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PreFáciO

É com grande satisfação que apresento esta importante obra, O Direito Inter-
nacional e a Criança – Adoção Transnacional e Nacionalidade do Adotando, de au-
toria da professora doutora Leila Cavallieri, que a Editora Arraes, em boa hora, põe 
à disposição de todos aqueles que se interessam ou estudam esse relevante tema. 

Trata-se de texto muito bem construído, resultante de pesquisa aprofundada 
e metodologicamente alicerçada em aportes doutrinários e normativos essenciais 
e atualizados, consubstanciando, desta forma, por seu conteúdo interdisciplinar, 
valiosíssima contribuição à bibliografia brasileira de Direito de Família, bem como 
de Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Internacional Privado. 

O instituto jurídico da adoção, de finalidade social absoluta, ordenado ori-
ginariamente no Direito Romano, em consequência de sua evolução histórica 
reformulou-se amplamente ao longo dos tempos e, hoje, se redefine, no contexto 
das legislações interna e internacional, levando em conta o fato de que seu objetivo 
prioritário é a proteção e o bem-estar do adotado, estabelecendo a igualdade entre 
adoção e filiação, ou seja, entre filho biológico e adotivo, concentrando-se no reco-
nhecimento da dignidade do ser humano e da situação da criança e do adolescente 
como verdadeiros sujeitos de direito nas duas ordens jurídicas acima mencionadas. 

Sabemos que, lamentavelmente, em um mundo marcado pelas desigualda-
des, no qual grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes em situação de rua, 
principalmente nos países pobres – segundo dados da ONU mais de 150 milhões 
de crianças vivem nas ruas –, sofrem violências, humilhações, coações psicológicas 
e exclusões de toda a espécie, o instituto da adoção é de fundamental importân-
cia como instrumento para possibilitar a inclusão de crianças e adolescentes no 
âmbito de uma família, pois esta é, como dispõe a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança, a unidade básica fundamental da sociedade e meio 
natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, particularmente 
das crianças, os quais devem receber a proteção e a assistência necessários para 
desempenhar plenamente o seu papel na comunidade. A destacar, também, que é 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente a 
realização de seus interesses superiores, reconhecidos pela Constituição e pelos Tra-
tados e Convenções internacionais pertinentes, para que ela possa tornar realidade 
um projeto de vida. 
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A presente obra, centrada na completa análise dos fundamentos jurídicos, 
sociais e políticos, bem como nos mecanismos constantes do extenso corpus juris 
sobre adoção interna e internacional, oferece ao leitor, em linguagem apurada, a 
oportunidade de atualizar-se no cenário conceitual do tema, isto é, compreender o 
exato significado da adoção nos campos dos direitos interno e internacional, espe-
cificando, no primeiro caso, a definição consoante a legislação brasileira para, em 
seguida, estudar minuciosamente as acepções do termo na doutrina e na legislação 
estrangeiras. A autora, buscando sempre apresentar suas ideias e análises de forma 
percuciente, chama a atenção para a importância do papel exercido pelas famílias 
nas questões relativas à adoção, sublinhando a necessidade de se entender o que 
leva “famílias a abandonarem seus filhos e outras famílias a desejarem fazer de um 
estranho um filho”. 

Tratando da questão da adoção realizada por estrangeiros no Brasil, a autora 
enfatiza que a percepção corrente no país de que existem muitas crianças aptas a 
serem adotadas não é correta, asseverando que é pequeno o universo de crianças 
adotáveis, cerca de 5.000, apesar da existência de 37.200 crianças e adolescentes 
abrigados em cerca duas mil instituições no país. Explicando a razão desse descom-
passo, escreve a autora: “A maior parte (dos adotáveis) possui algum parente que 
detém o poder familiar. Esse é um dos motivos pelos quais se encontram muito 
mais famílias querendo adotar (em média 30.000) do que crianças disponíveis. A 
espera por uma criança para ser adotada no Brasil, por famílias aqui residentes, é 
bastante grande e quanto maiores forem as exigências dos adotantes, mais tempo 
demorará. Geralmente, a espera dura de 2 a 4 anos. Muitas famílias desistem antes 
da consecução da medida em função das dificuldades impostas durante o processo.

Diante da dificuldade encontrada de se adequar a procura de uma família 
às crianças ou adolescentes disponíveis, relativamente aos adotantes residentes no 
Brasil, procurou-se, através da adoção internacional, diminuir esse desnível entre 
o que, grosso modo, pode-se chamar de oferta e demanda. Isso porque os adotan-
tes com residência ou domicílio no exterior fazem menos exigências no tocante 
aos adotandos do que os adotantes que residem no Brasil. Este é o panorama real 
com que se deparam os especialistas e as autoridades envolvidos no instituto da 
adoção. Por outro lado, enfrentam também muitos mais percalços pelo fato de 
estarem afastados de seus territórios domiciliares”. Nessa linha, a autora desvenda 
as dificuldades, as exigências e o trâmite do processo para a realização no Brasil 
da adoção por parte de estrangeiros. Destaco, pela importância do tema, a forma 
clara e objetiva como são analisadas as questões relativas à averiguação dos postu-
lantes à adoção no Brasil, por parte de  organismos, entidades ou agências creden-
ciadas, bem como as matérias referentes  à nacionalidade do adotando, pois, como 
afirma a autora, é de substancial importância “que haja diretrizes voltadas para a 
garantia de obtenção da nacionalidade dos pais por parte dos filhos tão logo seja 
sentenciada a adoção”.

A doutora Leila Cavallieri completa sua excelente obra com um detalhado e 
preciso estudo de caso, que tem como objeto a adoção de gêmeos brasileiros por 
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casal residente na Suécia, apresentando, em seguida, de forma precisa e esclarece-
dora suas reflexões finais.   

Encerro estas notas reafirmando que O Direito Internacional e a Criança 
– Adoção Transnacional e Nacionalidade do Adotando constitui obra de suma re-
levância para o conhecimento da questão da adoção internacional no Brasil, cuja 
leitura recomendo, com prazer, pela alta qualidade científica do texto, pela argu-
mentação segura, criativa e original, além das inovadoras sugestões para o aperfei-
çoamento desse tema que, obviamente, se reveste de inquestionável importância 
social, jurídica e política.
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