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CAPÍTULO I 

 

A ADOÇÃO NO BRASIL E O TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES PARA ADOÇÃO ILEGAL 

Fagner Roberto Ferreira Freire1; Josicleide de Oliveira Freire2. 

DOI: 10.47538/AC-2021.03-01 

 

RESUMO: 

Este artigo tem por objetivo analisar o processo de adoção de crianças e adolescentes no 

Brasil, tomando como parâmetro os dispositivos legais que dispõem sobre os Direitos da 

Criança e do Adolescente, tais como: os Tratados de Direitos Humanos, Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a Lei de Adoção. Conclui-se que embora o Brasil ao longo 

dos anos venha implementando uma série de legislações, tendo como objetivo a proteção 

e a garantia dos direitos fundamentais da criança e e do adolescente, o índice de 

desaparecimento continua a aumentar e, no que se refere ao tráfico, continua ocupando a 

terceira modalidade mais lucrativa do mundo, estando abaixo apenas do tráfico de armas 

e drogas, o que nos revela o quão é desumana esta prática ilícita, que converte seres 

humanos em objetos com vistas ao lucro. 

PALAVRAS-CHAVE: Adoção no Brasil. Tráfico Internacional de Crianças. Adoção 

Ilegal. 

 

ADOPTION IN BRAZIL AND INTERNATIONAL TRAFFICKING IN 

CHILDREN AND ADOLESCENTS FOR ILLEGAL ADOPTION 

ABSTRACT: 

This article aims to analyze the process of adopting children and adolescents in Brazil, 

taking as a parameter the legal provisions they have on the Rights of Children and 

Adolescents, such as: the Human Rights Treaties, the Statute of Children and Adolescents 

and the Adoption Law. It is concluded that although Brazil over the years has been 

implementing a series of laws, with the objective of protecting and guaranteeing the 

fundamental rights of children and adolescents, the rate of disappearance continues to 

increase and, with regard to trafficking , continues to occupy the third most profitable 

modality in the world, being below only the arms and drug trafficking, which shows us 

how inhumane this illicit practice is, which converts human beings into objects with a 

view to profit. 

KEYWORDS: Adoption in Brazil. International Child Trafficking. Illegal Adoption. 

 
1 Graduado em Direito pelo Centro Universitário Tiradentes (UNIT). E-mail: fagnerfreirefreire@gmail.com 

2 Mestra em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas- UFAL. Especialista em Gerontologia Social pela 

Universidade Federal de Alagoas- UFAL. Graduada em Direito pelo Centro Universitário Tiradentes (UNIT). E-mail: 

jcleide.santos@hotmail.com 

mailto:fagnerfreirefreire@gmail.com
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo analisar o processo de adoção de crianças e 

adolescentes no Brasil, tomando como parâmetro os dispositivos legais que dispõem 

sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, tais como: os Tratados de Direitos 

Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Adoção. 

Nessa direção, ainda que o convívio familiar seja um direito fundamental, previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e de modo mais aprofundado na Lei de Adoção, 

o que podemos observar é que há um número significativo de crianças e adolescentes que 

não são adotados, fato que tem relação com aspectos tais como idade, sexo e cor da 

criança ou do adolescente, o que se mostra distinto da realidade nas casas de acolhimento. 

Não obstante o número expressivo de crianças e adolescentes na fila de espera para 

adoção, de acordo com os dados da Secretaria Nacional de Justiça, há incidência de redes 

criminosas relacionadas ao tráfico de pessoas atuando no trafico de crianças e 

adolescentes para adoção ilegal. 

Sendo assim, considerando-se a relevância da problemática exposta, na sequência 

nos propomos a tratar do tráfico internacional de crianças e adolescentes para fins adoção 

ilegal, expondo como se dá o modus operandi das redes criminosas que se beneficiam 

lucrativamente da adoção ilegal, haja vista que em alguns casos são famílias que, em 

decorrência das condições de vulnerabilidade, são ludibriadas ou têm seus filhos raptados. 

Importa assinalar que este tipo de crime possui uma linha tênue com os casos envolvendo 

o desaparecimento de crianças e adolescentes. 

 

A ADOÇÃO NO BRASIL 

A adoção encontra-se disciplinada na Lei 12.010 de 03 de agosto de 20093. Nela 

há um tratamento mais aperfeiçoado a um dos direitos previstos no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, no caso em apreço ao convívio familiar. 

