentração de adoções para a França; bem como 

se registra uma adoção para o Uruguai, situação criada provavelmente em razão da 

proximidade geográfica com este país. Por fim, observamos, com relação aos números de 

2004, que estes são significativamente divergentes em relação aos que foram informados pela 

ACAF. 

TABELA 25 – Adoção internacional em Santa Catarina - CEJA 

ANO PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
1994 - 08 
1995 - 17 
1996 - 31 
1997 - 11 
1998 - 15 
1999 Holanda (7); Dinamarca (3); Espanha (2); Itália (2); EUA (1) 15 
2000 Itália (10); Holanda (8); Espanha (5); França (5) 28 
2001 Itália (24); Holanda (8); Espanha (4). 36 
2002 Holanda (3); Itália (23); EUA (3); Bélgica (2); Espanha (2) 33 
2003 Holanda (7); Itália (22); Espanha (1); França (4) 34 
2004 Holanda (9); França (12); Itália (11); Espanha (6) 38 
2005 Holanda (3); França (12); Itália (19); Espanha (4) 38 
2006 Holanda (5); França (23); Itália (19); Espanha (4); Portugal (3); EUA (2) 56 

                                                 
273 De acordo com a CEJA/RN nos anos de 2000 até 2006 foram 888 adoções nacionais. Em 2006 foram 
cadastradas 23 crianças, das quais 14 foram adotadas.   
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         Fonte: CEJA/SC 

A CEJAI/SP apresenta um estudo bastante detalhado das adoções internacionais do 

Estado no ano de 2005, bem como um resumo das adoções internacionais de 2004 e 2005274: 

 

TABELA 26 – Adoção internacional em São Paulo - CEJAI 

ANO TOTAL 
2004 157 
2005 134 

                                                                  Fonte: CEJAI/SP 

Ainda de acordo com o estudo daquela Comissão275, mais da metade dos requerentes 

provêm da Itália, seguindo-se da França, Alemanha e Espanha. Quando comparamos estes 

dados com as adoções efetivamente realizadas observamos que a Itália mantém-se em 

primeiro lugar (85,07% das crianças adotadas), seguindo-se: EUA (5,22%), França (3,73%) e  

Suíça (2,24%). Atribuímos a posição expressiva dos EUA à idade das crianças adotadas 

(três das crianças tinham 11 anos; uma com 7 anos; uma com 5 anos; e uma 9 anos de idade). 

A Itália, por sua vez, além de ser um país ratificante, registra a adoção de criança 

maior de 13 anos de idade, o perfil predominante dos adotados é entre 5 a 10 anos de idade, 

etnia negra e grupo de irmãos. Destacamos que não há registro de adoção de criança menor de 

1 ano de idade, e apenas uma com a idade de um ano. 

As adoções ocorreram em 24 diferentes comarcas. 

No Tocantins, durante o período de 1999 a 2006, foram cinco processos de habilitação 

para adoção internacional, dos quais três no ano de 2002 (todos de pretendentes oriundos da 

França), um no ano de 2005 (Alemanha) e um iniciado em 2006 e finalizado em 2007 

(França). O número total de adoções, em todas as suas modalidades, foi de 144 crianças. 

Inscritas em cadastro, até 12 de julho de 2007, constavam apenas 8 crianças. Dos elementos 

                                                 
274 Para os anos de 2000 a 2003 a CEJAI/SP informa a quantidade de processos de adoção internacional que 
optamos por não incluir na tabela uma vez que este número pode não corresponder ao número total de crianças 
(exemplo: em um único processo de adoção foram adotados três irmãos). 
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informados concluímos não ser possível precisar quantas crianças foram adotadas, uma vez 

que, a expedição de Laudo de Habilitação é apenas uma etapa preliminar para a convocação 

do adotante. 

Com o fim de melhor compreender as disparidades existentes entre os números das 

adoções internacionais dos Estados da Federação, apresentamos um perfil de cada Estado de 

acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

TABELA 27 – Perfil dos estados - IBGE 

ESTADO POPULA- 
ÇÃO276 

TAXA 
FECUNDI-
DADE277 

RENDA PER 
CAPITA 
MÉDIA 

IDH 
MUNICIPAL

278 

SITUA- 
ÇÃO279 

IDI280 

Alagoas 2.822.621 3,1 139,9 0,649 26ª. 0,426 
Amapá 477.032 3,6 211,4 0,753 12ª. 0,571 
Bahia 13.070.250 2,5 160,2 0,688 22ª. 0,451 
Ceará 7.430.661 2,8 156,20 0,700 20ª. 0,517 

Mato Grosso 2.504.353 2,5 288,1 0,773 9ª. 0,552 
Minas Gerais 17.891.494 2,2 276,6 0,773 9ª. 0,568 

Paraná 9.563.458 2,3 321,4 0,787 6ª. 0,594 
Pernambuco 7.918.344 2,5 183,8 0,705 18ª. 0,522 

Rio de Janeiro 14.391.282 2,1 413,9 0,807 5ª. 0,661 
Rio Grande do 

Norte 
 

2.776.782 
 

3,4 
 

176,2 
 

0,705 
 

18ª. 
 

0,549 
Rio Grande do 

Sul 
 

10.187.798 
 

2,2 
 

357,7 
 

0,814 
 

4ª. 
 

0,630 
Santa Catarina 5.356.360 2,2 348,7 0,822 2ª. 0,619 

São Paulo 37.032.403 2,0 442,7 0,820 3ª. 0,657 
Tocantins 1.157.098 3,0 172,6 0,710 17ª. 0,513 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, ano 2000 

                                                                                                                                                         
275 Estatísticas relativas ao ano de 2005 apenas. 
276 População total. 
277 Filhos por mulher 
278 O IDH é o índice de desenvolvimento humano municipal que utiliza indicadores de educação, longevidade e 
renda. 
279 Situação em relação aos outros Estados do Brasil, por exemplo: Alagoas ocupa a 26.a. posição, então há 25 
Estados em situação melhor do que a dele considerando o IDH. 
280 O Índice de Desenvolvimento Infantil, IDI, toma por base dados de pesquisas domiciliares do IBGE, dos 
Censos Escolares do Ministério da Educação e informações do Ministério da Saúde referente a crianças entre 0 e 
6 anos de idade, a partir dos indicadores: percentual de crianças com mães e pais de escolaridade precária, 
coberturas de vacinação (DPT e DTP + Hib), percentual de gestantes com cobertura pré-natal adequada e 
escolarização bruta na pré-escola. Quanto mais elevado o IDI melhor será a posição do estado em relação aos 
demais. 
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Considerando os dados fornecidos diretamente pelas Comissões constata-se a 

superioridade das adoções nacionais em relação às internacionais, a exemplo do que ocorre 

em Alagoas, o que traduz respeito ao princípio da subsidiariedade. 

 No Mato Grosso verifica-se um declínio nas adoções internacionais a partir do ano de 

2001, portanto um ano e meio após a ratificação pelo Brasil da CH/93, o que pode sugerir que 

este comportamento esteja associado a questões específicas relacionadas àquela Comissão, a 

exemplo de uma opção política de restrição às adoções internacionais por parte dos seus 

integrantes à época. 

As estatísticas encaminhadas por Minas Gerais demonstram um grande número de 

crianças adotadas na faixa de 4 anos de idade, constituindo-se um indicativo favorável no que 

concerne ao aspecto subsidiariedade, todavia registram-se 26 adoções internacionais de 

crianças menores de um ano, faixa etária considerada prematura  para assegurar que foram 

esgotadas, no possível, as tentativas de colocação em família substituta nacional. Mas, estes 

números referem-se a um período bastante anterior à vigência da CH/93 no Brasil.  No ano de 

1999, início da vigência do Tratado, verificamos uma diminuição no número de adoções em 

relação ao ano anterior, e um acréscimo nas adoções no ano seguinte. Esta elevação é mantida 

nos anos posteriores, com um crescimento no ano de 2005, sem que haja, no cenário nacional, 

fato que justifique esta variação. Tal como ocorreu no Mato Grosso, este comportamento pode 

ser resultado de aspectos específicos, não havendo elementos que possibilitem a identificação 

da causa. 

 As adoções internacionais no Paraná e São Paulo ocorreram em várias comarcas, 

situação diversa da encontrada em outros estados que concentram as adoções na capital. 

Interpretamos este dado como resultado de um esforço daquelas Comissões no sentido de 

capacitar juízes e promotores de justiça a atuarem nesta área, com medidas que se iniciam por 

ocasião da ação de perda do poder familiar, de forma a tornar a criança apta a adoção através 
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de cadastro. Há de se considerar, entretanto, que esta diversidade de comarcas exige uma 

maior fiscalização, com o objetivo de evitar, como aconteceu no estado de Pernambuco no 

início da década de 90, a adoção de crianças de tenra idade. 

Estados como Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte e Tocantins - que, conforme 

dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, ocupam, no ano de 2000, 

respectivamente a 26ª, 12ª, 18ª, e 17ª posições - apresentam números pouco expressivos de 

adoções internacionais. Outros como Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, 

Pernambuco e Minas Gerais - que estão nas 6ª, 5ª, 3ª, 2ª, 18ª, e 9ª posições, respectivamente - 

apresentam números mais significativos de adoções. De onde se conclui que não há uma 

relação direta entre os indicadores que apresentamos e o número de crianças encaminhadas à 

adoção internacional. Santa Catarina, por exemplo, é um estado mais populoso, todavia possui 

renda per capita superior a Alagoas, taxa de fecundidade inferior a do Rio Grande do Norte, e 

um número de adoções internacionais superior a ambos.  

Alagoas, onde se constata um grande número de adoções nacionais, é o que detém os 

piores IDH municipal e IDI, a menor renda per capita média e a terceira maior taxa de 

fecundidade, possui um número pequeno de adoções internacionais se comparado com o Mato 

Grosso, que tem uma população total próxima a de Alagoas, mas indicadores sócio-

econômicos melhores do que os daquele Estado.  

Bahia, Ceará e Mato Grosso, não realizaram adoções para países não ratificantes, 

diferentemente de outros estados. 

Os fatores que levam ao registro de um maior número de adoções internacionais 

podem estar associados a como os juízes, promotores de justiça e integrantes das Autoridades 

Centrais Estaduais se coloquem em relação a esta modalidade de colocação em família 

substituta, como entendem o limite para que sejam esgotadas as possibilidades de manutenção 

da criança na sua família biológica,  a forma como se realiza o acompanhamento das crianças 
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em situação de risco que ainda não  tenham ingressado no sistema de proteção e de justiça, a 

interposição de medidas judiciais necessárias para cessar o risco, ou, ainda, uma maior ou 

menor rejeição à adoção internacional como forma de assegurar o direito à convivência 

familiar281. 

 Para que melhor se compreenda a influência dos elementos que ora suscitamos, seria 

necessário conhecer a situação das crianças que se encontram nos abrigos282, a atuação dos 

conselheiros tutelares, a política de apoio familiar existente, dados relativos à reinserção 

familiar, ações de decretação de perda de poder familiar, adoções nacionais, entre outros. 

Todavia, são necessários estudos que resultem em propostas a favor do direito à convivência 

familiar daqueles que, embora estejam aptos à adoção, sejam considerados de difícil 

colocação em família substituta. Para tanto é papel da Autoridade Central Estadual ter uma 

atuação mais efetiva na busca de famílias substitutas, mantendo contato com os organismos 

credenciados e, com as devidas cautelas, permitir que estes tenham acesso à informações 

sobre a criança a serem utilizadas na busca de pretendentes que já tenham contatado com o 

organismo e que demonstrem potencial condição para receber uma criança com aquele perfil. 

Caso a busca não logre êxito, as pessoas que tiveram acesso aos dados e fotografias da criança 

deverão assumir o compromisso de devolvê-los, sem dar-lhes outra destinação283.  

