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A adoção internacional como instrumento de salvaguarda da 
convivência familiar: o respeito à Constituição e discussões 

em torno de sua excepcionalidade 

Rafael Araújo Torres1 

1 Introdução 

A Constituição da República de 1988, ciente da importância da pro
teção da criança como elemento essencial para o desenvolvimento social, 
elevou a proteção da infância ao status de garantia fundamental (art. 6º), 
determinando em seu art. 227 ser dever do Estado colocá-la a salvo de toda 
a forma de negligência, discriminação, exp loração, violência, crueldade e 
opressão. 

Nessa ótica, o§ 5º do art. 227 do texto constitucional conferiu à lei a 
obrigação de fixar as condicionantes para a realização da adoção internacio
nal, o que leva alguns estudiosos a concluir que essa hipótese de colocação 
do infante em família substituta deve ser vista com cautela, como a última 
opção para solucionar a carência afetiva do menor. 

Contudo seria essa a vontade do texto constitucional? Ao garantir a 
proteção da criança, não queria o constituinte assegurar seu crescimento 
em qualquer família, mesmo que estrangeira? A felicidade não poderia ser 
atingida em qualquer forma de adoção, inclusive a internacional? 

É com base nesse mito da adoção internacional - como última me
dida a ser tomada no processo de colocação do menor em família substituta, 
à luz das especulações e medos que giram em torno do envio de crianças 
para novo convívio familiar no exterior- que iremos traçar algumas breves 
considerações e questionamentos sobre o assunto. 

Ao proteger a infância, desejou a ordem constitucional excepcionar a 
adoção internacional? Qual a razão de tanto temor em entregar uma criança 
para convívio com uma família estrangeira? 
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São essas inquietações, juntamente com o processo para a colocação 
do infante em família substituta estrangeira, que passaremos a tratar a partir 
de agora. 

2 A importância do núcleo familiar no processo de formação 
do indivíduo: os reflexos em torno da construção de uma 
sociedade mais próspera 

Ciente da importância da família no processo de formação de um 
Estado mais solidário, justo e harmônico, a ordem constitucional estabeleceu 
ser ela a base da sociedade. 

Isso porque a existência de um núcleo familiar estruturado permite 
ao indivíduo compreender o valor e a importância de respeito ao próximo, 
ter consciência de sua situação como membro de uma coletividade e pautar 
sua conduta sempre levando em consideração a liberdade do outro. 

A família nada mais é do que um grupo de indivíduos ligados entre si em 
razão de um vínculo, seja matrimonial, genético ou mesmo civil, como a adoção. 

Se bem estruturada, a família desempenha papel de importante re
levo no processo de fortalecimento do Estado, pois este nada mais é do 
que uma sociedade politicamente organizada. Ou seja, na medida em que 
o corpo social é formado por pessoas que, antes de viverem em sociedade, 
vivem em grupos familiares, consequentemente, se estes são estruturados, 
a convivência coletiva torna-se mais fácil e harmoniosa, consolidando, por 
sua vez, as bases do Estado Democrático. 

Nesses termos, à medida que a família viabiliza a unidade e o senso de 
coletividade, favorece o espírito democrático e a própria instituição estatal. 

João Carlos Leal Júnior (2010) assevera que a estruturação familiar 
é mais que vital para o indivíduo, pois situação oposta "acarretará, via de 
regra, gravosos prejuízos para a formação de seu caráter, visão de mundo, 
para a forma de convívio com outras pessoas[ ... ]". Portanto, a família baliza 
a identidade do indivíduo, especialmente da criança, sendo imprescindível 
para o seu desenvolvimento. 

Assim, além de constituir a base da sociedade, a existência da família 
é fundamental para o equilíbrio pessoal, pois, de alguma forma, o homem 
precisa estar ligado a um grupo com o mesmo passado, com os mesmos 
ancestrais, com os mesmos hábitos. 

340 

I )ornada de Direito Internacional 

Cientes da importância em garantir essa convivência familiar, as nor
mas de regência sobre a matéria, densificando as disposições constitucionais, 
estabeleceram a possibilidade de inserção do indivíduo em família substituta 
quando por abandono ou por outra incompatibilidade, não possui nenhum 
laço familiar. 