 
3 BRASIL. Lei 12.010 de 03 de agosto de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12010.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.010%2C%20DE%203%20DE%20AGOSTO%20DE

%202009.&text=1o%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,da%20Crian%C3%A7a%20e%20do%20Adolescente>. 

Acessado em 22 jul. 2020. 
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No que se refere ao convívio familiar, importa frisar que a lei estabelece como 

prioridade que este convívio se dê com a família natural, e apenas nos casos em que não 

haja condições de se manter o convívio, seja pelo rompimento dos vínculos afetivos ou 

pela perda do exercício, é que excepcionalmente a criança ou adolescente será 

encaminhado para uma família substituta. Assim, a regra sempre será a permanência da 

criança ou adolescente junto a sua família natural e só na hipótese de não ser possível este 

convívio é que haverá o seu cadastramento na fila de adoção, tutela ou guarda, tendo 

sempre em perspectiva o melhor interesse do menor. 

A adoção é uma medida de caráter irrevogável; por isso, deve se dar apenas 

quando todos os meios de manutenção da criança ou do adolescente com sua família 

natural ou extensa forem esgotados, sempre priorizando o melhor para o menor e 

consequentemente visando à prevenção do rompimento dos vínculos familiares. 

No que se refere ao processo de adoção, aqueles que pretendem adotar devem se 

dirigir ao Fórum cível de sua comarca para, com isso, habilitarem-se para a adoção. A 

habilitação, que consiste num processo de avaliação dos pretendentes, no que concerne à 

sua capacidade de prover todas as necessidades do adotado, sejam elas afetivas ou 

econômicas, é analisada por uma equipe multidisciplinar, que fará um estudo envolvendo 

os aspectos de ordem psicológica e socioeconômica do pretendente. 

Dessa forma, o referido processo de adoção passa por várias etapas e estudos, bem 

como são exigidos um rol de documentos. É nessa fase que se averigua junto ao 

pretendente o perfil da criança ou adolescente que se deseja adotar, isto é, quais as suas 

características, entre elas: cor, sexo, idade, cor dos cabelos, olhos por exemplo. 

No que tange ao perfil escolhido pelos pretendentes, os dados do Cadastro 

Nacional de Adoção expressam uma preferência predominante no que concerne ao tipo 

de cor, tendo como maior procura para adotar crianças somente de cor branca, um total 

de 6.431 pessoas, enquanto que para crianças negras o número é expressivamente menor, 

com o total de 360 pessoas. 

No que se refere ao cadastro das crianças e adolescentes disponíveis para a adoção, 

esse cadastro se dá conforme vão surgindo as demandas vindas ao fórum. É a partir deste 

cadastro que é construído e alimentado um banco de dados contendo todos os dados 
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pessoais, fazendo-se presentes inclusive informações sobre a vida social e afetiva do 

adotado. 

Em se tratando das crianças e adolescentes cadastrados e aptos para adoção, eles 

encontram-se institucionalizados, isto é, ficam aguardando numa casa de acolhimento o 

direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja o direito ao convívio 

familiar. Importa assinalar que essas crianças institucionalizadas são crianças ou 

adolescentes que, em alguns casos, em decorrência do rompimento dos vínculos afetivos 

e familiares por uma violência ou violação e depois de esgotados todos os recursos para 

mantê-los na família natural ou extensa, tiveram que ingressar na condição para adoção. 

Mediante ao que foi exposto, partimos da premissa de que a adoção é um direito 

fundamental e consagrado nos diplomas legais, no qual se permite à criança e ao 

adolescente a possibilidade do convívio familiar para que possam se desenvolver de 

forma plena em todos os aspectos. Levando em consideração sua importância, no tópico 

seguinte faremos uma breve contextualização a respeito dos Tratados de Direitos 

Humanos concernente à criança e ao adolescente. 