                                                 
281 Um estudo que revele as causas desta variação nas estatísticas estaduais exigiria dados relacionados à 
instauração e funcionamento dos Conselhos de Direitos, recursos movimentados pelo Fundo da Criança e do 
Adolescente, implementação de Conselhos Tutelares, e outros referentes ao sistema de proteção. 
282 Pesquisa realizada pelo IPEA nos abrigos cadastrados na Secretaria de Assistência Social do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, concluiu que a pobreza é o principal motivo (em 24,1% dos casos) 
para o abrigamento, enquanto que o abandono pelos pais situa-se como terceira causa (18,8%). Com relação à 
idade dos abrigados: na faixa de 0 a 3 anos (tem-se 11,7% das crianças abrigadas); 4 a 6 anos (12,2%); 7 a 9 anos 
(19,0%); 10 a 12 anos (21,8%); 13 a 15 anos (20,5%); 16 a 18 anos (11,9%); mais de 18 anos (2,3%); sem 
informação (0,6%). Dos abrigados, 58,2% possuem família e vínculo com esta, enquanto 22,7%, embora 
possuam família, não têm vínculo com a mesma. No que concerne ao tempo de permanência no abrigo: 32,9% 
passam de 2 a 5 anos; 13,3%, de 6 a 10 anos (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2004, 
p. 43-64). Garantir o direito à convivência familiar da criança e do adolescente implica em uma ação efetiva 
junto aos abrigos, pois o tempo de permanência na instituição pode acarretar reflexos nos vínculos familiares. 
283 O Ministério Público de Pernambuco apresentou proposta neste sentido à CEJA/PE. 
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Tentando compreender como o Poder Público tem se empenhado na estruturação do 

sistema de cooperação previsto na CH/93, levantamos informações relacionadas aos recursos 

financeiros da ACAF e do FNCA. 

 

TABELA 28 – Orçamento da ACAF e recursos depositados no FNCA 

EXERCÍCIO ACAF FNCA 
2002 903.000,00 50.850,20 
2003 1.000.000,00 10.750.111,09 
2004 281.986,00 22.423.271,74 
2005 397.696,00 24.139.026,36 
2006 164.538,00 19.849.555,50 

                                         Fonte: Ofício da Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

 Com relação ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente – FNCA, gerido pelo 

CONANDA, houve um maior volume de recursos nos últimos anos, se comparado a 2002. 

Todavia, há de se considerar que tais recursos se destinam a inúmeros setores de atendimento 

à infanto-adolescência, como as medidas sócio-educativas, capacitação profissional de 

adolescentes, divulgação do ECA, combate à exploração do trabalho infantil, apoio a jovens 

egressos, campanhas educativas, entre outras ações. 

No que concerne aos recursos humanos e materiais da ACAF284 constatamos que 

integram o órgão uma coordenadora/gerente (com formação em Relações Internacionais), 

uma adjunta (com formação em Direito e Comunicação), uma assessora técnica (com 

formação em Direito), uma técnica (com formação em Psicologia) e um estagiária (estudante 

de Direito), cada qual dispõe de um computador e impressora. A ACAF possui três linhas 

telefônicas, sendo uma destinada à fax. 

Os recursos limitados da ACAF, inclusive orçamentários, parecem-nos um óbice ao 

pleno exercício das suas atribuições, entretanto, não dispomos de elementos para comparar 

                                                 
284 Dados de maio de 2007. 
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com a estrutura disponível em outros países. A ausência de um cadastro único nacional é 

prejudicial à observância do princípio da subsidiariedade das adoções internacionais. 

A Oficina Permanente da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, no 

Guia de Buenas Prácticas en Virtude del Convenio de la Haya de 1993 (documento 

preliminar No 2 de septiembre de 2005),  recomenda um mínimo de recursos para a atuação 

da Autoridade Central, que inclui uma biblioteca e material para programas educativos, um 

sistema  capaz de gerar estatísticas, lembrando que o seu quadro deve ser integrado por 

pessoas que dominem o inglês e o francês. As Nações Unidas recomendam, em relação à 

Convenção contra a criminalidade transnacional organizada (NATIONS UNIES, 2006),  

algumas medidas para otimizar a atuação das Autoridades Centrais naquela área que poderiam 

ser aplicadas às Autoridades que tratam de adoção internacional, entre as quais destacamos a 

manutenção de um site em pelo menos três línguas (inglês, espanhol e francês) e mecanismos 

que possibilitem que eles estejam sempre atualizados com informações detalhadas sobre as 

Autoridades (endereço, departamento ao qual se encontram vinculadas na estrutura 

organizacional, nome e cargo da pessoa de contato, horário de expediente, fuso horário), bem 

como informações detalhadas sobre os procedimentos a serem seguidos e formulários 

padronizados. 

 

3.4.4.3 Adoção internacional em Pernambuco: de 1993 a 2006 

 

No estado de Pernambuco os dados foram obtidos a partir de análise documental dos 

diversos relatórios da CEJA/PE, observando-se que os mesmos não possuem uma 

apresentação uniforme, consequentemente, em alguns anos é possível identificar a idade da 

criança (período de 15/07/1993, quando foi implantada a CEJA/PE, até 1997), o que não 

ocorre a partir de 1998. 



 

 

181

 

TABELA 29 – Adoção internacional em Pernambuco – 1993 a 2006 

ANO PAÍS DE 
ACOLHIDA 

TOTAL 

1993 França (29), Itália (8), 
EUA (7), Alemanha (6), 

Suécia (4), Suíça (2), 
Bélgica (2), Holanda (1), 
Israel (1), Inglaterra (1) 

 

61 

1994 França (35), Itália (21), 
Alemanha (10), Suécia 
(6), Suíça (4), EUA (3), 

Holanda (2) 
 

81 

1995 França (30), Itália (9), 
Alemanha (6), EUA (3), 
Bélgica (3), Holanda (2), 
Suíça (2), Principado de 

Mônaco (1) 
 

56 

1996 França (28), Alemanha 
(6), Itália (5), Holanda 

(5), Suécia (2), Suíça (2), 
Eua (1), Espanha (1), 

Turquia (1) 

51 

1997 França (17), Itália (9), 
Holanda (6), Alemanha 

(6), EUA (3) 

41 

1998 França (8), Itália (3), 
Holanda (2), EUA (3), 

Alemanha (3), Áustria (1), 
Espanha (1) 

21 

1999 França (27), Holanda 
(10), Itália (2), Bélgica 

(4), Espanha (1) 

44 

2000 França (8), EUA (6), 
Bélgica (1) 

15 

2001 França (8), Holanda (5), 
Itália (1) 

14 

2002 França (10), Holanda (2), 
Noruega (8), Alemanha 

(2) 

22 

2003 França (14), Noruega (9), 
Itália (3), EUA (2), 

Holanda (1), Noruega (2) 

31 

2004 Alemanha (2), Noruega 
(4), Itália (6), EUA (7), 

França (1) 

20 

2005 Alemanha (7), Noruega 
(8), EUA (5), França (10) 

30 

2006 Itália (7), França (7), 
Alemanha (6), EUA (6), 

Noruega (5) 

31 

   Fonte: CEJA/PE 



 

 

182

 

TABELA 30 – Adoção internacional em Pernambuco - 1993285 

IDADE COMARCA (PAÍS DE ACOLHIDA) 
1 mês Araripina (EUA) 

2 meses Araripina (França), Belo Jardim (EUA) 
3 meses Belo Jardim (EUA), Gravatá (França), Garanhuns (Inglaterra) 
4 meses Gravatá (Suíça), Poção (Itália) 
5 meses Glória do Goitá (2 adoções para a França) 
6 meses Glória do Goitá (Suécia), Gravatá (França) 
7 meses Água Preta (França) 
8 meses Limoeiro, Poção (França), Recife (EUA), São Bento do Una (Bélgica) 
11 meses Arcoverde (França), Gravatá (França) 

1 ano Recife (2 adoções: Holanda e EUA) 
2 anos Recife (Bélgica) 
5 anos Recife (Itália) 
7 anos Recife (2 adoções para a Itália) 
8 anos Recife (2 adoções: Itália e França) 

                Fonte: CEJA/PE (adoções realizadas a partir de 15/7/1993) 

 

TABELA 31 – Adoção internacional em Pernambuco - 1994286 

IDADE COMARCA (PAÍS DE ACOLHIDA) 
1 mês Gravatá (2 adoções: sendo 1 para a França e 1 para a Itália), Glória do Goitá (3 adoções: 2 para 

a Alemanha e 1 para a Suécia), Limoeiro (Alemanha) 
2 meses Gravatá (França), Trindade (Alemanha) 
3 meses Gravatá (França), Glória do Goitá (2 adoções: sendo 1 para a Itália e 1 para a Alemanha). 
4 meses Gravatá (4 adoções: sendo 3 para a França, 1 para a Alemanha), Poção (Itália), Sanharó 

(França) 
 

5 meses Belo Jardim (2 adoções: Suíça e França), Gravatá (2 adoções para a França), Glória do Goitá 
(Suécia), Macaparana (Suécia), Pesqueira (França) 

 
6 meses Sanharó (Suíça) 
7 meses Macaparana (França) 
9 meses Gravatá (EUA) 
10 meses Gravatá (França), São Joaquim do Monte (França) 
11 meses Glória do Goitá (Suécia), Timbaúba (Suécia) 

1 ano Gravatá (Itália), Recife (5 adoções: sendo 2 para a França, 2 para a Itália, 1 para a Holanda), 
Timbaúba (França) 

2 anos Gravatá (Itália), Recife (França) 

                                                 
285 Não constam dos relatórios informações quanto às idades de crianças adotadas nas comarcas de: Bonito, 
Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Jataúba, Lajedo, Macaparana, Santa Cruz do Capibaribe, São Vicente Ferrer, 
São Lourenço da Mata, Timbaúba e Vitória de Santo Antão.  
286 Não constam os dados relativos à idade de crianças adotadas em: Bonito, Carpina, Ipojuca, Jaboatão dos 
Guararapes, Jataúba, Lajedo, Macaparana, Santa Cruz do Capibaribe, São Vicente Ferrer, São Lourenço da 
Mata, Timbaúba (1 criança) e Vitória de Santo Antão. 
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3 anos Recife (2 adoções para a França) 
4 anos Recife (2 adoções: sendo 1 para a França e 1 para a Itália) 
5 anos Recife (Itália) 
6 anos Recife (2 adoções para a Itália) 
7 anos Belo Jardim (França), Recife (2 adoções para a França) 
8 anos Recife (2 adoções para a Itália) 
9 anos Recife (França) 

10 anos Recife (França) 
11 anos Recife (2 adoções: sendo 1 para a França e 1 para a Itália) 
14 anos Recife (Suíça) 

Fonte: CEJA/PE 

No ano de 1995 ainda ocorreram adoções internacionais de crianças com 1 mês de 

vida, não apenas em Araripina, como também em Ouricuri. Paudalho, por sua vez, não 

informou a idade da criança adotada. Os EUA continuam sendo o destino de crianças de Belo 

Jardim, enquanto que em Glória do Goitá e Timbaúba prosseguem as adoções de infantes. 

