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“Portanto, sim, ela tinha suas falhas. Mas que 
importância tem isso, quando se trata de 
questões do coração? Amamos aquilo que 
amamos. A razão não entra nisso. Sob muitos 
aspectos, o amor insensato é o mais 
verdadeiro. Qualquer um pode amar uma 
coisa por causa de. É tão fácil quanto pôr um 
vintém no bolso. Mas amar algo apesar de, 
conhecer suas falhas e amá-las também, isso é 
raro, puro e perfeito.” 

                               -Patrick Rothfuss 

 



 
 

  
 

RESUMO 

 

 A adoção busca primordialmente proporcionar à criança e ao adolescente que fora 

privado do convívio de sua família de origem, uma oportunidade de ser inserido em uma 

nova família, perfazendo assim o direito constitucional à convivência familiar, o qual é de 

extrema importância visto à condição de pessoa em desenvolvimento inerente à essa fase da 

vida. Contudo, há casos em que a adoção resta frustrada, sob os mais diversos motivos os 

pais adotivos devolvem os filhos adotados aos abrigos. Em razão dos princípios da proteção 

integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, o Estado aceita a devolução 

destituindo os adotantes do poder familiar, em vista ser melhor para a criança que ela tenha 

nova chance de ser adotada à ser obrigada a conviver com uma família que a rejeita. 

Analisando as características do processo de adoção juntamente com as expectativas das 

partes envolvidas e os danos causados pela adoção frustrada e consequente devolução do 

adotado ao abrigo, este trabalho busca verificar quais são os direitos e deveres que persistem 

após a destituição do poder familiar, como alimentos, bem como a possibilidade de 

responsabilizar civilmente o adotante pelos danos causados em virtude da devolução. Quanto 

à metodologia empregada, o trabalho foi construído a partir de um estudo bibliográfico, 

doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. 

 

 Palavras-chave: Adoção. Devolução. Responsabilidade. Danos. Alimentos.  



 
 

  
 

ABSTRACT 

 

Adoption seeks primarily to provide to children and adolescents who has been 

deprived of the origin’s family environment, an opportunity to be inserted in a new family, 

thus making constitutional right to family environment, which is extremely important 

considering the condition of person in developing inherent in this phase of life. However, 

there are cases where adoption is frustrated, for a variety of reasons, adoptive parents return 

adopted children to shelters. Due to the principles of full protection and e of the best interests 

of children and adolescents, the State accepts the return by removing the adopters from 

family power, since it is better for the child to have a new chance of being adopted than being 

forced to live with a family that rejects him. Analyzing the characteristics of the adoption 

process along with the expectations of the related parties and the damages caused by the 

failed adoption and consequent return of the adopted to the shelter, this work seeks to verify 

what are the rights and duties that persist after the dismissal of family power, as alimony, as 

well as the possibility of adopter’s civil liability for the damages caused by the devolution. 

Regarding the methodology employed, the study was based on a bibliographical, doctrinal 

and jurisprudential study on the subject. 

 

Keywords: Adoption. Devolution. Responsibility. Damage. Alimony. 
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1- INTRODUÇÃO 

A adoção é um instituto jurídico que objetiva propiciar à formação de um estado 

de filiação por meio jurídico. O presente trabalho aborda a adoção de crianças e adolescentes 

que, muito além do estado de filiação, busca garantir o direito constitucional à convivência 

familiar, posto a indubitável importância da família para o sadio desenvolvimento de 

qualquer ser humano.  

A expectativa é que dessa nova relação proporcionada pela adoção sejam criados 

vínculos afetivos recíprocos entre adotantes e adotados, que a criança, antes em situação de 

abandono parental, receba carinho, amor, educação, compreensão, entre outros cuidados 

básicos decorrentes do poder familiar, assim como seja satisfeita a expectativa do adotante de 

tornar-se pai ou mãe. 

Entretanto, mesmo com as precauções tomadas durante o processo de adoção, 

como análise psicológica e social dos adotantes e o período de convivência, que objetivam 

garantir a segurança e bem-estar da criança ou adolescente bem como a concretização dos 

vínculos criados, há casos em que os adotantes têm procurado o poder judiciário para 

devolver o filho que fora adotado ao abrigo. 