 

DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS PARA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE FIRMADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

No que tange aos direitos da criança e do adolescente, firmados pelo Tratado 

Internacional de Direitos Humanos, temos como marco a Convenção sobre os Direitos da 

Criança de 19894, promulgada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. Nela, é prevista uma série de 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Esse sujeito de direito, ou seja, a criança e o adolescente, é caracterizado pela 

Convenção sobre os Direitos da Criança, art. 1º, como “[...] todo ser humano com menos 

de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, 

 
4 UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/>. Acessado em 13 maio 2020. 

https://www.unicef.org/brazil/
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a maioridade seja alcançada antes”5. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

considera criança, sob os efeitos da lei, o indivíduo até os doze anos de idade e 

adolescente o que tem entre doze e dezoito anos de idade. 

Nesse sentido, a Convenção de 1989 estabeleceu como direitos da criança a vida, 

a identidade, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a privacidade, o acesso 

à informação, a ausência de maus tratos, a assistência humanitária e o reconhecimento de 

necessidades especiais oriundas de deficiência. Além disso, deve ter garantida saúde, 

previdência social, habitação, vestuário, educação, lazer, entre outros itens fundamentais, 

sempre tendo como ênfase a dignidade da pessoa humana. No caso da criança, além da 

concepção de dignidade humana, é considerado também o fator de vulnerabilidade, tendo 

em vista tratar-se de um sujeito em processo de desenvolvimento, período no qual se 

requer por parte do Estado uma maior proteção e um tratamento especial. Esse tratamento 

especial consiste na implementação de uma série de medidas com vistas à redução da 

mortalidade infantil e à desnutrição, bem como regras relativas à adoção e à adequação 

do processo penal às especificidades da condição de criança. 

No que se refere à adoção, a Convenção estabelece como princípio primordial o 

interesse maior da criança. Destarte, deve ser considerada inicialmente a família natural; 

na sua impossibilidade, a adoção por outra família e, por fim, não dispondo de outros 

meios, como ser levada a um lar de adoção ou entregue a uma família adotiva, ou não 

logre atendimento adequado em seu país de origem, que possa ser adotada em outro país, 

desde que tais medidas não permita benefícios financeiros indevidos aos que dela 

participarem, devendo essa adoção ser autorizada por autoridade competente. 

De acordo com o disposto na Convenção de 1989, temos o Estatuto da Criança e 

do Adolescente6, no art.19 que prevê como direito da criança e do adolescente, a criação 

e educação no seio de sua família, sendo concedida em caráter excepcional à família 

substituta. 

  

 
5 BRASIL. Decreto no 99.710, de 21 de novembro de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm>. Acessado em 20 jan. 2021. 

6 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acessado em 22 jul. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve 

recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança 

ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo 

único do art. 25 desta Lei. 

O diploma de 1989, no art. 35, estabelece que sejam adotadas “[...] medidas de 

caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir o sequestro, 

a venda ou tráfico de crianças para qualquer fim ou sob qualquer forma”7. Embora 

estabelecida em lei, como uma prática desumana, cabendo aos países adotarem medidas 

que coíbam tal prática, o tráfico humano vem crescendo exponencialmente, compondo-

se como a terceira modalidade criminosa mais lucrativa do mundo, ficando abaixo apenas 

do tráfico de armas e drogas. Dentre essas modalidades, temos a adoção ilegal de crianças 

e adolescentes como fator de lucratividade. 

Desse modo, considerando a relevância da discussão sobre o fenômeno em tela, 

no tópico seguinte, faremos uma análise do tráfico internacional para adoção ilegal no 

Brasil. 

 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA 

ADOÇÃO ILEGAL 

Neste tópico, trataremos do conceito de tráfico humano e suas modalidades de 

exploração, entre eles, o tráfico para adoção ilegal de crianças e adolescentes. Para tanto, 

nós nos apoiaremos em dados oriundos das instituições públicas, bem como, em alguns 

casos relatados por famílias que tiveram filhos raptados ou que foram enganadas por redes 

criminosas ligadas à adoção ilegal. 

O tráfico internacional para adoção ilegal de crianças e adolescentes é considerado 

um dos fatores relacionados ao desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil; 

prova disso é que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), há 25 milhões de 

crianças e adolescentes desaparecidas e 46 milhões de trabalhadores escravos no mundo8. 

 
7 UNICEF. Os Direitos da Criança e dos Adolescentes. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/>. Acessado 

em 13 maio de 2020. 