É sabido que inúmeras crianças e adolescentes nascem em famílias 
desestruturadas, seja porque envolvidas na criminalidade ou porque des
preparadas para a educação de um filho, o que leva ao crescimento de um 
indivíduo sem valores éticos e morais. 

Grande parte destas crianças fica entregue à própria sorte. Amadu
recem sem nenhuma noção de princípios familiares, transformando-se em 
indivíduos subversivos aos valores básicos de uma sociedade democrática: 
não respeitam o próximo, a vida e a liberdade. 

Outras, todavia, conseguem ser inseridas em programas de acolhi
mento que buscam um novo ingresso na família natural, já reestruturada 
ou, quando não é possível, colocam numa família substituta, especialmente, 
mediante a adoção. 

É claro que a prioridade é a convivência com a família biológica, aque
la em que os indivíduos são ligados por uma ancestralidade em comum. Mas 
não sendo esta possível, a legislação prevê hipóteses de substituição, entre 
elas, a adoção. 

A adoção confere ao indivíduo, especialmente crianças e adolescentes 
afastados do convívio da família biológica, a possibilidade de integrar um 
novo ambiente familiar. Segundo Maria Helena Diniz (2007), a adoção "é o 
ato jurídico pelo qual se estabelece, de forma ficta, entre os adotantes e o 
adotado, vínculo de paternidade e filiação, ou seja, um liame de parentesco 
civil em linha reta". 

Conforme já mencionado, a inserção em família substituta, especial
mente no caso da adoção, deve ser efetivada apenas em casos em que não 
seja possível a permanência, ou retorno, do infante ao seu núcleo familiar, 
devendo constituir, nos termos do art. 43 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) efetiva vantagem ao adotado. 

Através da adoção, é oferecido um novo lar, equilibrado e digno, para 
o infante que jamais teve segurança junto de sua família biológica, se é que 
algum dia chegou a ter uma, pois grande parte é abandonada ainda em tenra 
idade. 
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Assim, a adoção viabiliza a consolidação da família e, por sua vez, a 
estruturação de uma sociedade mais equilibrada e digna, permitindo um 
desenvolvimento social mais efetivo e, por sua vez, a implementação dos 
direitos constituciona is fundamentais. 

Todavia, o instituto da adoção ainda é grandemente estigmatizado 
pela população brasileira, especialmente diante do preconceito existente 
com relação ao núcleo familiar adotivo. Lídia Weber (1995 apud LEAL JÚ
NIOR, 2010, p. 406) afirma haver um enorme número de conceitos errôneos, 
intrincados na mentalidade da sociedade brasileira que funcionam como 
óbices à adoção, entre eles, a vinculação genérica e errônea entre adoção e 
fracasso e o mito de que apenas os laços sanguíneos são fortes e verídicos. 

Não bastasse, ao proceder a uma adoção, o brasileiro, na maioria dos 
casos, condiciona a nova filiação a exigências como cor da pele da criança, 
idade, sempre priorizando os recém-nascidos, ficando aquelas com idade 
mais avançada relegadas em instituições de acolhimento com pequenas 
perspectivas de virem a ser adotadas. 

Por sua vez, ao contrário da realidade brasileira, o que a experiência 
demonstra é que os casais estrangeiros interessados em adotar, em regra, 
não têm preferência por cor, raça, idade ou sexo do infante. Desejam apenas 
ter uma criança ou adolescente como filho, inserindo-o em novo ambien te 
familiar, independente do fenótipo. 

Dessa forma, à luz de um dos objetivos da República Federativa do 
Brasil, que é a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária (art. 3º, I, 
CR/1988), é preciso minimizar as burocracias e preconceitos que giram em 
torno da adoção internacional, sem abrir mão das prescrições acautelatórias 
em favor da criança a ser adotada por estrangeiros, como forma de fomentar 
a adoção e, por conseguinte, possibilitar um futuro mais digno para aqueles 
que foram relegados de uma convivência familiar (LEAL JÚNIOR, 2010). 

Qual é a lógica em burocratizar a adoção internacional, dificultando 
seu processo, enquanto existe uma massa de crianças e adolescentes abriga
dos, aguardando uma nova família? Por que não permitir o convívio em uma 
nova família estrangeira se a sociedade brasileira é ainda tão preconceituosa 
em relação à adoção? 