Gravatá registra apenas uma adoção, diferentemente do que ocorreu em 1994 quando foram 

14 adoções internacionais: 

TABELA 32 – Adoção internacional em Pernambuco - 1995 

IDADE COMARCA (PAÍS DE ACOLHIDA) 
1 mês Araripina (2 adoções para a França), Ouricuri (2 adoções para a França) 

4 meses Araripina (Alemanha), Glória do Goitá (2 adoções para a França), Timbaúba (Alemanha) 
5 meses Timbaúba (França) 
6 meses Poção (França), Timbaúba (França) 
7 meses Glória do Goitá (Alemanha), Sanharó (Itália), Timbaúba (Alemanha) 
8 meses Escada (França), Timbaúba (EUA) 
9 meses Abreu e Lima (EUA) 
10 meses Buique (França), Palmares (França) 
11 meses Glória do Goitá (França) 

1 ano Abreu e Lima (Itália), Belo Jardim (EUA), Camocim de São Félix (Suíça), Cupira (Suíça), 
Glória do Goitá (Itália), Gravatá (Alemanha), Jaboatão dos Guararapes (2 adoções: sendo 

1 para a França e 1 para a Alemanha), Ouricuri (França), Pesqueira (Bélgica), Pedra 
(Bélgica), Recife (3 adoções: sendo 2 para a Holanda e 1 para a França) 

2 anos Bonito (Bélgica), Carpina (Itália), Glória do Goitá (França), Jaboatão dos Guararapes (2 
adoções para a França), Recife (4 adoções para a França) 

3 anos Carpina (2 adoções para a Itália), Recife (França), São Lourenço da Mata (França) 
4 anos Recife (2 adoções: sendo 1 para a França e 1 para o Principado de Mônaco) 
5 anos Carpina (Itália), Recife (2 para a França) 
7 anos Recife (França) 
8 anos Limoeiro (Itália) 
9 anos Recife (França) 
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Fonte: CEJA/PE 

Apenas Sanharó, Araripina, Limoeiro e Parnamirim registram adoção de criança 

menor de um ano de idade no ano de 1996.  

 

TABELA 33 – Adoção internacional em Pernambuco - 1996 

IDADE COMARCA (PAÍS DE ACOLHIDA) 
7 meses Araripina (Suécia) 
8 meses Sanharó (França) 

10 meses Limoeiro (Alemanha) 
11 meses Parnamirim (França) 

1 ano Araripina (Suécia), Bonito (Suíça), Glória do Goitá (Alemanha), 
Palmares (França), Recife (3 adoções: sendo 1 para a França e 2 

para Holanda), Sanharó (Turquia), Venturosa (França) 
2 anos Cabrobó (EUA), Glória do Goitá (Alemanha), Ibimirim (2 

adoções para a Alemanha), Jaboatão dos Guararapes (2 adoções 
para a França), Rio Formoso (França), Recife (6 adoções: sendo 4 

para a França, 1 para Holanda e 1 para a Suiça) 
3 anos Paudalho (Alemanha), Recife (5 adoções: sendo 3 para a França e 

2 para Holanda) 
4 anos Paudalho (Itália), Recife (3 adoções para a França) 
5 anos Limoeiro (Itália), Recife (4 adoções para a França) 
6 anos Paudalho (Itália), Recife (4 adoções para a França) 
7 anos Recife (2 adoções: sendo 1 para a França e 1 para Espanha) 
8 anos Recife (Itália) 
9 anos Recife (França) 

10 anos Recife (Itália) 
                         Fonte: CEJA/PE 

No ano de 1995 foram realizadas adoções internacionais em 22 diferentes comarcas do 

Estado, em 1996 foram em 14 comarcas, enquanto em 1997 o número reduziu para 11 

comarcas, todavia, continuavam as adoções de criança com até um mês de vida: 

 

TABELA 34 – Adoção internacional em Pernambuco - 1997 

IDADE COMARCA (PAÍS DE ACOLHIDA) 
1 mês Rio Formoso (Itália) 

5 meses Cabrobó (França), Recife (Itália) 
6 meses Ipubi (Alemanha) 
11 meses Recife (Holanda) 

1 ano Carpina (2 adoções: sendo 1 para a Itália e 1 para a Alemanha), Gravatá (França), Paudalho 
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(Alemanha), Recife (5 adoções: sendo 2 para a Itália , 1 para a Alemanha e 2 para a 
Holanda) 

2 anos Bonito (EUA), Recife (3 adoções: sendo 2 para a França e 1 para a Alemanha), Carpina 
(Itália), Timbaúba (França) 

3 anos Glória do Goitá (Alemanha), Recife (4 adoções, sendo: 3 para a França e 1 para Itália), 
Jaboatão (EUA) 

4 anos Recife (3 adoções para a França) 
5 anos Recife (2 adoções: sendo 1 para a França e 1 Holanda) 
6 anos Recife (Holanda) 
7 anos Recife (5 adoções: sendo 3 para a França, 1 para Holanda e 1 para Itália) 
8 anos Recife (França) 
9 anos Recife (2 adoções: sendo 1 para os EUA e 1 para a França) 

10 anos Recife (Itália) 
Fonte: CEJA/PE 

As adoções internacionais sofreram uma significativa alteração no ano de 1998, tanto 

em decorrência da redução do número de adoções como do número de comarcas onde elas se 

processaram. Não consta a idade das crianças, mas foram 14 meninos e 7 meninas, totalizando 

21 adoções: 

 

TABELA 35 – Adoção internacional em Pernambuco - 1998 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife França (7), Itália (3), Holanda (2), EUA 

(1) 
13 

Ipojuca França (1), EUA (1) 02 
Águas Belas EUA (1) 01 

Poção Alemanha (1) 01 
Bom Jardim Alemanha (1) 01 

Abreu e Lima Áustria (1) 01 
Itamaracá Espanha (1) 01 
Paulista Alemanha (1) 01 

                             Fonte: CEJA/PE 

No ano em que entra em vigor no Brasil a CH/93, o total de adoções alcança mais que 

o dobro do ano anterior, foram 44 adoções internacionais distribuídas em 8 comarcas do 

Estado. 
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TABELA 36 – Adoção internacional em Pernambuco - 1999 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife França (23), Holanda (9), Itália (1), Bélgica (2) 35 

Paulista França (2) 02 
Jaboatão dos Guararapes Bélgica (1) 01 

Olinda Bélgica (1) 01 
Itamaracá Espanha (1) 01 

Bonito Holanda (1) 01 
Camaragibe França (2) 02 

Pedra Itália (1) 01 
                Fonte: CEJA/PE 

No ano de 2000 ocorreram apenas 15 adoções internacionais, 6 das quais para os 

EUA, país não ratificante: 

 

TABELA 37 – Adoção internacional em Pernambuco - 2000 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife França (7), EUA (5) 12 

Garanhuns EUA (1) 01 
Camaragibe França (1), Bélgica (1) 02 

                                  Fonte: CEJA/PE 

A tendência de redução no número de adoções, se comparado à década de 90, 

permanece em 2001. 

 

TABELA 38 – Adoção internacional em Pernambuco - 2001 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife França (3), Holanda (5), Itália (1) 09 

Camaragibe França (3) 03 
Igarassu França (1) 01 
Ipojuca França (1) 01 

                                  Fonte: CEJA/PE 

Apenas duas comarcas registraram adoções internacionais em Pernambuco no ano de 

2002. 
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TABELA 39 – Adoção internacional em Pernambuco - 2002 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife França (10), Holanda (2), Noruega (7), Alemanha (2) 21 
Olinda Noruega (1) 01 

              Fonte: CEJA/PE 

No ano de 2003 verifica-se um crescimento no número de adoções (31 adoções 

internacionais), e mais precisamente no Recife, onde se concentraram as adoções 

internacionais na sua maioria. 

Enquanto nos anos de 2000 e 2001 constatou-se um declínio no número de adoções 

internacionais, em 2002 e 2003 este número se eleva, sem uma causa aparente. Consideramos 

que este acréscimo pode estar associado com uma maior compreensão do modelo instituído 

com a CH/93, afinal o mesmo ocorreu nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina. 

Entretanto, em Alagoas e no Mato Grosso se deu o inverso, sugerindo a necessidade de 

conjugar outros elementos à análise, a exemplo do número de sentenças de mérito em ações 

de perda do poder familiar, os quais não dispomos. 

 

TABELA 40 – Adoção internacional em Pernambuco - 2003 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife França (12), Noruega (7), Itália (3), EUA (2) 24 

Camaragibe Holanda (1) 01 
Gravatá Noruega (2) 02 
Ipojuca França (2) 02 

Jaboatão dos Guararapes França (1) 01 
Paudalho França (1) 01 

                Fonte: CEJA/PE  

No ano de 2004 este número cai para 20 adoções internacionais, e em apenas duas 

comarcas:  
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TABELA 41 – Adoção internacional em Pernambuco - 2004 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife Alemanha (2), Noruega (4), Itália (6), EUA (4), França (1) 17 

Paulista EUA (3) 03 
              Fonte: CEJA/PE 

A tendência de crescimento apresentada em 2003 é retomada no ano de 2005 (30 

adoções internacionais) e 2006, inclusive processando-se adoções internacionais em várias 

comarcas do Estado. 

  

TABELA 42 – Adoção internacional em Pernambuco - 2005 

COMARCA PAÍS DE ACOLHIDA TOTAL 
Recife Alemanha (6), Noruega (8), EUA (3), França (7) 24 

Igarassu EUA (1) 01 
São José do Egito EUA (1) 01 

Paulista França (1) 01 
Itapissuma Alemanha (1) 01 
Limoeiro França (2) 02 

                  Fonte: CEJA/PE 

Foram 31 adoções internacionais no ano de 2006, que tramitaram em 8 diferentes 

comarcas287.  Estes dados não estão distribuídos pela comarca onde se processou a adoção, 

como também não é discriminado por país de acolhida. 

 

TABELA 43 – Adoção internacional em Pernambuco - 2006 

COMARCA TOTAL 
Recife 18 

Sirinhaém 03 
Cabo do Santo Agostinho288 02 

                                                 
287 Neste ano a CEJA/PE registrou que a criança que apresentava a menor idade quando da adoção tinha 1 ano 
(Comarca de Olinda), não sendo considerada de cadastro em virtude de tratar-se de adoção promovida por 
membro da família extensa.  A rigor esta adoção não constaria dos registros da CEJA/PE por ser na modalidade 
com dispensa de prévio cadastramento, todavia o caso em questão foi submetido a um pedido de autorização 
especial e por este motivo figura no relatório da CEJA/PE. Afora este caso, a criança mais nova tinha 2 anos, 
enquanto que as mais velhas tinham 10 anos de idade (adoção para país ratificante) e 11 anos de idade (adoção 
para país não ratificante).  
288 Muito embora esta adoção conste dos registros da CEJA/PE como sendo do ano de 2006, ao consultarmos o 
processo verificamos que foi concluída no dia 08/01/2007. 
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Olinda 02 
Gravatá 02 

Pesqueira 02 
Gameleira 01 
Ribeirão 01 

                                                     Fonte: CEJA/PE 

 A CEJA/PE atua na prevenção à institucionalização no estado289 por meio do qual a 

sua equipe técnica visita os diversos abrigos para obter informações acerca das crianças e 

adolescentes, que são repassadas às autoridades competentes das comarcas de origem dos 

abrigados com a finalidade de subsidiar medidas judiciais ou extrajudiciais visando a 

reinserção familiar ou colocação em família substituta, conforme exigir o caso. Esta iniciativa 

encontra-se harmônica com o papel da Autoridade Central em promover medidas que se 

destinem à garantia dos direitos da criança. 

No início da CEJA/PE as adoções se realizavam em um número de comarcas superior 

aos dos anos que se seguiram. Não interpretamos este dado de forma positiva, ao contrário do 

que fizemos quando analisamos o Estado do Paraná, tendo em vista o perfil das crianças 

adotadas em muitas destas comarcas interioranas, o que nos leva a concluir que o controle 

destas adoções era realizado de forma precária. No ano em que entra em vigor no Brasil a 

CH/93 o total de adoções alcança mais que o dobro do ano anterior. Atribuímos esta tendência 

a iniciativas, por parte dos representantes dos pretendentes às adoções,  no sentido de agilizar 

os pedidos em tramitação, antecipando-se às exigências que vieram a partir de julho de 1999, 

a exemplo da vedação das adoções privadas, a exigência de representação por organismo 

credenciado em ambos os países ou através da autoridade central, bem como das certificações 

previstas na CH/93. 