8 FERREIRA, S. Diretor faz alerta dobre o desapaecimento de crianças e adolescentes. Sociedade Brasileira de 

Pediatria, 2017. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/diretor-da-sbp-faz-alerta-sobre-o-

desaparecimento-de-criancas-e-adolescentes/>. Acessado em 20 jan. 2021. 

https://www.unicef.org/brazil/
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No Brasil cerca de 250 mil pessoas estão desaparecidas, sendo que 15% não são 

encontradas. No que se refere a crianças e adolescentes, segundo a CPI da Câmara dos 

Deputados de 2010, a cada 15 minutos uma criança ou adolescente desaparece9. 

No que tange ao tráfico internacional de crianças e adolescentes para fins de 

adoção ilegal, a Lei 13. 344/201610 dispõe de estratégias para a prevenção e repressão ao 

tráfico interno e internacional de pessoas, entre eles, a adoção ilegal. Essa lei qualifica o 

crime de tráfico como: 

Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou 

acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 

abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do 

corpo; submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; 

submetê-la a qualquer tipo de servidão; adoção ilegal; ou exploração 

sexual. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 239, prevê sanção penal para os 

casos em que crianças e adolescentes foram enviados para o exterior sem a observância 

da lei e para obtenção de lucro, bem como quando é observada a presença do emprego de 

violência, grave ameaça ou fraude. A pena de reclusão é de quatro a seis anos, além de 

multa pela não observância da lei. Já nos casos envolvendo a fraude, grave ameaça ou 

violência, a pena é de reclusão de seis a oito anos. 

Neste entendimento segue o Tribunal Regional Federal da 2º Região ao 

reconhecer a autoria e materialidade do agente na incidência do crime de tráfico para 

adoção ilegal, visto que, além de burlar as formalidades legais, faz emprego da fraude. 

PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MENOR. ART. 

239 DO ECA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E 

DA AUTORIA. FIXAÇÃO PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO 

AGENTE. 239 ECA. O artigo 239 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente se perfaz em duas hipóteses distintas, que são o 

tráfico oneroso de criança ou adolescente, quando a pessoa obtém 

lucro direto com a utilização da criança ou do adolescente como 

objeto material do crime, ou quando o agente promove ou auxilia 

nos atos destinados ao envio de criança ou de adolescente ao 

exterior, sem a observação das formalidades legais, o que 

exatamente aconteceu no caso dos autos. 239 Estatuto da Criança 

 
9 Idem, ibidem. 
10 Lei 13.344 de 6 de outubro de 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2016/Lei/L13344.htm>. Acessado em 15 jun. 2020. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583742/artigo-239-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583742/artigo-239-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm
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e do Adolescente 2. Encontram-se presentes todos os elementos 

descritos no tipo penal do art. 239 do ECA, restando comprovado, 

no decorrer da instrução criminal, que o réu auxiliou a efetivação 

de ato destinado ao envio de criança ou adolescente ao exterior 

com a inobservância das formalidades legais, tendo, 

conscientemente, fornecido ajuda à genitora do menor, 

providenciando a certidão de nascimento falsa, onde atribuía a si 

a paternidade da criança, para que, de posse deste documento, 

fosse concedida autorização para o requerimento de passaporte e 

para viajar ao exterior, consumando-se o referido crime, ainda 

que não se tenha logrado êxito em tal intento. 239 ECA. A 

impossibilidade de emprego de anotações penais e sentenças 

condenatórias sem trânsito em julgado como indicadores da 

personalidade do agente viola os princípios da igualdade, da 

proporcionalidade e da razoabilidade, posto que se trataria de 

forma isonômica os réus com folhas de antecedentes penais 

imaculadas e aqueles que são investigados em vários inquéritos 

policiais ou respondem a inúmeras ações penais, bem como o 

princípio constitucional da individualização da pena. 4. Apelação 

ministerial provida. (200250010076546 RJ 2002.50.01.007654-

6, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de 

Julgamento: 24/11/2010, SEGUNDA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: EDJF2R - Data: 

01/12/2010 - Página: 159/160)11. 