São essas perturbações que buscamos trazer à evidência ao discorrer 
sobre o procedimento da adoção internacional e a condicionante expressa 
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no art. 31 do ECA, que estabelece ser excepcional a colocação do infante em 
família substituta estrangeira através da adoção. 

3 O procedimento da adoção internacional e o dilema em torno 
de sua excepcionalidade: impasses e perspectivas diante do 
ordenamento jurídico pátrio 

O princípio da d ignidade da pessoa humana, elemento estruturante 
do ordenamento jurídico, conduziu a uma mudança de foco no instituto da 
adoção, não se concebendo atualmente delineá-lo apenas como a inserção 
da criança em uma nova entidade familiar. Pelo contrário, trata-se de uma 
forma de dar ao infante uma nova família. 

Aliada a esse novo paradigma, com a aproximação dos povos nos 
últimos tempos, viabilizada pelo desenvolvimento dos meios de transpor
te e comunicação, a possibilidade de dar para a criança uma nova família 
ultrapassou as fronteiras do Estado de origem, podendo ser realizada por 
pessoas localizadas em países distintos, o que fez surgir, dessa maneira, uma 
nova modalidade de colocação em família substituta: a adoção internacional. 

A adoção internacional 

[ ... ] é instituto jurídico de ordem pública, aliado ao direito privado, que 
concede ao infante em estado de abandono a prerrogativa de pertencer 
a uma família em país diverso do que nasceu, desde que cumpridos 
certos requisitos dispostos em convenções entre os Estados envolvi
dos e na legislação interna do país do adotando (LEAL JÚNIOR, 2010). 

Nesse contexto, a adoção internacional surge como mais um instru
mento de efetivação dos direitos fundamentais, ao garantir ao indivíduo a 
possibilidade de uma convivência familiar e, assim, de desenvolver todas as 
suas potencialidades como ser humano. 

Portanto, se a adoção internacional catalisa a chance de constituição 
de uma nova família, locus ideal para o desenvolvimento do infante, qual a 
razão em excepcioná-la se, inclusive, a sua ocorrência está condicionada à 
observância de normas entabuladas em convenções internacionais e também 
no direito pátrio? 
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3.1 O procedimento da adoção internacional segundo as normas 
internas e as convenções assinadas pelo Brasil 

O Brasil é signatário da Convenção da Haia de 1993, que traça normas 
sobre a adoção internacional. Promulgada pelo Decreto 3.087/1999, em 
seu preâmbulo, a Convenção reconhece que a adoção internacional pode 
apresentar a vantagem de dar uma família para a criança que não teve a 
felicidade de encontrar outra adequada em seu país de origem. 

Na ordem interna, o procedimento da adoção internacional é regulado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu art. 52 e seguintes, 
fixou uma série de condicionantes aos adotantes estrangeiros, exigências 
estas que inexistem para os nacionais. 

Em resumo, estabeleceu que a pessoa ou o casal estrangeiro inte
ressado em adotar deve realizar a habilitação em seu país de origem, o que 
ensejará a emissão de um relatório circunstanciado a ser enviado para a 
autoridade central estadual e federal do Brasil. 

Recebido o relatório, haverá em seguida a análise de compatibilida
de entre as legislações dos países envolvidos no processo de adoção, bem 
como o exame acerca da satisfação dos requisitos exigidos pelas duas ordens 
jurídicas no pertinente à matéria. 

Atendidas as exigências, após a elaboração do laudo psicossocial, 
é expedido o laudo de habilitação para a adoção internacional, podendo o 
cidadão ou casal estrangeiro formular o pedido de adoção perante o Juízo 
da Infância e Juventude no Brasil. 

Ao contrário da Convenção da Haia de 1993, o ECA somente permite 
que a criança ou o adolescente saia do Brasil após o trânsito em julgado 
da sentença que concedeu a adoção, além de estabelecer um período de 
convivência em território nacional por no mínimo 30 dias. Não bastasse, 
ainda preleciona que a adoção internacional é medida excepcional, sendo 
prioritária a adoção por brasileiros. 