Do que foi estudado, parece-nos mais adequado um modelo de relatório que 

discrimine: nome da comarca onde se processou a adoção, país de acolhida, gênero e idade da 

                                                 
289 O programa chama-se “Prevenção à Institucionalização Prolongada” e é coordenado pela Psicóloga Tereza 
Figueiredo, sua idealizadora. 
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criança, permitindo identificar as comarcas nas quais se processaram adoções de infantes. 

Sugerimos que o relatório estatístico inclua, além destas informações, se a adoção foi de 

grupo de irmãos, a origem do laudo de habilitação, dados relativos à cor e saúde da criança, 

perfil da família biológica, tipo de adoção (unilateral, parente próximo, cadastro), organismo 

que intermediou, custo estimado da adoção, certificados de conformidade expedidos; bem 

como que se inclua dados pertinentes às adoções nacionais no estado, à situação das crianças 

nos abrigos e os processos de perda do poder familiar, e ao lapso temporal entre a aplicação 

da medida de abrigo e a inserção familiar, de forma a conferir transparência à matéria.  

Estes relatórios devem ser encaminhados aos Conselhos de Direitos, Tribunal de 

Justiça, Ministério Público e outros atores do sistema de proteção e justiça, por fornecerem 

subsídios para o planejamento e controle de suas ações. 

 

3.4.4.4 Adoção internacional na cidade do Recife: de 2001 a 2006 

 

Para esta pesquisa procedemos com o tratamento dos dados quantitativos em duas 

etapas. Na primeira delas realizou-se um procedimento técnico de junção290 de duas bases de 

dados291. A primeira referente ao sistema INFOADOTE, que contém os dados da criança 

adotada e sua família, e do adotante. A segunda relativa ao sistema de controle de processos 

do TJPE, o JudWin. Esta junção possibilitou uma maior segurança aos dados obtidos292. A 

segunda fase foi a da análise propriamente dita, com a extração das estatísticas. Os dados 

                                                 
290 Na junção das bases de dados aplicou-se o Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. 
291 Estas bases de dados foram cedidas pela Coordenadoria do sistema SIPIA e da Infância e da Juventude do 
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, TJPE mediante convênio com a UFPE. 
292 Com a junção das duas bases de dados procedeu-se com uma conferência para fins de confirmar se os dados 
que integravam o INFOADOTE correspondiam aos processos existentes no JudWin. Extraímos dados relativos 
às adoções nacionais de cadastro e sem prévio cadastramento, e adoção internacional de cadastro, possibilitando 
um comparativo entre estas três categorias. Desprezamos as adoções internacionais com dispensa de prévio 
cadastramento em razão das restrições legais ao seu deferimento (são as adoções unilaterais ou em razão da 
existência dos vínculos a que alude o art. 28 § 2º do ECA, sendo pouco relevante, para o presente estudo, o perfil 
destas  crianças). É pertinente esclarecer que não há, necessariamente, uma correspondência entre a data de 
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dizem respeito à criança, sua família, e o adotante. Chegou-se a um total de 729 processos, 

dos quais quatro não contêm o tipo de adoção, se nacional ou internacional, 133 referem-se à 

adoção nacional através de cadastro, 455 a adoção nacional sem prévio cadastramento, e 137 

relativos à adoção internacional. 

Na tabela 44 temos o elemento “cor” conforme a classificação do INFOADOTE: 

amarelo, branco, moreno claro, moreno escuro, negro e índio293. Esta última não surge na 

tabela por não constar adoção de criança índia na comarca do Recife. 

 

TABELA 44 – Perfil da criança adotada quanto à cor 

TIPO DE 
ADOÇÃO 

ADOÇÃO 
POR 

CADASTRO 

ADOÇÃO COM 
DISPENSA DE PRÉVIO 

CADASTRAMENTO 

TOTAL 

Branco 26  =      19,5% 21  =      4,6% 47  =     8,0% 
Moreno claro 73  =      54,9% 424  =  93,2% 497  =  84,5% 

Moreno escuro 22  =      16,5% 9  =         2,0% 31  =      5,3% 
Negro 12  =        9,0% 1  =          0,2% 13  =       2,2% 

TOTAL NACIONAL 133  =  100,0% 455  =  100,0% 588  =  100,0% 
 

Amarelo 1  =           0,7% - 1  =         0,7% 
Branco 12  =         8,8% - 12  =       8,8% 

Moreno claro 71  =       51,8% - 71  =     51,8% 
Moreno escuro 40  =       29,2% - 40  =     29,2% 

Negro 13  =         9,5% - 13  =       9,5% 
TOTAL 

INTERNACIONAL 
 

137  =    100,0% 
 
- 

 
137   =  100,0% 

      Fonte: INFOADOTE 

Nas adoções de cadastro, seja nacional ou internacional, não há uma significativa 

diferença entre o número de adoções de crianças da cor negra, constatando-se um percentual 

de 9% para as adoções de cadastro nacional e 9,5% para as adoções de cadastro internacional.  

                                                                                                                                                         
inclusão dos dados no sistema INFOADOTE e o deferimento da adoção, ou seja, uma adoção ocorrida em 1999 
ou 2000 pode ter sido incluída no sistema INFOADOTE no ano de 2001. 
293A pesquisa realizada pelo IPEA, no ano de 2002, nos abrigos cadastrados na Secretaria de Assistência Social 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, intitulada “O direito à convivência familiar e 
comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil” utilizou apenas a “raça/cor” branca e negra, tendo 
concluído que, a exceção da faixa inicial de um ano, em todas as demais, ou seja, dos dois aos dezoito anos de 
idade,  predominam crianças de cor negra. Esta pesquisa foi publicada no ano de 2004 (INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2004). 
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Todavia, quando se trata de adoção nacional com dispensa de prévio cadastramento, este 

número se reduz para 0,2%.   

Parece-nos que o adotante que busca uma criança na modalidade de adoção direta, sem 

submeter-se a um cadastro, mostra-se mais “exigente” quanto às características físicas da 

criança, só efetivando a adoção após proceder com a escolha prévia do adotando, o que 

poderia confirmar a tese do brasileiro trazer consigo um preconceito quanto à cor. Por sua 

vez, um maior percentual daqueles que estão preparados a receber o “filho” através de 

cadastro, sem submetê-lo  a um processo “seletivo” prévio, confiando ao Estado esta escolha  

- cujo critério deve se dar considerando-se primeiramente o interesse da criança - mostra-se 

mais receptivo a uma adoção livre de preconceitos.  

Não obtivemos dados relativos à cor do adotante, consequentemente não se pode 

aquilatar se a exigência quanto à cor da criança está ou não relacionada com a cor do 

adotante. A ausência deste dado se deve ao fato do INFOADOTE não conter esta informação 

que, na maioria dos casos, também não vem expressa nos autos, nos quais apenas constam 

fotografias do adotante, informação que pode ser distorcida pela percepção do observador ou 

pela má qualidade da fotografia. 

No outro extremo, ou seja, com relação às crianças cadastradas como brancas, 

constata-se que o menor percentual refere-se às adoções nacionais com dispensa de prévio 

cadastramento (4,6% contra 19,5% das adoções nacionais de cadastro e 8,8% das adoções 

internacionais). Em uma primeira leitura pode-se interpretar que este dado contradiz o 

anterior, uma vez que o menor percentual de crianças brancas encontra-se justamente na 

categoria daqueles que tiveram o menor percentual de crianças negras. Todavia, a nossa 

interpretação é diversa, na medida em que tomamos por comparativo o percentual de crianças  

cadastradas como moreno claro. 
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Pela formação do brasileiro o limite entre o branco e o moreno claro é tênue. Assim, 

considerando que um elevado número de pretendentes manifeste o desejo de adotar uma 

criança branca294, poderá se preferir cadastrar uma criança como sendo desta cor, ampliando o 

número de pretendentes possíveis para recebê-la em adoção, e possibilitando um primeiro 

contato entre o pretendente e a criança na expectativa de que, nesta ocasião, apesar de 

perceber que a criança não é da exata cor desejada, o pretendente se sinta ou venha a ser 

sensibilizado a aceitá-la, dando-se  início ao estágio de convivência e criando-se as condições 

para que  cresça o afeto necessário ao êxito da adoção. 

Entretanto, quando se trata de adoção intuito personae poderá não haver esta 

preocupação, pois o adotante já realizou previamente a sua “pesquisa” tendo escolhido aquela  

criança, sendo desnecessário maiores esforços para promover a aproximação entre ambos, 

uma vez que a relação afetiva já estaria iniciada. 

Corroborando com a nossa interpretação, verifica-se um elevado crescimento do 

percentual de moreno claro nas adoções nacionais com dispensa de prévio cadastramento, 

passando de 4,6% de brancas para 93,2% da cor moreno claro.  Para a adoção nacional de 

cadastro este número é de 54,9% , enquanto que para adoção internacional é de 51,8%. 

 Esta relação entre branco e moreno claro pode ser aplicada para o negro e o moreno 

escuro. Quando se trata de adoção internacional o percentual de moreno escuro é de 40%, já 

para as adoções nacionais de cadastro é de 16,5%, enquanto para as nacionais fora do castro 

este número cai para 2%.  

Em suma, cogitamos de que haja uma opção por cadastrar a criança como moreno 

escuro ao invés de negro, facilitando a consulta para adoção, mormente quando os critérios 

para definir alguém como negro em outros países diferem dos critérios adotados pelo Brasil, 

                                                 
294 Conforme revelou a nossa pesquisa, quando do cadastramento 75,2% dos pretendentes à adoção nacional 
manifestam o desejo de adotar uma criança na cor branca. Então esta classificação da criança como branca 
possibilitaria, ao menos, a convocação deste adotante. 
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 assim é que, em consulta aos autos dos processos de cadastramento identificam-se, em 

algumas oportunidades, restrições não a criança negras, mas em relação àquelas que 

apresentem “traços negróides”.  

A avaliação preliminar da criança por parte do pretendente será realizada através de 

uma fotografia e, ao recebê-la, este tomará conhecimento de que a justiça brasileira 

considerou aquela criança como não negra, cabendo a uma decisão pessoal, provavelmente 

após consulta ao seu representante no Brasil, dar ou não continuidade àquela adoção. Todavia, 

sendo a criança cadastrada como negra esta tentativa sequer poderá ser realizada, pois a 

criança estaria previamente excluída daquele universo de pretendentes à adoção. 

 

TABELA 45 – Perfil da criança adotada quanto ao gênero 

TIPO DE ADOÇÃO ADOÇÃO 
POR 

CADASTRO 

ADOÇÃO COM 
DISPENSA DE PRÉVIO 

CADASTRAMENTO 

TOTAL 

Feminino 62  =  46,6% 245  =  53,8% 307  =  52,2% 
Masculino 71  =  53,4% 210  =  46,2% 281  =  47,8% 

TOTAL NACIONAL 133  =  100,0% 455  =  100,0% 588  =  100,0% 
 

Feminino 40  =  29,2% - 40  =  29,2% 
Masculino 97  =  70,8% - 97  =  70,8% 
TOTAL 

INTERNACIONAL 
 

137  =  100,0% 
 
- 

 
137  =  100,0% 

     Fonte: INFOADOTE 

Tendo em vista que são encaminhadas à adoção internacional apenas aquelas crianças 

para as quais não houve família substituta nacional que se dispusesse a recebê-las, e  as que 

foram adotadas com dispensa de prévio cadastramento são escolhidas pelos adotantes, 

concluímos que há uma preferência pelo gênero feminino. No universo total das adoções 

nacionais 52,2% foram de meninas, enquanto que na modalidade internacional foram apenas 

29,2%. Nas adoções nacionais com dispensa de prévio cadastramento o percentual é de 53,8% 

de crianças do gênero feminino contra 46,2% do masculino. O percentual de crianças do 
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gênero feminino vai decrescendo quando se trata de adoções nacionais de cadastro (46,6%) e 

adoções internacionais (29,2%).   