Partindo desse mesmo entendimento, o Tribunal Regional Federal da 2º Região, 

amparado no Estatuto da Criança e do Adolescente, denegou o referido pedido de Habeas 

Corpus, conforme in Verbis: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL -"HABEAS CORPUS"- 

FALSIDADE IDEOLÓGICA E AUXÍLIO AO ENVIO DE CRIANÇA 

AO EXTERIOR - ART. 299, CP E 239, DA LEI Nº 8069/90 - PRISÃO 

PREVENTIVA - ART. 312 CPP - AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - 

TRANCAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PROVAS - 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECEDENTES. 1. É o 

"Habeas Corpus" rémedio processual apropriado para fazer cessar toda 

e qualquer ameaça ou positivo constrangimento ilegal à liberdade de 

locomoção, garantindo o direito de ir, vir e ficar diante de decisão que 

não se coadune com os preceptivos constitucionais previstos no art. 5º 

LXI da Carta Magna e, in casu, com as normas estampadas no art. 312 

do CPP. 2. Na forma do preceito legal em epígrafe, exige-se, 

cumulativamente, a presença da plausibilidade da pretensão invocada 

traduzida na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, 

 
11 BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª. Turma Especializada. Apelação Criminal. Relator: Liliane Roriz. Data: 24 

de novembro de 2010. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/consultas/?q=2002.50.01.007654-

6&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UT

F-8&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&entsp=a&adv=1&base=JP-

TRF&wc=200&wc_mc=0&ud=1>. Acessado em 31 jul. 2020. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583742/artigo-239-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?q=2002.50.01.007654-6&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&entsp=a&adv=1&base=JP-TRF&wc=200&wc_mc=0&ud=1
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?q=2002.50.01.007654-6&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&entsp=a&adv=1&base=JP-TRF&wc=200&wc_mc=0&ud=1
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?q=2002.50.01.007654-6&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&entsp=a&adv=1&base=JP-TRF&wc=200&wc_mc=0&ud=1
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?q=2002.50.01.007654-6&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&entsp=a&adv=1&base=JP-TRF&wc=200&wc_mc=0&ud=1
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aliada a esta a necessidade de garantir a ordem pública, a ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, fatores esses a indicarem a possibilidade de dano 

irreparável àqueles bens jurídicos no caso de se manter o indicado ou o 

acusado em liberdade. 3. Reconhecendo a decisão objurgada, a 

existência de fatos concretos carreados aos autos que podem 

comprometer qualquer dos bens jurídicos elencados no artigo 312 do 

CPP, bem como, constatando-se a presença de atitude ou 

comportamento da paciente que podem colocar em risco qualquer dos 

bens jurídicos elencados preteritamente, com base em indícios 

concretos, estribados em prova carreada aos autos a justificar desta 

medida excepcional à restrição de sua liberdade individual, imponível 

a manutenção do cerceamento da liberdade ambulatorial da paciente, 

diante do princípio da necessidade, visto que, lastreada em elementos 

mais que suficientes a sustentá-la. 4. Pode o Habeas Corpus, em 

hipóteses excepcionais, ser utilizado com finalidade diversa da tutela 

da liberdade ambulatorial, como por exemplo para trancar inquérito 

policial ou a própria ação penal, desde que se verifique prontamente a 

ausência de tipicidade do fato, que o paciente não seja evidentemente o 

autor do mesmo, ou que já tenha ocorrido alguma causa de extinção da 

punibilidade. 5. Se há, pelo menos em tese, adequação típica dos fatos 

narrados na denúncia, é forçoso reconhecer a existência do fumus boni 

iuris para a tramitação de processo criminal. 6. Para o trancamento de 

ação penal pela via do mandamus, a falta de justa causa deve ser 

evidenciada prima facie, pela simples enunciação dos fatos, eis que, 

vedado o exame aprofundado de provas em sede de habeas corpus. 7. 