A doutrina denomina essa devolução como "Segundo Abandono", visto que 

reproduz os danos, as sensações e as frustrações causados quando a criança ou adolescente 

foi separado de  sua família original, por vezes com mais intensidade dependendo da idade do 

adotado e de suas experiências prévias. As crianças acabam por atribuir a si a culpa da 

devolução, mudando seu comportamento e reprimindo sua personalidade com receio de 

desagradar aos adultos. Esse retorno ao abrigo após a adoção também dificulta que a criança 

seja adotada novamente. 

Dado contexto, o presente trabalho busca analisar a possibilidade de 

responsabilização por danos morais causados pela devolução do adotado ao abrigo. 

A primeira parte busca apresentar o instituto da adoção e suas características, 

enfatizando na sua irrevogabilidade, a qual é contraposta a princípios norteadores do direito 

da criança e do adolescente bem como à autonomia da vontade.  

Por conseguinte, é feita a análise da importância da família e dos deveres 

inerentes ao poder familiar, passando pelas expectativas inerentes à adoção, tanto pela busca 

de um filho idealizado, por parte do adotante, como pelo desejo de uma família normal pelo 

adotando, para só então abordar as consequências decorrentes da frustração da adoção. 
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Por fim, busca-se a delimitar os direitos e deveres que persistem apesar da 

devolução e destituição do poder familiar, incluindo a possibilidade de se instituir alimentos e 

responsabilizar civilmente os adotantes a reparar por dano moral o adotado devolvido.  

Quanto à metodologia empregada, o trabalho foi construído a partir de um estudo 

bibliográfico, doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. 
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2  O INSTITUTO DA ADOÇÃO NO ORDENAMENTO PÁTRIO 

 

A Constituição de 1988 alterou substancialmente a adoção no Brasil ao consagrar 

o princípio da proteção integral, que não permitiu mais a prevalência da natureza contratual, 

na qual se priorizava os interesses do adotante, passando a privilegiar o interesse da criança e 

do adolescente. Segundo Dias e Oppermann (2013, p. 392) "A nova concepção de adoção 

funda-se no desejo de amar e de ser amado, constitui um parentesco eletivo, pois decorre 

exclusivamente de um ato de vontade". Em termos objetivos, fundamenta-se do direito da 

criança e do adolescente à convivência familiar somado ao direito de planejamento familiar 

daqueles que intentam a adoção. 

A nova Lei da Adoção (Lei nº 12.010/09) alterou vários artigos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente-ECA (Lei nº. 8.069/90), revogando os artigos do Código Civil que 

tratavam sobre a adoção de pessoa menor de idade. Segundo Madaleno (2013, p.629), essa 

reforma buscou priorizar a manutenção da criança no convívio de sua família biológica, 

desde que isso refletisse o melhor interesse da criança, somente encaminhando para a adoção 

de forma excepcional. 

Entre as melhorias implementadas por essa nova lei, vale ressaltar a busca pela 

redução do tempo de permanência dos menores nas instituições de acolhimento, o direito ao 

acesso irrestrito do adotado ao seu processo de adoção e de conhecer sua origem biológica e 

também a criação de obstáculos  para separação de irmãos quando são colocados para adoção 

(DIAS e OPPERMANN, 2013, p.391). Contudo, a lei nº 12.010/09 foi omissa quanto às 

consequências da devolução do menor durante e após o processo de adoção. 

O objetivo da adoção é garantir o direito constitucional da criança de ter o 

convívio familiar, posto que a família possui extrema importância na formação da 

personalidade das pessoas, pois é com ela que os filhos aprendem os princípios que os 

guiarão, como o respeito ao próximo, dignidade pessoal, responsabilidades (RIZZARDO, 

2014, p.522). 

O ECA traz como requisitos para a adoção a idade máxima de 18 anos para o 

adotando; a idade mínima de 18 anos para o adotante independentemente de seu estado civil; 

o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando; para a adoção 

conjunta é necessário que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união 
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estável.1 Nos casos de adoção conjunta, exige-se que apenas um dos cônjuges ou 

companheiro tenha idade igual ou superior a dezoito anos. 