É certo que nenhuma dessas exigências conflita com as normas da 
referida Convenção, que, em seu art. 28, determina que suas disposições não 
afastam a aplicação das leis do Estado de origem. 

A Convenção da Haia, ao contrário das normas internas, não dificulta 
o processo de adoção internacional. Pelo contrário, apenas agrega novas 
formas de proteção ao infante sujeito à adoção, sempre respeitando as exi-
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gências dos países envolvidos, contudo, continuamente, incentivando essa 
forma de colocação em família substituta. 

As condicionantes impostas à adoção internacional são estabelecidas, 
na verdade, unicamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A Con
venção da Haia e a Constituição da República de 1988 em nenhum momento 
limitam essa forma de colocação em família substituta como faz o Estatuto. 

A Constituição apenas conferiu à lei a possibilidade de estabelecer os 
casos e as condições para a adoção realizada por estrangeiros. Em nenhum 
momento determinou ser a adoção internacional uma medida excepcional. 
Pelo contrário, elevou a proteção da infância à categoria de direito funda
mental e fixou o dever de proteção da criança e do adolescente de todas as 
formas de violência e discriminação. 

Assim, poderia o ECA, diante da Convenção da Haia de 1993 e, espe
cialmente, frente à CR/1988, disciplinar a adoção internacional como uma 
medida excepcional? Estabelecer condicionantes e certos requisitos dentro 
de um critério da razoabilidade é até pertinente como forma de proteção 
da criança em processo de adoção. Mas, ao priorizar a entrega do infante a 
pessoas ou casais nacionais, não estaria, assim, ofendendo o direito funda
mental de proteção da infância? 

3.2 O mito da adoção internacional e seu reflexo como medida 
excepcional: a possibilidade de ofensa ao direito constitucional 
de proteção à infância 

A dificuldade existente no procedimento da adoção internacional, 
atrelado ao fato de ser a última medida de colocação da criança em família 
substituta, leva a um desinteresse dos estrangeiros em acolher os menores, 
fazendo com que estes permanecem nos abrigos sem uma família que po
deria lhes acolher. 

Maria Helena Diniz (2007) indaga se não seria melhor oferecer aos 
menores o bem-estar material, moral, afetivo, dando-lhes um teto acolhedor, 
ainda que no exterior, do que deixá-los vegetando nas ruas. 

A demora no procedimento da adoção internacional, especialmente 
em razão de um bom número de exigências, e o fato de seu caráter excep
cional, que depende do esgotamento das possibilidades de adoção por bra
sileiros, acarretam um desânimo pelos estrangeiros, além de fazer com que 
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as crianças sejam adotadas já com uma idade mais avançada, postergando 
o direito delas de crescerem em um ambiente fam iliar. 

Assim, é preciso desmistificar o processo da adoção internacional, 
erroneamente interpretada como uma forma fácil de rea lização do tráfico 
internacional de crianças. 

Nesse contexto, Diniz (2007) afirma que, na hipótese tão temida de 
desvirtuamento da adoção internacional, é mais conveniente o estabeleci
mento de métodos eficazes para punição dos traficantes, em vez da criação de 
exigências, pois o estrangeiro está mais preparado psicológica e economica
mente para assumir uma adoção, não fazendo discriminações concernentes 
à raça, sexo ou idade, ao contrário do brasileiro, que é mais seletivo. 

Aceitar a adoção internacional como medida excepcional apenas na 
tentativa de combate ao tráfico de crianças configura verdadeira ofensa à 
Constituição da República de 1988, que tem como um de seus fundamentos 
o princípio da dignidade da pessoa humana e estabelece a observância dos 
direitos humanos (art. 4º, 11) nas relações internacionais firmadas pelo Brasil. 

A Convenção da Haia de 1993, por sua vez, em seu primeiro artigo, 
consigna que os países signatários devem instituir medidas a fim de assegu
rar que a adoção internacional seja realizada no interesse da criança, sempre 
em observância aos direitos fundamentais. 

Dessa forma, diante dos diplomas normativos acima referidos, a ado
ção internacional não deve ser genericamente combatida. É preciso cautela 
ao condicioná-la como última opção, pois não raras vezes pode constituir 
medida mais adequada para a criança privada do convívio familiar. 