In casu, as investigações realizadas na fase do inquérito policial (fls.11 

a 15 e 32 a 37) apontam, sem dúvidas, no sentido de que a paciente 

promoveu, mediante pagamento em dinheiro, atos ilícitos com vistas ao 

envio de crianças para o exterior, justificando a propositura da ação 

penal, mostrando-se insustentável o argumento de ausência de prova da 

autoria. Ademais, para o oferecimento da denúncia são suficientes 

indícios da participação do acusado no evento delituoso. 8. O tipo penal 

do art. 239, da Lei nº 8.069/90, prevê duas condutas criminosas: a de 

promover e a de auxiliar a efetivação de ato ilícito tendente ao envio de 

criança ou adolescente para o exterior. Pune-se o famigerado tráfico 

internacional de menores, tanto na sua promoção direta, como no 

auxílio mediante pagamento em dinheiro ou qualquer vantagem 

lucrativa. 9. O delito em tela configura-se como de mera conduta, ou 

seja, não exige qualquer resultado naturalístico, consumando-se apenas 

como a ação do agente, ou seja, o tipo penal não exige que o menor 

tenha sido efetivamente enviado para o exterior. Consumando-se o 

delito com a prática dos atos destinados a esse fim, o que 

induvidosamente ocorreu nesta hipótese, não há que se falar, portanto, 

em crime tentado. 10. Oferecimento da denúncia fora do prazo previsto 

no artigo 46 do Código de Processo Penal não importa em nulidade do 

ato, contituindo mera irregularidade, que, aliás, só beneficia o réu, pelo 

decurso do prazo prescricional. 11. A ausência de exame pericial na 

certidão de nascimento falsa também não prejudica o recebimento da 

denúncia. A uma, porque, se tratando de falsidade ideológica, o exame 

é desnecessário e, a duas, porque a prova, se essencial para a 
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caracterização do delito, poderia ser produzida durante a instrução 

criminal. 12. A cogitada prescrição está longe de se verificar. Pelo que 

se extrai dos autos, os fatos se sucederam em dezembro de 1991 e a 

denúncia foi recebida em maio de 2000. Como o máximo da pena em 

abstrato, para o crime de tráfico de menores, é de 6 anos, a prescrição 

da pretensão punitiva estatal só se verificará após o decurso do prazo 

de 12 anos, que se interrompeu na data do recebimento da denúncia. 13. 

Precedentes do Eg. STJ. 14. Ordem denegada12. 

Embora o tráfico represente uma violência, isto é, uma violação dos direitos 

humanos, nem sempre essa violência é propriamente empregada, pois, em muitos casos, 

aproveita-se da situação de vulnerabilidade da vítima do tráfico. 

Quanto ao caso específico de tráfico de crianças e adolescentes, esse crime pode 

ocorrer para fins de adoção ilegal, pornografia, comércio de órgãos, casamento precoce 

ou trabalho forçado. 

A falta de uma legislação mais rigorosa transforma o Brasil num dos países com 

a maior incidência em tráfico internacional de crianças da América Latina. O destino 

desses pequenos, na maioria das vezes, é a Europa Ocidental, os Estados Unidos, Israel e 

Japão13. Tratadas como mercadorias, as crianças são vendidas por somas vultosas. Nessa 

condição, o tom da pele e a cor dos cabelos e dos olhos constituem-se como fatores 

determinantes no seu valor de mercado. Os destinos, por sua vez, são variados, tendo 

como modalidades o turismo sexual infantil, o trabalho escravo, a adoção ilegal e o tráfico 

de órgãos. 

Em Goiás e no Ceará houve denúncias de esquema de adoção internacional 

irregular14. Após cinco anos de investigação, a Polícia Federal prendeu 16 pessoas. No 

Ceará, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) apurou que bebês haviam sido 

traficados: em um total de dois mil processos de adoção internacional, 1.900 seriam de 

 
12 BRASIL. Tribunal Regional Federal 4ª. Turma. Habeas Corpus. Relator: Rogério Carvalho. Data: 18 de outubro de 
2000. Disponível em:  

<https://www10.trf2.jus.br/consultas/?site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0

&getfields=*&entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&requiredfields=(-

sin_proces_sigilo_judici:s).(-sin_sigilo_judici:s)&sort=date:D:S:d1&entsp=a&adv=1&content=body&base=JP-
TRF&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&q=HC%20200002010375772%20RJ%20+inmeta:

gsaentity_BASE%3DEmentas&dnavs=inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas>. Acessado em 30 jul. 2020. 

13 Boldeke, A. Tráfico Internacional de crianças: mercado bilionário. Desaparecidos do Brasil, 2011. Disponível em: 

<http://www.desaparecidosdobrasil.org/procuro-minha-mae/trfico-internacional-de-crianas---mercado-bilionrio>. 

Acessado em 20 jan. 2020. 