O elevado número de meninos também pode ser justificado por ser este o gênero 

predominante das crianças abrigadas e aptas à adoção. De acordo com as conclusões da 

pesquisa do IPEA, 58,5% das crianças que se encontravam nos abrigos pesquisados eram do 

gênero masculino, enquanto 41,5% do feminino. O percentual de meninos se mantém sempre 

maior independente da faixa etária considerada, chegando a uma razão de dois meninos para 

uma menina na faixa de 16 a 18 anos de idade. Esta tendência provavelmente se mantém na 

cidade do Recife. 

Questionamos se a preferência conferida às crianças do gênero feminino não está 

relacionada ao mito da submissão da mulher, da sua docilidade e responsabilidade por tudo o 

que envolve o ambiente privado, ou seja, o que favorece a menina no instante da adoção pode 

ser a expectativa futura do adotante de que esta venha a ter um comportamento diverso do 

menino, e esta visão talvez esteja associada aos diferentes papéis assumidos pelos gêneros de 

acordo com uma construção ideológica dos espaços públicos e privados, onde, apesar dos 

avanços obtidos na desconstrução dos paradigmas relacionados à mulher, ela continua 

vinculada à idéia do afeto, segurança, companhia no ambiente doméstico, em especial na 

velhice295. 

 

 

 

 

                                                 
295 A este respeito entendemos ser oportuno recorrer a Fátima Quintas (2005, p. 53): “Mulher e família. Família e 
mulher. Não importa a ordem da seqüência, a intensidade do fenômeno aconteceu em proporções que se vão 
dilatando sob os holofotes do idealismo machista”. 
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TABELA 46 – Perfil da criança adotada quanto à idade296 

IDADE (em 
anos) 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 

TOTAL 

1 a menos de 2 3  =  2,3% - 3  =  1,1 
2 a menos de 3 16  =  12,0% 3  =  2,2% 19  =  7,0 
3 a menos de 4 13  =  9,8% 6  =  4,4% 19  =  7,0 
4 a menos de 5 15  =  11,3% 4  =  2,9% 19  =  7,0 
5 a menos de 6 14  =  10,5% 6  =  4,4% 20  =  7,4 
6 a menos de 7 17  =  12,8% 8  =  5,8% 25  =  9,3 
7 a menos de 8 18  =  13,5% 15  =  10,9% 33  =  12,3 

8 a menos de 12 26  =  19,5% 58  =  42,3% 84  =  31,1 
De 12 ou mais 11  =  8,3% 37  =  27,0% 48  =  17,8 

TOTAL 133  =  100,0% 137  =  100,0% 270  =  100,0% 
                Fonte: INFOADOTE 

Verificamos a existência de uma relação direta entre idade e adoção internacional, ou 

seja, quando maior a idade maior é a probabilidade de ser a criança encaminhada à adoção 

internacional. Encontram-se na faixa entre “1 a menos de 5 anos de idade” 35,4% das crianças 

adotadas por nacionais, enquanto para internacional é 9,5% . 

A faixa etária que registra o maior percentual de adoção é a de “8 a menos de 12 

anos”, seja para adoção nacional (19,5%) ou internacional (42,3%). Não se pode afirmar que 

o nacional prefira adotar crianças com maior idade, mas se pode cogitar que ocorra a ausência 

de crianças inscritas com o perfil desejado, levando a que o nacional flexibilize a aceitação de 

crianças mais velhas.   

 Tentamos verificar se há uma relação entre a idade e a cor da criança adotada através 

de cadastro. As crianças de cor moreno claro concentram-se na faixa de “8 a menos de 12 

anos”. Nesta faixa também se encontra o maior percentual de adotados das cores negro e 

moreno escuro. Logo, não parece que o nacional flexibilize a idade da criança em razão da 

cor.  O mesmo raciocínio se aplica à adoção internacional uma vez que nas faixas de “8 a 

                                                 
296 Com relação à idade a nossa pesquisa restringiu-se às adoções de cadastro nacional e internacional, de forma 
a possibilitar o cruzamento desta informação com as relativas ao gênero e cor do adotado. Não há registro de 
adoção de criança menor de 1 ano de idade. 
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menos de 12 anos” e “12 anos ou mais” a adoção de crianças brancas e negras apresentam 

números que se aproximam. 

Todavia, quando comparamos a idade da criança com o gênero, temos que 29% das 

crianças adotadas com menos de 5 anos de idade são meninas, e acima desta idade encontram-

se 71%.  Com os meninos a diferença não é tão expressiva, uma vez que 40,9% encontram-se 

com menos de 5 anos de idade. Considerando que, entre os nacionais, 53,4% das crianças 

adotadas são do gênero masculino, é possível afirmar que se aceite mais crianças maiores 

quando estas são meninas. 

Nas adoções internacionais, com mais de 5 anos de idade encontramos 92,5% de 

meninas e 89,7% de meninos. Tendo em vista o caráter subsidiário das adoções 

internacionais, concluímos que estes números corroboram a tese apresentada acima.  

 

TABELA 47 – Perfil da criança adotada por idade e cor – nacional 

IDADE 
(anos) 

AMARELO BRANCO MORENO 
CLARO 

MORENO 
ESCURO 

NEGRO TOTAL 

1 a menos 
de 2 

- 2  = 7,7% 0  = 0% 1  = 4,5% 0  = 0% 3=2,3% 

2 a menos 
de 3 

- 7 = 26,9% 6 = 8,2% 2 = 9,1% 1 = 8,3% 16=12,0% 

3 a menos 
de 4 

- 2 = 7,7% 9 = 12,3% 1 = 4,5% 1 = 8,3% 13=9,8% 

4 a menos 
de 5 

- 3 =11,5% 10=13,7% 1 = 4,5% 1 = 8,3% 15=11,3% 

5 a menos 
de 6 

- 3=11,5% 8=11,0% 2 = 9,1% 1 = 8,3% 14=10,5% 

6 a menos 
de 7 

- 1=3,8% 11=15,1% 4=18,2% 1 =8,3% 17=12,8% 

7 a menos 
de 8 

- 2=7,7% 12=16,4% 2=9,1% 2=16,7% 18=13,5% 

8 a menos 
de 12 

- 3=11,5% 12=16,4% 8=36,4% 3=25,0% 26=19,5% 

12 ou mais - 3=11,5% 12=16,4% 8=36,4% 3=25,0% 26=19,5% 
TOTAL - 26=100,0% 73=100,0% 22=100,0% 12=100,0% 133=100,0% 

Fonte: INFOADOTE 
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TABELA 48 – Perfil da criança adotada por idade e cor – internacional 
 

IDADE 
(anos) 

AMARELO BRANCO MORENO 
CLARO 

MORENO 
ESCURO 

NEGRO TOTAL 

2 a 
menos de 

3 

0=0,0% 1= 8,3% 2 = 2,8% 0 = 0,0 % 0 = 0,0% 3=2,2% 

3 a 
menos de 

4 

0=0,0% 0 = 0,0% 4 = 5,6% 2 = 5,0% 0 = 0,0% 6=4,4% 

4 a 
menos de 

5 

1= 100,0% 0 =0,0% 1=1,4% 2 = 5,0% 0 = 0,0% 4=2,9% 

5 a 
menos de 

6 

0=0,0% 1=8,3% 2=2,8% 2 = 5,0% 1 = 7,7% 6=4,4% 

6 a 
menos de 

7 

0=0,0% 1=8,3% 3=4,2% 4=10,0% 0 =0,0% 8=5,8% 

7 a 
menos de 

8 

0=0,0% 1=8,3% 5=7,0% 6=15,0% 3=23,1% 15=10,9% 

8 a 
menos de 

12 

0=0,0% 5=41,7% 32=45,1% 15=37,5% 6=46,2% 58=42,3% 

12 ou 
mais 

0=0,0% 3=25,0% 22=31,0% 9=22,5% 3=23,1% 37=27,0% 

TOTAL 1=100% 12=100,0% 71=100,0% 40=100,0% 13=100,0% 137=100,0% 
Fonte: INFOADOTE 

 

TABELA 49 – Perfil da criança adotada por idade e gênero – nacional 

IDADE 
(anos) 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

1 a menos de 
2 

0  =  0,0% 3 = 4,2% 3 = 2,3% 

2 a menos de 
3 

6 = 9,7% 10 = 14,1% 16 = 12,0% 

3 a menos de 
4 

7 = 11,3% 6 = 8,5% 13 = 9,8% 

4 a menos de 
5 

5 = 8,1% 10 = 14,1% 15 = 11,3% 

5 a menos de 
6 

8 = 12,9% 6 = 8,5% 14 = 10,5% 

6 a menos de 
7 

8 = 12,9% 9 = 12,7% 17 = 12,8% 

7 a menos de 
8 

7 = 11,3% 11 = 15,5% 18 = 13,5% 

8 a menos de 
12 

14 = 22,6% 12 = 16,9% 26 = 19,5% 

12 ou mais 7 = 11,3% 4 = 5,6% 11 = 8,3% 
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TOTAL 62 = 100,0% 71 = 100,0% 133 = 
100,0% 

                              Fonte: INFOADOTE 

 

TABELA 50 – Perfil da criança adotada por idade e gênero – internacional 

IDADE (anos) FEMININO MASCULINO TOTAL 
2 a menos de 3 2 = 5,0% 1 = 1,0% 3 = 2,2% 
3 a menos de 4 0 = 0,0% 6 = 6,2% 6 = 4,4% 
4 a menos de 5 1 = 2,5% 3 = 3,1% 4 = 2,9% 
5 a menos de 6 1 = 2,5% 5 = 5,2% 6 = 4,4% 
6 a menos de 7 1 = 2,5% 7 = 7,2% 8 = 5,8% 
7 a menos de 8 6 = 15,0% 9 = 9,3% 15 = 10,9% 

8 a menos de 12 18 = 45,0% 40 = 41,2% 58 = 42,3% 
12 ou mais 11 = 27,5% 26 = 26,8% 37 = 27,0% 

TOTAL 40 = 100,0% 97 = 100,0% 137 = 100,0% 
                         Fonte: INFOADOTE 

No que concerne à saúde foram destacadas três variáveis: criança com doença não 

tratável, criança com doença tratável e criança portadora de HIV. 

 

TABELA 51 – Perfil da criança adotada quanto à saúde – doença não tratável 

TIPO DE ADOÇÃO ADOÇÃO POR CADASTRO 
Criança não possui doença não tratável 130  =  97,7% 

Criança possui doença não tratável 3  =  2,3% 
TOTAL NACIONAL 133  =  100,0% 

 
Criança não possui doença não tratável 136  =  99,3% 

Criança possui doença não tratável 1  =  0,7% 
TOTAL INTERNACIONAL 137  =  100,0% 

                       Fonte: INFOADOTE  

 

TABELA 52 – Perfil da criança adotada quanto à saúde – doença tratável 

TIPO DE ADOÇÃO ADOÇÃO POR CADASTRO 
Criança não possui doença tratável 125 = 94,0% 

Criança possui doença tratável 8 = 6,0% 
TOTAL NACIONAL 133 = 100,0% 

 
Criança não possui doença tratável 130 = 94,9% 
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Criança possui doença tratável 7 = 5,1% 
TOTAL INTERNACIONAL 137 = 100,0% 

                       Fonte: INFOADOTE 

TABELA 53 – perfil da criança adotada quanto à saúde – HIV 

TIPO DE ADOÇÃO ADOÇÃO POR 
CADASTRO 

ADOÇÃO COM DISPENSA 
DE PRÉVIO 

CADASTRAMENTO 
Criança não portadora de 

HIV 
133  =  100,0% 451  = 99,1% 

Criança portadora de HIV 0  =  0,0% 4  = 0,9% 
TOTAL NACIONAL 133  =  100,0% 455  =  100,0% 

 
Criança não portadora de 

HIV 
136  =  99,3% - 

Criança portadora de HIV 1  =  0,7% - 
TOTAL INTERNACIONAL 137  =  100,0% - 

        Fonte: INFOADOTE 

Quando a adoção é analisada a partir de elementos relativos à saúde da criança, 

verificamos que os percentuais de adoção nacional e internacional estão próximos. Os casos 

em que foram aceitas crianças com problemas não tratáveis ou portadora de HIV podem 

constituir-se em situações pontuais nas quais o pretendente à adoção tenha tido contato 

preliminar com a criança, decidindo, posteriormente, pela adoção. A aceitação de criança com 

doença tratável, a exemplo do lábio leporino, pode representar uma tentativa por parte do 

pretendente de ampliar as suas possibilidades de adotar. Esta mesma tolerância não se mostra 

em relação à origem genética da criança. 

