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Com o crescimento efetivo da adoção internacional, de crianças e adolescentes, este trabalho 

procura demonstrar que houve a necessidade de instituir órgãos e normas, que 

regulamentassem de maneira organizada e segura, tais adoções. Objetivando este tema, está a 

inibição de irregularidades neste processo de adoção, em que acabariam acarretando 

negativamente aos adotados, comprometendo seu desenvolvimento e sua segurança. Diante 

do real problema do aumento de casos negativos, presentes durante o processo de adoção 

internacional, como o de sequestro e tráfico internacional de crianças e adolescentes, em 

decorrência do valor de seus órgãos, também na forma de burlar o sistema de adoção, houve 

um anseio da ênfase na repreensão destes, confeccionando então, meios de proteção aos 

adotados. Tendo relevância, a utilização de ferramentas no combate destes crimes, como uma 

maior averiguação nas condições dos adotados, bem como, em seus dados repassados, 

analisando o exposto em seu cadastramento e habilitação para adoção. Tendo a fiscalização e 

amparo, realizados pelas agências de Adoção Internacional; as Comissões Estaduais de 

Adoção Internacional – CEJAI; Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH, 

Convenção de Haia; Autoridades Centrais; Organização das Nações Unidas-ONU; Convenção 

de Haia, entre outras. Como forma de transmitir maior conhecimento aos leitores, a confecção 

deste trabalho teve embasamentos em letras de lei, bibliografias, como os posicionamentos de 

autores como, Cecília Regina Alves Lopes; Mário Lázaro Camargo; Raquel Valenti 

Gonçalves; Rachel Tiecher Silveira; Antônio Aldny de Sousa; Juliane Rigo Schneider, entre 

outros. Conclui-se, que os instrumentos e meios protetivos no âmbito da adoção internacional, 

é de grande valia, pois incorrem um maior resguardo ao desenvolvimento e futuro da criança 

e adolescente adotado, os privando de situações que possam acarretar em semelhanças do 

passado.  
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