14 CAIRES, C. S. O tráfico de crianças e adolescentes. An. Sciencult, v.1, n.1, Paranaíba, 2009. Disponível em: 

<anaisonline.uems.br>. Acessado em 20 jan. 2020. 

https://www10.trf2.jus.br/consultas/?site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&requiredfields=(-sin_proces_sigilo_judici:s).(-sin_sigilo_judici:s)&sort=date:D:S:d1&entsp=a&adv=1&content=body&base=JP-TRF&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&q=HC%20200002010375772%20RJ%20+inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas&dnavs=inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&requiredfields=(-sin_proces_sigilo_judici:s).(-sin_sigilo_judici:s)&sort=date:D:S:d1&entsp=a&adv=1&content=body&base=JP-TRF&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&q=HC%20200002010375772%20RJ%20+inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas&dnavs=inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&requiredfields=(-sin_proces_sigilo_judici:s).(-sin_sigilo_judici:s)&sort=date:D:S:d1&entsp=a&adv=1&content=body&base=JP-TRF&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&q=HC%20200002010375772%20RJ%20+inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas&dnavs=inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&requiredfields=(-sin_proces_sigilo_judici:s).(-sin_sigilo_judici:s)&sort=date:D:S:d1&entsp=a&adv=1&content=body&base=JP-TRF&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&q=HC%20200002010375772%20RJ%20+inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas&dnavs=inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas
https://www10.trf2.jus.br/consultas/?site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&requiredfields=(-sin_proces_sigilo_judici:s).(-sin_sigilo_judici:s)&sort=date:D:S:d1&entsp=a&adv=1&content=body&base=JP-TRF&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&q=HC%20200002010375772%20RJ%20+inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas&dnavs=inmeta:gsaentity_BASE%3DEmentas


 
 

22 
 

processos fraudulentos. No Rio de Janeiro, também foram identificadas redes de tráficos 

de crianças, essas redes usavam creches e até missões religiosas para exportar crianças 

para outros países. 

No que concerne ao desenvolvimento de políticas e legislação para a contenção 

do tráfico de crianças e adolescentes, o Brasil tornou-se signatário da Convenção Relativa 

à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, concluída 

na Haia em 29 de maio de 1993, publica o Decreto de Lei de nº 3.087 de 21 de junho de 

199915, com vistas à garantia dos direitos fundamentais e à prevenção de sequestros, 

venda ou tráfico de crianças e adolescentes. Conforme art. 32 do referido decreto: 

1. Ninguém poderá obter vantagens materiais indevidas em razão de 

intervenção em uma adoção internacional; 

2. Só poderão ser cobrados e pagos os custos e as despesas, inclusive 

os honorários profissionais razoáveis de pessoas que tenham intervindo 

na adoção; 

3. Os dirigentes, administradores e empregados dos organismos 

intervenientes em uma adoção não poderão receber remuneração 

desproporcional em relação aos serviços prestados16. 

No cenário mundial, reafirmando o objetivo firmado nas convenções 

internacionais para a prevenção do tráfico de crianças e adolescentes, em agosto de 1998 

é publicado o Decreto de nº 2.74017, após ratificação da Convenção Interamericana sobre 

Tráfico Internacional de Menores, assinada na cidade do México em 18 de março de 1994. 

Nele é tratado o conceito de tráfico de menores e a caracterização seria propósito ilícito, 

conforme disposto no art. 2º: 

b) por "tráfico internacional de menores", a subtração, a transferência 

ou retenção, ou a tentativa de subtração, transferência ou retenção de 

um menor, com propósitos ou por meios ilícitos; 

c) por "propósitos ilícitos", entre outros, prostituição, exploração 

sexual, servidão ou qualquer outro propósito ilícito, seja no Estado em 

que o menor resida habitualmente, ou no Estado Parte em que este se 

encontre; e 

d) por "meios ilícitos", entre outros, o sequestro, o consentimento 

mediante coação ou fraude, a entrega ou o recebimento de pagamentos 

 
15 BRASIL. Decreto nº 3.087 de 21 de junho de 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3087.htm>. Acessado em 19 jun. 2020. 
16 BRASIL. Decreto nº 3.087 de 21 de junho de 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3087.htm>. Acessado em 19 jun. 2020. 
17 BRASIL. Decreto nº 2.740 de 20 de agosto de 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2740.htm>. Acesso em 19 jun. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2740.htm
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ou benefícios ilícitos com vistas a obter o consentimento dos pais, das 

pessoas ou da instituição responsáveis pelo menor, ou qualquer outro 

meio ilícito utilizado, seja no Estado de residência habitual do menor 

ou no Estado Parte em que este se encontre18. 