O levantamento dos dados relativos à família biológica se deu a partir das seguintes 

variáveis: criança com pais desconhecidos (nem o pai e nem a mãe são conhecidos), criança 

cujos pais eram portadores de HIV, criança cujos pais eram alcoólatras, criança cujos pais 

eram usuários de tóxicos297, e crianças com pais portadores de doença mental298. Com 

exceção da primeira, as demais variáveis referem-se a pelo menos um dos pais.  

                                                 
297 Entenda-se por tóxico qualquer substância psicoativa, a exemplo da cola de sapateiro. 
298 Para tanto não é exigido documento médico comprobatório, admitindo-se relatos constantes dos autos, seja 
por um familiar, testemunhas, abrigo, conselho tutelar, etc. 
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TABELA 54 – Perfil da família biológica – pais desconhecidos 

SITUAÇÃO DOS 
PAIS 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(sem cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Pais não são 

desconhecidos 
127 = 95,5% 443 = 97,4% 130  =  94,9% 

Pais são desconhecidos 6 = 4,5% 12 = 2,6% 7 = 5,1% 
TOTAL 133 = 100,0% 455 = 100,0% 137 = 100,0% 

            Fonte: INFOADOTE 

Os percentuais das adoções de cadastro estão bem próximos quando se trata de adoção 

de crianças com pais conhecidos: 95,5 % para o total de adoções nacionais e 94,9% para as 

adoções internacionais. Quando a adoção nacional é intuito personae este percentual sobe 

para 97,4%. Consequentemente, em sua grande maioria, os pais, ou pelo menos um dos pais, 

são conhecidos. 

 

TABELA 55 – Perfil da família biológica – pais com HIV 

SITUAÇÃO DOS 
PAIS 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Não consta a informação 2 = 1.5% - 
Pais não possuem HIV 125 = 94,0% 137 = 100,0% 

Pais possuem HIV 6 = 4,5% 0 = 0,0% 
TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 

                           Fonte: INFOADOTE 

 

TABELA 56 – Perfil da família biológica – pais alcoólatras 

SITUAÇÃO DOS 
PAIS 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Não consta a informação 2 = 1,5% - 
Pais não são alcoólatras 116 = 87,2% 112 = 81,8% 

Pais são alcoólatras 15 = 11,3% 25 = 18,2% 
TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 

                        Fonte: INFOADOTE 
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Nas adoções internacionais não houve relato de que os pais, ou pelo menos um deles, 

fossem portadores de HIV, entretanto, para o nacional de cadastro 4,5% das crianças adotadas 

tinham pelo menos um dos pais portador de HIV. Procurando constatar se de fato houve 

rejeição por parte do adotante internacional àquele perfil de criança, ou se eles sequer foram 

convocados – como se daria, por exemplo, para uma criança de 1 ano de idade - cruzamos a 

variável idade com situação dos pais299 e constatamos que há crianças cujos pais são 

portadores de HIV nas faixas etárias que vão de 2 a menos de 5 anos, de “6 a menos de 7 

anos”, e de “8 a menos de 12 anos”, que são grupos etários nos quais se registram adoções 

internacionais. Razão pela qual concluímos que o adotante nacional é mais tolerante do que o 

internacional em relação à saúde da família biológica do adotado no que se refere a ser 

portador de HIV.  

A explicação a esta maior tolerância pode estar associada ao esforço da equipe técnica 

do judiciário (psicólogos e assistentes sociais) para viabilizar esta aceitação por parte do 

nacional, o que não estaria se dando em relação aos organismos internacionais no trabalho de 

preparação do pretendente internacional.  

Quanto ao alcoolismo, percebemos que o maior percentual de crianças adotadas com 

relato de alcoolismo por parte dos pais está nas adoções internacionais, com 18,2%, sendo o 

das adoções nacionais de cadastro 11,3%. 

No que concerne ao relato de uso de tóxicos por parte dos pais, verifica-se uma 

inversão entre as posições do adotante por cadastro nacional e internacional. No caso do  

nacional em 14,3% das crianças adotadas há relato de uso de tóxico por parte de pelo menos 

um dos pais, enquanto que na modalidade de adoção internacional este percentual é de   

 

                                                 
299 Tabela 59. 
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apenas 8,8%. Este situação pode não traduzir uma maior tolerância do adotante nacional de 

cadastro em relação ao internacional, podendo estar associada a outros elementos relativos ao 

perfil que lhe seria mais favorável, como idade, cor e sexo. Ou seja, havia relato de que os 

pais eram usuários de algum tipo de substância psicoativa, mas esta criança seria da cor 

branca, pouca idade e menina, portanto a convocação recairia primeiramente no adotante 

nacional de cadastro, em detrimento do adotante internacional. Esta possibilidade é 

considerada diante da aceitação das duas categorias – nacional e internacional – para este 

perfil de criança, diferentemente do que ocorre quando os pais são portadores de HIV. 

 

TABELA 57 – Perfil da família biológica – pais usam “tóxicos” 

SITUAÇÃO DOS 
PAIS 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Não consta a informação 2 = 1,5% - 

Pais não usam tóxicos 112 = 84,2% 125 = 91,2% 
Pais usam tóxicos 19 = 14,3% 12 = 8,8% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                         Fonte: INFOADOTE 

Os números estão próximos quando o perfil refere-se a pais portadores de doença 

mental. 

 

TABELA 58 – Perfil da família biológica – pais sem/com doença mental 

SITUAÇÃO DOS 
PAIS 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Não consta a informação 2 = 1,5% - 
Pais sem doença mental 121 = 91,0% 125 = 91,2% 
Pais com doença mental 10 = 7,5% 12 = 8,8% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                               Fonte: INFOADOTE 

 

 



 

 

204

 

TABELA 59 – Perfil da família biológica e idade da criança – pais portadores de HIV 

IDADE (anos) SEM 
INFORMAÇÃO 

PAIS NÃO 
PORTADORES 

DE HIV 

PAIS 
PORTADORES 

DE HIV 

TOTAL 

1 a menos de 2 2 = 100,0% 1 = 0,8% 0 = 0,0% 3 = 2,3% 
2 a menos de 3 0 = 0,0% 15 = 12,0% 1 = 16,7% 16 = 12,0% 
3 a menos de 4 0 = 0,0% 12 = 9,6% 1 = 16,7% 13 = 9,8% 
4 a menos de 5 0 = 0,0% 14 = 11,2% 1 = 16,7% 15 = 11,3% 
5 a menos de 6 0 = 0,0% 14 = 11,2% 0 = 0,0% 14 = 10,5% 
6 a menos de 7 0 = 0,0% 16 = 12,8% 1 = 16,7% 17 = 12,8% 
7 a menos de 8 0 = 0,0% 18 = 14,4% 0 = 0,0% 18 = 13,5% 

8 a menos de 12 0 = 0,0% 24 = 19,2% 2 = 3,3% 26 = 19,5% 
12 ou mais 0 = 0,0% 11 = 8,8% 0 = 0,0% 11 = 8,3% 

TOTAL 2 =  100,0% 125 = 100,0% 6 = 100,0% 133 = 100,0% 
     Fonte: INFOADOTE 

 Com relação à pretensão manifesta pelo adotante quando do seu cadastramento 

apresentamos os dados em duas tabelas, uma para masculino e outra para feminino, podendo 

ocorrer do pretendente manifestar-se de forma indiferente quando ao gênero, nesta hipótese a 

sua pretensão constará de ambas as tabelas. 

 

TABELA 60 – Pretensão do adotante quanto ao gênero – masculino 

GÊNERO ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO 

MASCULINO 
52 = 39,1% 8 = 5,8% 

SIM MASCULINO 81 = 60,9% 129 = 94,2% 
TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 

                                 Fonte: INFOADOTE 

 

TABELA 61 – Pretensão do adotante quanto ao gênero – feminino 

GÊNERO ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO FEMININO 23 = 17,3% 10 = 7,3% 
SIM FEMININO 110 = 82,7% 127 = 92,7% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                                  Fonte: INFOADOTE 
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Sendo candidatos à adoção nacional, 60,9% dizem aceitar crianças do gênero 

masculino, enquanto 82,7% aceitam do feminino. Confrontando estes dados com o perfil da 

criança efetivamente adotada, encontramos que o adotante nacional de cadastro, apesar de em 

82,7% manifestar o interesse de adotar meninas, esta sua pretensão é atendida em apenas 

46,6%. 

Entendemos que a diferença entre o desejo manifesto quando do cadastramento e a 

adoção efetivada pode relacionar-se tanto com a ausência de meninas disponíveis para adoção 

como com a ausência de meninas disponíveis para adoção que preencha outras exigências do 

adotante, tais como idade e cor. Já o adotante internacional diz aceitar crianças do gênero 

feminino em 92,7% das vezes, e do masculino 94,2%, lembrando que nestes percentuais 

encontram-se aqueles que consideram o gênero indiferente. Logo este adotante encontra-se, 

desde o início, mais flexível quanto à adoção.  Isto pode ser resultado de uma ação por parte 

dos organismos internacionais com o fim de sensibilizar o pretendente a ampliar o universo de 

crianças em relação ao gênero e, desta forma, viabilizar uma adoção em menor lapso de 

tempo. 

Com relação à cor da criança pretendida pelo adotante internacional, não se constatam 

significativas diferenças, podendo-se afirmar que, em muitas das vezes, é indiferente a cor da 

criança: 96,4% aceitam crianças na cor branca; 99,3% na cor morena clara; enquanto 87,6% 

aceitam crianças na cor negra, índia ou amarela; e 91,2% na cor morena escura. Já entre o 

nacional de cadastro encontramos o percentual de 75,2% que dizem aceitar criança na cor 

branca, subindo para 93,2% quando se trata de criança morena clara. Questionamos se este 

percentual inferior na escolha de criança de cor branca traduz um pudor ou “acanhamento” de 

afirmar desejar uma criança na cor branca ou se apenas significa que o adotante também não 

se considera branco, então procurara uma criança com uma aparência mais próxima à sua. A 

ausência de dados quanto à cor do adotante inviabiliza uma afirmação neste sentido. 



 

 

206

 

TABELA 62 – Pretensão do adotante quanto à cor – branco 

COR ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO BRANCO 33 = 24,8% 5 = 3,6% 
SIM BRANCO 100 = 75,2% 132 = 96,4% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                                     Fonte: INFOADOTE 

Com relação à criança negra, o percentual é de 35,3% de aceitação entre os 

pretendentes nacionais. Sendo este maior do que o encontrado para as crianças de cor amarela 

e índia, ambas com 27,1%.  Estes números não representam necessariamente um preconceito 

maior em relação a estas duas categorias, pode traduzir apenas que o pretendente nacional não 

cogite encontrar, entre as crianças aptas a adoção na cidade do Recife, crianças com este 

perfil; ou ainda pode se justificar pelo mesmo argumento anterior, ou seja, o pretendente 

rejeita a criança que tenha uma aparência física mais distante da sua. 