Outro requisito para a concessão da adoção é o estágio de convivência, trata-se de 

período de avaliação da nova família com intuito de possibilitar uma avaliação da adaptação 

entre adotante e adotando, esse estágio é acompanhado por uma equipe interprofissional do 

Juízo que elaborará um relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da 

adoção, o qual o será utilizado pelo juiz para subsidiar sua decisão final.2 Contudo, não há um 

prazo determinado para a duração desse estágio de convivência, o qual pode ser dispensado 

se for possível comprovar que já há laços afetivos entre adotante e adotado, formados durante 

a tutela ou guarda legal (BORDALLO, 2010).   

Barros (2013, p. 72), afirma que o estágio de convivência "pretendeu combater a 

adoção à brasileira, em que o adotante simplesmente abrigava a criança em seu lar sem 

qualquer vínculo jurídico estabelecido e, muito depois, buscava a adoção", posto que o  art. 

46, §2º, do ECA, institui que a simples guarda de fato não autoriza por si só  a dispensa da 

realização do estágio de convivência. 

.  A adoção também pode ser unilateral, a qual ocorre quando um cônjuge ou 

companheiro adota a prole do outro, sem interferir no vínculo de filiação do pai ou da mãe 

biológica.3 Caso o adotante faleça no decorrer do processo de adoção, ter-se-á a adoção 

póstuma, nesse caso, excepcionalmente, o efeito da sentença de adoção retroage à data do 

falecimento, a jurisprudência já vem possibilitando a adoção póstuma sem que se tenha dado 

início ao processo nos casos em que seja comprovada a inequívoca manifestação de vontade 

do adotante.4  

                                                           
1 ECA - Art. 40, § 2o  Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. 
2ECA - Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo 
que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. 
 § 4o O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e 
da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do 
direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da 
medida 
3 ECA –Art. 41, § 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de 
filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. 
4 ADOÇÃO PÓSTUMA. Prova inequívoca. - O reconhecimento da filiação na certidão de batismo, a que se 
conjugam outros elementos de prova, demonstra a inequívoca intenção de adotar, o que pode ser declarado 
ainda que ao tempo da morte não tenha tido início o procedimento para a formalização da adoção. - Procedência 
da ação proposta pela mulher para que fosse decretada em nome dela e do marido pré-morto a adoção de menino 
criado pelo casal desde os primeiros dias de vida. - Interpretação extensiva do art. 42, § 5º, do ECA. - Recurso 
conhecido e provido. (STJ, REsp: 457.635/PB, 4ª Turma, rel Min. Ruy Rosado de Aguiar, Data de Julgamento: 
19/11/2002) 
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A Constituição Federal permite a adoção internacional, a qual é regulamentada no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, visando amenizar os problemas sociais, pois aumenta 

as possibilidades de concretização da adoção. O ECA tratou este forma de adoção de maneira 

diferente, com ainda mais cautela, visando garante a segurança do adotando. Contudo, o 

excesso de zelo acabou por criar barreiras, tornando a adoção internacional um instituto 

inócuo (DIAS e OPPERMANN, 2013, p.394). 

É importante ressaltar que atualmente já não existem impedimentos para a adoção 

homoparental, pois o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as uniões 

homoafetivas constituem entidades familiares como qualquer outra. Reconheceu que a 

Constituição Federal não empresta à palavra "família" nenhum significado ortodoxo, não 

limita sua formação a casais heterossexuais.5 

O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a adoção do adotando pelos seus 

ascendentes e os irmãos, bem como a adoção por procuração, já que este meio destoa da 

essência deste instituto, carece de pessoalidade. 

Caso o adotando seja maior de 12 anos de idade, será necessário o seu 

consentimento para o deferimento da adoção. Isso não quer dizer que os menores de 12 anos 

não sejam ouvidos, há uma análise realizada por profissionais competentes que buscam 

extrair do adotando a sua percepção da família durante o período de convivência, com o 

objetivo de auxiliar o juiz no sentido de demonstrar que a adoção trará reais benefícios para a 

criança.6 

O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, produzindo seus efeitos a 

partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. A adoção rompe o vínculo parental 

com a família natural, mantendo-se apenas os impedimentos matrimoniais, e cria-se uma 

nova relação de parentesco com a família do adotante, o adotado tem seu registro alterado e 

assume o nome do adotante (MADALENO, 2013). 

