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Adoção 

- Adoção internacional: é aquela na qual o postulante (brasileiro 

ou não) é residente ou domiciliado fora do Brasil. 

- Art. 51, ECA: “Considera-se adoção internacional aquela na 

qual o pretendente possui residência habitual em país-parte da 

Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à 

Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção 

Internacional, e deseja adotar criança em outro país-parte da 

Convenção”. 



Adoção 

- Condições de admissibilidade (Dolinger): apenas se a criança 

não vier a se tornar “cidadão de segunda classe”, se houver 

avaliação adequada da família adotante e apenas se não 

houver nenhuma possibilidade de encontrar uma família 

brasileira. 

- A ideia é bastante complicada e os riscos são muitos. É 

sempre a última opção. 

 



Adoção 

- Convenção Relativa à Proteção e à Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional (Haia, 1993). 

- Brasil ratificou. Objetivos: 

- Garantir que a adoção internacional só ocorrerá quando não 

houver outra solução viável; 

- Definir critérios e aperfeiçoar técnicas e procedimentos; 

 



Adoção 

- Eliminar os abusos da adoção internacional, especialmente a 

venda e a subtração de crianças; 

- Proteger o melhor interesse da criança; 

- Garantir o reconhecimento das adoções internacionais 

realizadas conforme a Convenção. 

 



Adoção 

- Requisitos para a adoção internacional: 

• O Estado de origem determinou que a criança é adotável; 

• A adoção atende ao melhor interesse da criança; 

• Todos os envolvidos foram adequadamente orientados e 

informados das consequências do consentimento; 

• Que o consentimento tenha sido prestado na forma legal; 

 



Adoção 

• Que o consentimento dos pais/responsáveis tenha sido 

expresso após o nascimento da criança e que não tenha sido 

revogado; 

• Que a criança tenha sido orientada e informada e que sua 

vontade tenha sido levada em consideração; 

• Que o seu consentimento tenha sido prestado por escrito e 

segundo a forma legal prevista; 

• Que não haja qualquer pagamento ou compensação. 

 



Adoção 

- As adoções só podem ocorrer quando: 

• Os futuros pais adotivos forem habilitados e aptos a adotar, 

segundo a autoridade competente em cada país; 

• Os futuros pais tiverem sido adequadamente orientados; 

• A criança estiver devidamente autorizada a entrar e residir no 

Estado de acolhida. 

 



Adoção 

- Autoridade Central: órgão responsável pelo cumprimento das 

disposições da Convenção de Haia. 

- Cada país tem a sua e a intervenção da AC é obrigatória nos 

processo de adoção internacional. 

- No caso do Brasil, a Autoridade Central é a Secretaria Especial 

de Direitos Humanos. 

- As Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção Internacional e  

os Organismos Credenciados também atuam nestas adoções. 

 



Adoção 

- Há duas possibilidades: ou a criança sai do Brasil e vai para o 

exterior ou vem do exterior e é adotada por uma família 

residente no Brasil.  

- Brasil como país de origem da criança ou adolescente: 

procedimento em duas fases - habilitação e adoção. 

 



Adoção 

- Habilitação (art. 52, ECA): 

- O postulante à adoção deve formular pedido de habilitação 

perante a autoridade central do país de acolhida;  

- Se a AC entender que ele é apto a adotar, irá emitir um 

relatório contendo todas as informações pessoais necessárias; 

- Além disso, estudo psicossocial feito por equipe habilitada e 

cópia da legislação pertinente, com comprovação de vigência; 

 



Adoção 

- Todos estes documentos são enviados à CEJAI do Estado onde 

a criança está, com cópia para a AC. 

- A CEJAI pode solicitar informações e diligências; 

- Havendo compatibilidade entre a legislação dos dois países, e 

cumpridos todos os requisitos, será expedido laudo de 

habilitação para a adoção internacional (válido por 1 ano). 

- O laudo deve instruir a petição inicial do pedido de adoção. 

 



Adoção 

- A partir daí, o procedimento de adoção é idêntico ao de uma 

adoção nacional. 

- Estágio de convivência: mínimo de 30 dias, a ser cumprido no 

Brasil. 

- Não é permitida a saída da criança do Brasil antes do trânsito 

em julgado da decisão que conceder a adoção. 

- Transitada em julgado, será expedido alvará de autorização de 

viagem e passaporte. 

 



Adoção 

- Se um brasileiro residente fora do país quiser adotar criança 

brasileira, o procedimento é o mesmo: ele deve procurar a 

autoridade central do país onde ele reside e iniciar os 

procedimentos, conforme a legislação local. 

- Brasileiros têm preferência em relação aos outros estrangeiros. 

 

 



Adoção 

- Brasil como país de acolhida: se um brasileiro adotar, fora do 

país, uma criança estrangeira, existem duas situações: 

- País signatário da Convenção de Haia e procedimento 

transcorrido com a concordância das AC envolvidas: a adoção 

será automaticamente recepcionada quando do reingresso da 

família ao Brasil. 

- País não-signatário da Convenção de Haia ou procedimento 

realizado sem a concordância das AC envolvidas: a sentença 

deve ser homologada pelo STJ. 

 



Adoção 

- Se um brasileiro aqui residente quiser adotar uma criança 

estrangeira, deverá providenciar a sua habilitação perante a 

CEJAI de seu estado. 

- A CEJAI processa o pedido e o encaminha à AC do país de 

origem. 

- Sendo a adoção deferida (na forma da lei local), a CEJAI será 

comunicada. 

 

 



Adoção 

- A AC brasileira providenciará a expedição do Certificado de 

Naturalização Provisório. 

- Se a lei local delegar a definição da adoção para o país de 

acolhida, segue-se o procedimento normal de adoção nacional. 

- A CEJAI não é obrigada a dar efeitos à adoção, caso se 

demonstre que ela é contrária à ordem pública ou prejudicial 

ao interesse da criança. A oitiva do MP, em qualquer caso, é 

obrigatória. 

 

 



 