De fato, a matéria é complexa e exige sensibilidade do julgador, pois o 
adotando não deve ser inserido em sociedade racial diferente ou que esteja 
passando por grandes conflitos étnicos ou religiosos. 

Não obstante, deve, sempre que possível, buscar colocar o infante 
abandonado em uma família substituta, mesmo estrangeira, sempre sob 
a ótica de proteção do interesse superior da criança em ter uma família, 
independente do território. 

A circunstância de haver organizações criminosas que se utilizam da 
adoção internacional para a prática de crime deve ensejar a aplicação das 
normas penais, em vez de simplesmente estabelecer como última opção a 
colocação da criança em famíliJ substitutJ estrangeira, pois, dessa forma, 
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estar-se-ia inviabilizando a própria realização do princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

Assim, a simples garantia de prioridade da adoção por brasil eiros, 
sem nenhuma demonstração de salvaguarda do superior interesse do in 
fante, configura autêntica ofensa aos direitos fundamentais, especialmente 
sob a ótica da proteção da infância, na medida em que, em várias situações, 
a convivência familiar pode ser mais bem estabelecida no exterior do que 
em território nacional. Ou pior, há casos em que, diante da segregação social 
brasileira, a falta da adoção internacional irá condenar o menor a viver em 
casas de acolhimento, privando-o de usufruir uma prerrogativa constitucio
nalmente assegurada: o direito a uma família. 

4 Conclusão 

A família é a pedra fundamental de toda sociedade, sendo o ambiente 
natural de desenvolvimento do indivíduo, em que todos comungam de um 
mesmo passado, de uma mesma tradição, enfim, de uma mesma forma de 
vida. 

É certo que todos devem permanecer em suas famílias de origem, 
sendo essa a tendência de proteção conferida pela Constituição da República 
de 1988 e pela Convenção da Haia de 1993, que, em seu prólogo, anuncia a 
obrigação de cada Estado em tomar as providências necessárias para per
mitir que as crianças sejam mantidas em suas famílias de sangue. 

Todavia, inúmeras vezes a realidade é grandemente distinta do mun
do ideal, havendo crianças e adolescentes que são abandonados por suas 
famílias e carecem de ser inseridos em um novo núcleo, no qual poderão de
senvolver todas as suas potencialidades como indivíduos dotados de valores. 

A inserção dessas crianças em famílias substitutas configura autêntica 
concretização da norma constitucional em que elevou a proteção da infância 
ao status de direito fundamental. 

Nessa ótica, a Constituição da República de 1988 outorgou à lei a 
disciplina acerca do ingresso da criança em uma nova família, o que ocorreu 
através da promulgação do ECA, que regulou todo o processo da adoção 
como forma de colocação em família substituta, inclusive disciplinando a 
adoção internacional. 
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Embora haja inúmeras exigências para a realização da adoção inter
nacional, tal prática consiste em medida que pode trazer grande benefício 
ao infante ao lhe conceder uma nova família que não encontraria no Brasil. 

Por isso, a restrição pura e simples à adoção internacional configura 
medida inconstitucional, ofensiva aos direitos fundamentais, especialmente 
à proteção da infância e à garantia da convivência familiar. 

Como qualquer outro instituto jurídico, sempre poderá haverdes
vio de finalidade na realização da adoção internacional, o que, todavia, não 
retira os benefícios do instituto, cabendo ao ordenamento jurídico instituir 
mecanismos próprios para impedir sua utilização errônea e desvirtuada, não 
havendo razão para apenas excepcioná-la de forma absoluta. 

A adoção não deve ser a lvo de discriminações ou restrições antecipa
das, seja pelo legislador ou pelo julgador, sob pena de ser criado um naciona
lismo prejudicial ao desenvolvimento social, especialmente ao dos infantes. 

Por isso, a adoção internacional não deve ser vista como algo aprio
risticamente negativo. Pelo contrário, devem ser sopesadas caso a caso as 
situações apresentadas, observando-se as formalidades legais, aliando-se 
a isso a necessidade de garantir a supremacia do direito do indivíduo em 
crescer e viver integrado em uma família, independente de onde esta estiver. 
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