A adoção é irrevogável, os novos pais passam a ser titulares do poder familiar 

sobre o adotante. O deferimento da adoção causa a destituição do poder familiar dos pais 

biológicos. Com esse novo vínculo, passa a existir entre adotante e adotado todos os direitos 

e deveres relacionados ao parentesco, como o direito aos alimentos, que é recíproco entre pais 

e filhos, e direitos sucessórios, pois não há distinção entre filhos, o adotado herda em 

igualdade de condições com os filhos naturais.  

                                                           
5 STF, ADI 4.277 e ADPF 132, Pleno, rel. Min. Ayres Brito, julgado em 5/5/2011 
6 ECA - Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 
motivos legítimos. 
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2.1  A IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO EM FACE AOS LIMITES DA 

AUTONOMIA DA VONTADE DO ADOTANTE 

 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente define, em seu artigo 19, que é direito 

da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 

em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 

garanta seu desenvolvimento integral. Trata-se de um direito fundamental, o direito à 

convivência familiar previsto também no art. 227 da Constituição Federal. Outra importante 

norma provém da Declaração dos Direitos da Criança de 1959, a qual vale a transcrição: 

Princípio 6 - Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, 
a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos 
cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente 
de afeto e de segurança moral e material, salvo circunstâncias excepcionais, a 
criança da tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades 
públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família 
e àquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação 
de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias 
numerosas. 

  A colocação da criança e do adolescente em família substituta pode ser feita por 

meio de guarda, tutela ou adoção, nas ocasiões em que a família natural (formada pelos pais e 

descendentes) não possa estar presente ou tenha perdido o poder familiar, deixando assim a 

criança ou adolescente sem os cuidados necessários a essas fases da vida. Mas a inserção da 

criança ou do adolescente na família substituta por meio de adoção é "[...] 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", conforme está previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 39, § 1º. 

 Analisando o artigo acima citado, vemos que é excepcional posto que somente 

terá lugar quando esgotados todos os recursos de manutenção ou reintegração da criança ou 

do adolescente na sua família natural ou extensa, e irrevogável haja vista que estabelece um 

vínculo jurídico de filiação entre adotante e adotado, rompendo todos os laços com a família 

biológica. O artigo 49 do referido Estatuto, reforçando esta ideia, prevê que: “A morte dos 

adotantes não restabelece o pátrio poder dos pais naturais”. 
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Assim, temos que essa irrevogabilidade é essencial para garantir a estabilidade 

dos efeitos e dos vínculos decorrentes da adoção (MADALENO, 2013), além de buscar a 

preservação da isonomia entre filhos prevista na Constituição Federal.7 

O ato de adoção torna-se irrevogável a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Estabelecida a adoção por sentença, esta somente poderá ser rescindida de acordo com os 

princípios processuais, em razão dos vícios processuais que lhes venham a prejudicar 

(VENOSA, 2010, p.297) 

Após a sentença, a adoção torna-se plena em todos os seus efeitos, segundo Gama 

(2008, p. 454) “A autoridade parental dos novos pais prosseguirá até a aquisição da plena 

capacidade de fato do filho, somente deixando de existir nas hipóteses expressamente 

previstas em lei”. 

Também não há previsão legal sobre a devolução de crianças e adolescentes, 

rompendo-se os vínculos jurídicos firmados na sentença de adoção, mas, infelizmente, o fato 

da devolução tem se repetido e aqueles vínculos se desfeitos por meio da destituição do 

adotante do poder familiar (DIAS, 2015). 

Por mais que haja todo um período de preparação do adotando e do adotado, com 

apoio social e psicológico, alguns adotantes decidem devolver o adotado, seja por que a 

criança não representa o filho idealizado, ou seja, por que simplesmente nasceu um filho 

biológico e o adotado perdeu seu espaço e atenção. Para tanto, buscam o judiciário para 

desfazer os vínculos jurídicos instituídos pela adoção. 

Versando sobre a natureza jurídica da adoção, Barros (2013, p.64) afirma que a 

adoção é ato jurídico em sentido estrito e não pode ter seus efeitos modulados, posto que não 

é negócio jurídico.  