 

TABELA 63 – Pretensão do adotante quanto à cor – negro 

COR ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO NEGRO 86 = 64,7% 17 = 12,4% 
SIM NEGRO 47 = 35,3% 120 = 87,6% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                                       Fonte: INFOADOTE 

 

TABELA 64 – Pretensão do adotante quanto à cor – amarelo 

COR ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO AMARELO 97 = 72,9% 17 = 12,4% 
SIM AMARELO 36 = 27,1% 120 = 87,6% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                                    Fonte: INFOADOTE 
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TABELA 65 – Pretensão do adotante quanto à cor – índio 

COR ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO ÍNDIO 97 = 72,9% 17 = 12,4% 
SIM ÍNDIO 36 = 27,1% 120 = 87,6% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                                     Fonte: INFOADOTE 

 

TABELA 66 – Pretensão do adotante quanto à cor – moreno claro 

COR ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO MORENO CLARO 9 = 6,8% 1 = 0,7% 
SIM MORENO CLARO 124 = 93,2% 136 = 99,3% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                            Fonte: INFOADOTE 

O percentual de aceitação de crianças da cor moreno escuro é de 46,6% para os 

pretendentes à adoção nacional, significativamente distante do percentual de aceitação para 

crianças moreno claro, que é 93,2%. Poderíamos indagar a razão pela qual, quando se trata de 

pretensão, o adotante nacional é mais receptivo à criança de cor morena escura e negra do que 

quando efetivamente adota.  A explicação poderia relacionar-se com o fato de que, ao se 

cadastrar, ele procura ampliar as possibilidades de uma convocação, todavia, ao ser 

convocado manifesta rejeição à criança, ou ainda, manifesta um interesse mais flexível em 

relação à cor, todavia mais “exigente” quanto ao gênero. 

 

TABELA 67 – Pretensão do adotante quanto à cor – moreno escuro 

COR ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
NÃO MORENO ESCURO 71 = 53,4% 12 = 8,8% 
SIM MORENO ESCURO 62 = 46,6% 125 = 91,2% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                            Fonte: INFOADOTE 
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Por fim, tentaremos identificar o perfil do adotante quanto à sua prole, qual seja, se ele 

é estéril, se possui filhos, se os filhos são biológicos ou adotivos. Esta informação pode ser 

útil para se tentar compreender o que motiva um casal ou pessoa para a adoção. 

Nem sempre o adotante é considerado estéril, os números constantes da Tabela 68 não 

traduzem, necessariamente, uma opção por parte do adotante de não gerar filhos biológicos, 

pois pode ocorrer dele não apresentar um documento médico comprobatório de uma eventual 

esterilidade.  

 

TABELA 68 – Perfil do adotante – esterilidade 

ESTERILIDADE ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Não estéril 99 = 74,4% 112 = 81,8% 

Estéril 34 = 25,6% 25 = 18,2% 
TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 

                              Fonte: INFOADOTE 

Em alguns casos o pretendente tem um único filho biológico (13,5% nacional e 9,5% 

internacional) ou adotivo (13,5% nacional e 7,3% internacional), e deseja aumentar o número 

de filhos. Mas, há aquele que possui 2 ou mais filhos biológicos ou adotivos, podendo o 

pedido de adoção basear-se em outras motivações, como o altruísmo. 

 

TABELA 69 – Perfil do adotante - número de filhos biológicos 

FILHOS 
BIOLÓGICOS 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Não possui filhos 94 = 70,7% 117 = 85,4% 

Possui 1 filho 18 = 13,5% 13 = 9,5% 
Possui 2 filhos 14 = 10,5% 3 = 2,2% 
Possui 3 filhos 5 = 3,8% 2 = 1,5% 
Possui 4 filhos 2 = 1,5% 2 = 1,5% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                                   Fonte: INFOADOTE 
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TABELA 70 – Perfil do adotante – número de filhos adotivos 

FILHOS 
ADOTIVOS 

ADOÇÃO 
NACIONAL 

(cadastro) 

ADOÇÃO 
INTERNACIONAL 

(cadastro) 
Não possui filhos 113 = 85,0% 120 = 87,6% 

Possui 1 filho 18 = 13,5% 10 = 7,3% 
Possui 2 filhos 2 = 1,5% 5 = 3,6% 
Possui 3 filhos 0 = 0,0% 2 = 1,5% 

TOTAL 133 = 100,0% 137 = 100,0% 
                                    Fonte: INFOADOTE 

Um estudo sobre adoção internacional implica em discutir as taxas de fertilidade das 

mulheres nos países de acolhida. O Instituto Vasco de Estadística da Comunidad Autônoma 

Vasca (Espanha) revelou que o índice de fecundidade das mulheres vascas reduziu-se de 

2,67% no ano de 1975 para 0,92% no ano de 1996, resultando no envelhecimento da 

população e escassez de mão-de-obra (AGUDO, 2000, p. 2-6). Muito embora seja uma 

pesquisa localizada parece-nos que este indicativo de redução de fertilidade se estende para 

outras regiões da Europa. A organização Population Reference Bureau (2006, p.9) apresenta 

estudos que indicam ser de 1,4 a taxa de fertilidade na Europa, lembrando que aí estão 

incluídos países como Albânia e Irlanda. 

O fenômeno do envelhecimento da população mundial tem sido constatado em estudos 

científicos, sendo perceptível a redução das taxas de fertilidade em diversos países. De acordo 

com o World Development Report 1999/2000 (THE WORLD BANK GROUP, 2000) a taxa 

de fertilidade (nascimento por mulher) no ano de 1997 era: França, 1,7; Noruega, 1,9; 

Alemanha, 1,4; EUA, 2,0; Holanda, 1,5; Itália, 1,2; e Bélgica, 1,6. A situação foi alterada na 

década seguinte, conforme dados do World Population Data Sheet 2006 (dados referentes a 

2005 do Population Reference Bureau): França, 1,9 (cresce); Noruega, 1,8 (decresce); 

Alemanha, 1,3 (decresce); EUA, 2,0 (mantém-se); Holanda, 1,7 (cresce); Itália, 1,3 (cresce); e 

Bélgica, 1,6 (mantém-se). O Brasil tem uma taxa de fertilidade de 2,3, de acordo com este 

mesmo estudo. Portanto não se pode descartar que, por parte dos governos de países com 
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baixa taxa de fertilidade, haja um interesse em promover adoções, até mesmo para financiar o 

seu sistema previdenciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

211

 

CONCLUSÕES: PELA NECESSIDADE DE UMA ATUAÇÃO MAIS AMPLA E 
ARTICULADA DAS AUTORIDADES CENTRAIS DE FORMA A EVITAR QUE 
CRONOS “DEVORE” O DIREITO DA CRIANÇA À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
 

Após analisarmos os dados da pesquisa empírica e o marco teórico que rege a matéria 

criança e adolescente e, a partir deste, o direito à convivência familiar e a adoção 

internacional, chegamos às seguintes conclusões: 

1. A CIDC é o marco legal para os direitos da criança e do adolescente, sendo 

uma conseqüência do processo de evolução dos direitos humanos. O valor 

da dignidade humana alcança esta população que passa a ser considerada 

sujeito de direitos e o seu interesse, embora não seja o único, é superior.  O 

nível de imprecisão da expressão “interesse superior” é controlado pelo 

conjunto de direitos contidos na CIDC, que deve ser apreciado quando da 

aplicação desta “noção-marco” (GROSMAN, 1998) ao caso concreto;  

2. A CIDC prevê um sistema de monitoramento capaz de conferir 

transparência em relação às políticas adotadas pelo Estado nesta área e 

auxiliar na realização dos ajustes que forem necessários para o atendimento 

do que estabelece aquele Tratado. O Brasil encaminhou um único relatório 

no ano de 2004, podendo-se, a partir deste, concluir que os avanços mais 

significativos nesta área encontram-se no campo legislativo (art. 227 da 

CR/88 e ECA);  

3. Não há hierarquia entre os filhos, como não há entre as entidades familiares, 

então o direito à convivência familiar da criança e do adolescente pode ser 

alcançado através de qualquer das entidades familiares, sendo 

inconstitucional o estabelecimento de critérios prévios para adoção através 

de cadastro em desfavor da família monoparental; 
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4. No que concerne ao direito à convivência familiar, a CIDC confere primazia 

à família biológica, como um direito da criança, sendo a adoção 

internacional uma alternativa subsidiária, entendimento que é reiterado pela 

CH/93. A adoção internacional não deve ser vista sob um prisma 

assistencialista ou como “vergonha nacional”. O seu lugar é à serviço  do 

direito à convivência familiar da criança e do adolescente, de maneira 

harmônica  com o conjunto dos seus direitos (nome, nacionalidade e 

identidade); 

5. A CR/88, com relação à adoção internacional, remeteu à lei o 

estabelecimento dos casos e condições para a sua concessão, sendo a lei, até 

julho de 1999, o ECA.  Uma importante contribuição deste Estatuto foi a 

previsão de uma comissão estadual judiciária de adoção, CEJA, cujas 

atribuições voltam-se a garantir uma maior segurança a estas adoções e a 

primazia do nacional, através da instituição de cadastros de crianças e 

adolescentes aptos a adoção e de pretendentes, nas modalidades nacional e 

internacional. Com a CH/93 se constrói mais um capítulo na defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, que teve por maior inspiração a CIDC 

(art. 21) e possibilitou avanços em relação a esta última, uma vez que exclui 

as formas de colocação em família substituta que não estabeleçam vínculo 

de filiação e permite que as adoções sejam reconhecidas independente de 

um exequatur no país de acolhida. 

6. Para a realização do sistema de cooperação em que se baseia a CH/93, 

resultado da evolução da técnica de cooperação internacional entre 

autoridades ou CIA, as Autoridades Centrais exercem um papel essencial 

em razão das suas atribuições políticas e administrativas, capazes de 
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propiciar uma maior segurança jurídica às adoções internacionais. A CH/93 

embora forneça os contornos do modelo de cooperação, deixou a cargo da 

legislação nacional definir se estas Autoridades serão públicas ou privadas, 

administrativas ou judiciais. Na implementação do modelo de CIA o Brasil, 

por ser uma República Federativa, introduziu três figuras: Autoridade 

Central Administrativa Federal - ACAF, Autoridades Centrais Estaduais e 

Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras. Diante da natureza jurídica 

desta figuras, concluímos, em relação à Autoridade Central Estadual, que a 

sua composição pode ser heterogênea, ou seja, não constituída apenas por 

magistrados, sendo aconselhável que dela façam parte psicólogos e 

assistentes sociais. Com relação ao Ministério Público, diante do interesse 

tutelado que envolve criança e adolescente e estado da pessoa (filiação), a 

sua atuação deve se dar como fiscal interveniente. Com relação ao Conselho 

de Autoridades Centrais, tendo em vista a relevância política das suas 

decisões, deles devem fazer parte o CONANDA e o Ministério Público 

Estadual; 

7. Apesar de ter expedido dez Resoluções, tratando de matérias que vão de 

procedimentais a políticas, observa-se que a ausência de um sistema de 

monitoramento do cumprimento destas decisões pode ser um fator que 

resulte no enfraquecimento deste órgão, portanto é necessária a instituição 

de um sistema eficaz com este objetivo; 

8. Quando nos voltamos à análise dos dados estatísticos disponibilizados pela 

Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, destacamos os 

relativos ao Chile que atua com um reduzido número de países de acolhida. 