No que tange ao quantitativo de crianças e adolescentes vítimas do tráfico para 

adoção ilegal, em 2012 é publicado o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas19, no 

qual, segundo a Secretaria de Direitos Humanos (SHD), através do Disque 100, foram 

registradas aproximadamente 16 crianças e adolescentes para o tráfico internacional de 

adoção ilegal. Já para o tráfico interno de adoção ilegal foram contabilizados 41 registros. 

Em relação às regiões com incidência de tráfico para a adoção ilegal no Brasil20, 

observa-se que nas regiões como Norte, Nordeste e Centro Oeste, a predominância é do 

turismo sexual, já no Sudeste seria o turismo sexual, a prostituição e a pornografia, 

enquanto que no Sul, prostituição e adoção ilegal; ou seja, as modalidades de tráfico 

humano variam de acordo diferentes aspectos, econômicos, culturais e regionais. No 

entanto, em todos eles, temos a conversão do ser humano a uma mercadoria com vistas 

ao lucro, por isso, trata-se de uma violação dos direitos humanos, uma vez que são 

abstraídos desse indivíduo a sua condição humana, para torná-lo uma mercadoria.  

De janeiro de 2005 a outubro de 2011 foram registrados 8.017 casos de crianças 

e/ou adolescentes desaparecidos em Santa Catarina21, com um total de 42,7%. E em 

Florianópolis, 650 casos de desaparecimentos no mesmo período. 

No sul do Brasil, na década de 80, houve um escândalo de que uma quadrilha 

estaria comercializando crianças de Santa Catarina e Paraná, para a Europa e Oriente 

Médio22. Eram vendidas e selecionadas por traços como pele clara e olhos azuis ou 

verdes, o que tornava mais lucrativa a venda. Segundo a Polícia Federal em torno de 3.000 

 
18 Idem. 

19 BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Ministério da Justiça. Relatório nacional sobre tráfico de pessoas: dados 

de 2012. Disponível em: <http:// http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/relatorio-

dados-2012.pdf>. Acesso em 20 jul. de 2020. 
20BETTONI, T. Modalidade do tráfico humano: adoção ilegal de crianças desaparecidas. A12, 2014. Disponível em: 

<www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/modalidades-do-trafico-humano-adocao-ilegal-de-criancas-

desaparecidas>. Acessado em 10 maio 2020. 

21 BETTONI, T. Modalidade do tráfico humano: adoção ilegal de crianças desaparecidas. A12, 2014. Disponível em: 

<www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/modalidades-do-trafico-humano-adocao-ilegal-de-criancas-

desaparecidas>. Acessado em 10 maio 2020. 

22 Idem. 

http://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/modalidades-do-trafico-humano-adocao-ilegal-de-criancas-desaparecidas
http://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/modalidades-do-trafico-humano-adocao-ilegal-de-criancas-desaparecidas
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crianças teriam sido comercializadas naquela época, sendo Curitiba o ponto alto desse 

esquema. 

Frente ao exposto, o tráfico de crianças e adolescentes para a adoção ilegal, 

representa uma violação dos direitos humanos, uma vez que se trata de sujeitos que 

perdem o seu direito de identidade, por crescerem apartadas de sua família natural, 

desconhecerem a sua origem, e se constituírem enquanto fonte de lucro a redes ligadas 

ao crime internacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o fator de lucratividade em detrimento dos laços afetivos e do 

direito da criança e adolescente de crescer com sua família natural, há uma violação nos 

direitos da criança e e do adolescente, haja vista que são privadas arbitrariamente de sua 

identidade, enquanto sujeito de direito e de conhecer sua origem biológica e cultural. 

Embora o Brasil ao longo dos anos venha implementando uma série de 

legislações, tendo como objetivo a proteção e a garantia dos direitos fundamentais da 

criança e e do adolescente, o índice de desaparecimento continua a aumentar e, no que se 

refere ao tráfico, continua ocupando a terceira modalidade mais lucrativa do mundo, 

estando abaixo apenas do tráfico de armas e drogas, o que nos revela o quão é desumana 

esta prática ilícita, que converte seres humanos em objetos com vistas ao lucro. 
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