Esta alternativa oferece a vantagem de facilitar o acompanhamento pós-
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adotivo, necessário ao aprimoramento do sistema de cooperação e de defesa 

dos direitos do adotado, que, entretanto, não está previsto na CH/93. A 

alternativa de reduzir o número de países, conforme ora propomos, deve ser 

pautada por critérios que privilegiem dentre os países ratificantes os que 

possuam uma legislação interna mais protetiva dos interesses do adotado; os 

que registrem um menor índice de insucesso nas adoções internacionais; e 

os que realizem um maior número de adoções de crianças e adolescentes 

considerados de difícil colocação em família substituta.  Reduzir o número 

de países de acolhida não implicaria em vedar a adoção para outros, pois, 

em não havendo pretendentes à adoção de crianças e adolescentes inscritas 

em cadastro, propomos que as Autoridades Centrais Estaduais atuem de 

forma articulada com Autoridades Centrais de outros países ou com os 

organismos credenciados, para fins de identificar pretendentes aptos e 

disponíveis a recebê-los em adoção; 

9.  A ausência de um sistema de informação único e em funcionamento em 

todo o território brasileiro acarreta além da inobservância das disposições 

relativas à tentativa de manter a criança e o adolescente no seu país de 

origem, a ausência de uniformidade dos dados estatísticos disponibilizados. 

A Divisão de Passaportes da Polícia Federal tenta suprir a ausência de um 

sistema centralizado através de dois outros (SINPA e SIGE) que não foram 

criados para esta finalidade, gerando distorção nos resultados entre ambos, 

conforme revela a nossa pesquisa. O sistema já desenvolvido para este fim é 

o INFOADOTE, em funcionamento em alguns estados. A limitação de 

recursos humanos e financeiros da ACAF apresenta-se como um óbice à 

superação destas dificuldades, uma vez que, instalado em todo o país, o 
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gestor natural deste sistema, pela sua representatividade federal, seria a 

ACAF300;  

10. Considerando as atribuições das Autoridades Centrais e do Conselho de 

Autoridades Centrais, entendemos ser recomendável para a otimização das 

suas atividades no relacionamento ad extra a manutenção de site atualizado 

e em pelo menos três línguas (inglês, espanhol e francês), que contenha, 

além de informações procedimentais, outras relativas às Autoridades 

(endereço, departamento ao qual se encontra vinculado na estrutura 

organizacional, nome e cargo da pessoa de contato, horário de expediente, 

fuso horário); 

11. Quando da alimentação do sistema de informação gestor dos cadastros, é 

necessária a implementação de procedimentos para a conferência dos dados 

lançados após a decisão judicial trânsita em julgado que determinou a 

inscrição de potenciais adotandos e adotantes, de forma a evitar prejuízo a 

estes e assegurar a confiabilidade do banco de dados. Com relação ao 

primeiro, sugerimos que seja o Ministério Público intimado, enquanto que, 

em relação ao pretendente, a intimação deve recair sobre este ou seu 

representante legal;  

12. A pesquisa realizada demonstrou que as CEJA’s (Autoridades Centrais 

Estaduais) carecem de uniformidade, seja no que concerne à denominação, 

composição, forma como foram criadas, ou como elaboram os seus 

relatórios estatísticos. Com relação ao número de adoções internacionais nos 

Estados da Federação pesquisados, constatou-se que não há relação entre 

este dado e os indicadores sociais selecionados, sendo possível que o 

                                                 
300 Após a conclusão da nossa pesquisa o Conselho Nacional de Justiça,  quando da 48.a. Sessão Ordinária 
ocorrida no dia  25/09/2007, por proposição da Conselheira  Andréa Maciel Pachá,  aprovou a criação do 
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número de adoções esteja associado ao trabalho desenvolvido pelas 

Autoridades Centrais Estaduais na defesa do direito à convivência familiar, 

na identificação de crianças e adolescentes institucionalizados e medidas 

judiciais ou extrajudiciais em favor destes, a forma como a adoção 

internacional é percebida e aceita pelos que integram estas Autoridades, 

juízes e promotores de justiça com atuação nas Varas da Infância e da 

Juventude, como é compreendido o limite para que sejam esgotadas as 

possibilidades de manutenção na família biológica, entre outros; 

13. No período de 1993 a 1997 os relatórios da CEJA/PE apresentavam dados 

por comarca constando a idade do adotado, sendo possível identificar a 

ocorrência de adoções internacionais de crianças com até um mês de vida 

em diversas comarcas interioranas, constituindo-se um indicativo da 

inobservância do caráter excepcional da adoção internacional. A partir de 

1998 é excluída do relatório a informação quanto à idade do adotado por 

comarca, todavia é perceptível uma maior concentração destas adoções na 

capital e um decréscimo no número de comarcas que registram adoções 

internacionais. Embora esta medida justifique-se pela necessidade de um 

maior controle à época, entendemos que, superada a etapa crítica, é 

recomendável que se invista na capacitação de juízes e promotores de 

justiça de todo o estado para que estes possam apreciar os pedidos de 

adoção internacional de forma célere e segura; 

14. Considerando a ausência de um padrão na elaboração dos relatórios 

estatísticos, propomos uma uniformização em nível nacional, com a 

inclusão de dados relativos ao número de adoções por país de acolhida, 

                                                                                                                                                         
Cadastro  Nacional de Adoção, ficando a sua gestão a cargo do CNJ. 
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comarcas onde ocorreram adoções, número de crianças adotadas, gênero, 

idade, se foi grupo de irmãos, modalidade de adoção (unilateral, cadastro, 

parente próximo), organismo que intermediou, custo estimado da adoção, 

além de informações referentes a números de certificados de conformidade e 

laudos de habilitação expedidos. Visando conferir transparência e orientar as 

ações das diversas instituições responsáveis pela promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, sugerimos que este relatório seja 

divulgado juntamente com informações relativas às adoções nacionais, 

crianças e adolescentes inscritos em cadastro, processo de perda de poder 

familiar em tramitação e julgados, crianças e adolescentes abrigados, tempo 

médio entre a aplicação da medida de abrigo e o trânsito em julgado da 

decisão que os considerou aptos a serem adotados, e o tempo médio entre 

esta sentença e a conclusão do processo de adoção. Esta proposta atenderia 

também à recomendação da Conferência de Haia em relação ao 

monitoramento dos valores cobrados pelos organismos credenciados 

(HAGUE CONFERENCE, 2005); 

15. Com relação ao perfil dos adotados na cidade do Recife, concluímos que os 

adotantes nacionais sem prévio cadastramento são mais “seletivos” na 

escolha da cor da criança, tendo em vista a prevalência do moreno claro em 

detrimento do negro e do moreno escuro; enquanto que o adotante de 

cadastro encontra-se mais receptivo a uma adoção com menor carga de 

preconceito, crescendo a flexibilidade quanto à cor quando a adoção por 

cadastro é internacional, considerando o elevado percentual para moreno 

escuro que se encontrada nesta modalidade. Outra variável de preferência 

refere-se ao gênero feminino, a motivação para tanto pode estar associada ao 
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mito da docilidade e submissão da mulher, entretanto não dispomos de dado 

que confirme esta hipótese. No que concerne à idade do adotado constatou-

se que quanto mais velho maior é a probabilidade de não ser adotado por 

uma família nacional. Diante destas constatações, propomos o engajamento 

das autoridades em matéria de adoção em campanhas pelo fim da 

discriminação racial e de incentivo às adoções de cadastro; campanhas 

contra a discriminação em relação ao gênero da criança e do adolescente; e 

para que se imprima celeridade na definição da situação jurídica destes para 

fins de considerá-los aptos a adoção ou a reintegração familiar, com a 

intervenção não apenas dos órgãos de fiscalização (Corregedorias), bem 

como através da capacitação dos profissionais do sistema de justiça e 

proteção para atuarem de forma mais ágil e segura nestes casos. Sendo 

recomendável a inclusão nos cursos de Direito, Psicologia, Serviço Social, 

Medicina, Enfermagem e Pedagogia, e na formação de outros profissionais, 

a exemplo dos agentes de saúde, da disciplina Direito da Criança e do 

Adolescente;  

16. No que se refere à família biológica do adotado, em mais de 90% dos casos, 

nas modalidades de adoção pesquisadas, pelo menos um dos genitores é 

conhecido, o que não significa que este mesmo percentual venha a ser 

encontrado em relação às citações pessoais nos processo de perda do poder 

familiar.  Os adotantes nacionais de cadastro mostram-se mais receptivos do 

que o internacional para aceitar uma criança que teve pelo menos um dos 

pais portadores de HIV, sendo um indicativo de que é possível atuar de 

forma a sensibilizar os pretendentes para a não discriminação de crianças 
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com este perfil, bem como em relação aqueles em que haja relato dos pais 

fazerem uso de álcool e drogas, ou serem portadores de doença mental; 

17. Quando se trata da pretensão manifesta por ocasião do cadastramento, a 

pesquisa demonstrou que, ao manifestar a pretensão, o menor índice de 

aceitação (27,1%) por parte do nacional refere-se às crianças índias e 

amarelas, seguindo-se da negra (35,3%) e do moreno escuro (46,6%). Este 

dado não traduz, necessariamente, um preconceito maior em relação às duas 

primeiras, podendo decorrer do fato de que o pretendente nacional não 

espere encontrar crianças com aquele perfil no cadastro, ou pode significar 

que ele procure uma criança que seja fisicamente mais próxima de sua 

aparência. Diante da ausência de dados no INFOADOTE quando à cor do 

pretendente, não é possível confirmar ou negar esta hipótese. A criança de 

cor mais aceita é a moreno claro (93,2%), em seguida a branca (75,2% ).  

Não dispomos de elementos para afirmar se esta preferência decorre da 

busca de uma criança com uma aparência mais próxima do pretendente ou 

se representa um “pudor” em manifestar a preferência por criança branca. A 

pretensão nos casos de adoção internacional apresenta percentuais mais 

equilibrados entre si: 96,4%, 99,3%, 91,2% respectivamente para branco, 

moreno claro e moreno escuro; enquanto 87,6% aceitam criança negra, índia 

ou amarela, o que significa que a cor da criança é indiferente na maioria das 

vezes; 

18. No que se refere ao perfil do adotante quanto a filhos, constatamos que o 

percentual de estéril encontra-se em 25,6% para nacional e 18,2% para 

internacional. Identificamos adotantes que já possuem filhos biológicos ou 

adotivos (em menor percentual do que o estéril).  Considerando que a 
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adoção possui uma importância social  revelada na contribuição da 

felicidade que também pode propiciar ao adotante, concluímos ser 

justificável que se privilegie a adoção para estéril e para aqueles que não 

tenham filhos, em detrimento dos que já o possuam, desde que esta escolha 

não acarrete prejuízo aos interesses do adotando, a ser apreciado no caso 

concreto; 

19. Concluímos, por fim, ser necessário que as autoridades que trabalhem com 

adoção internacional atuem para além das suas funções burocráticas, e 

considerem o elemento “tempo” como um inimigo a ser vencido na garantia 

do direito à convivência familiar da criança e do adolescente, se sentindo 

parte de um projeto maior o qual exige uma ação articulada com os 

Conselhos de Direitos, com as universidades (inclusive buscando parecerias 

para um estudo aprofundado acerca dos reflexos psicológicos e culturais da 

adoção internacional no adotado, no país de acolhida), abrigos, grupos de 

apoio à adoção, e outros representantes da sociedade civil, levando a eles a 

realidade destas adoções, com seus riscos, dificuldades e necessidades, 

como uma tentativa de evitar que o tempo devore a infância e, de repente, o 

adolescente, já sem o encantamento da criança aos olhos do mundo, acorde 

adulto, como se o abandono e a rejeição jamais tivessem existido, restando-

lhes apenas o tempo como “compositor do seu destino”. 
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