A respeito da evolução jurídica da natureza da adoção no tempo, pontua Lôbo 

(2010, p. 272): 

A adoção, na atualidade, assumiu força inusitada, desmentindo os que 
prenunciavam seu fenecimento ou irrelevância. Feneceu a adoção concebida como 
negócio, substituída gradativamente, máxime no final do século XX, pela adoção 
plena, com integração final do filho na nova família, estimulada por convenções 
internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990, a 
Convenção Interamericana sobre Conflito de Leis em Matéria de Adoção 
Internacional, de 1984, e a Convenção das Crianças e a Cooperação em Matéria de 
Adoção Internacional, de 1993, todas promulgadas no Brasil. 

Entende-se que a vontade é o elemento que conduz o domínio humano, o que 

diferencia os fatos humanos (atos jurídicos) dos fatos naturais (fatos jurídicos stricto sensu).       

                                                           
7 Art. 227, § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
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Por quanto, conforme Tartuce (2006, p.69), a autonomia do indivíduo está relacionada com o 

conteúdo do negócio jurídico em que ela insere sua vontade. Mas nem quanto a esses 

negócios a vontade é soberana, também há limites nas normas de ordem pública. 

Norma de ordem pública, ou norma cogente, é aquela que se impõe, 

coercitivamente, à conduta do individuo. O comportamento daquele à quem ela se dirige deve 

se pautar pelo que ela determina. Já a norma não cogente deixa ao indivíduo certo nível de 

escolha, isto é, pode ser cumprida por comportamentos distintos. 

A adoção não é mais um mero negócio jurídico, para ter início, depende de um 

ato de vontade. Contudo, o mesmo não ocorre para findar a adoção, que se conclui nos 

termos de um devido processo legal que tramita perante o judiciário, obedecendo a fases e 

delineamentos específicos. 

As normas que regem a adoção são indiscutivelmente de ordem pública, devem 

ser seguidas fielmente como se determina a lei. Assim, o adotante não pode se valer da sua 

vontade para por fim ao seu vínculo com o adotado, independentemente de sua justificativa, 

já que a adoção não é um negócio jurídico que possa vir a ser modulado pelas partes, como 

norma jus cogens, a adoção é medida irrevogável.  

Contudo, analisando os princípios orientadores dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, previstos tanto no ECA, nos tratados internacionais e na Constituição Federal, a 

jurisprudência vem permitindo a devolução dos adotados, por meio da destituição do poder 

familiar do adotante  (Dias, 2015, p. 483). Fundamenta-se não na vontade do adotante, mas 

no superior interesse do menor, evitando-lhe o convívio com aquele que lhe rejeita e quiçá, o 

maltrata (Madaleno, 2013). 

 

2.2 A IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DA 

PRIORIDADE ABSOLUTA E DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE 

 

São três os princípios orientadores de todo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Princípio da Prioridade Absoluta, Princípio do Melhor Interesse e Princípio da 

Municipalização. Importam ao presente estudo, apenas os dois primeiros. 

Em seu artigo 227, a Constituição Federal determina que é dever da família, da 

sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, assegurar o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, à criança, ao adolescente e ao jovem, além 
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de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência 

crueldade e opressão. 

Desta norma constitucional extrai-se o princípio da Prioridade Absoluta, que 

também recebeu previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, que 

estabelece primazia nas mais diversas esferas de interesse infanto-juvenil, determinando a 

sobreposição desses interesses seja na destinação de recursos públicos ou no recebimento de 

proteção e socorro em qualquer circunstância. Na ordem internacional, a primazia absoluta do 

interesse das crianças e adolescentes tem assento na Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, em seu artigo 3º, que expressa que todas as ações relativas às crianças, 

sejam feitas por instituições públicas ou privadas, devem considerar primordialmente o 

melhor interesse da criança. 

Segundo Amin (2010, p.20), o princípio da Prioridade Absoluta facilitará a 

concretização dos direitos fundamentais enumerados no já citado artigo constitucional, posto 

que leva em conta a condição  de pessoa em desenvolvimento. As crianças e os adolescentes 

possuem uma fragilidade peculiar de pessoa em formação, correndo mais riscos. Esse 

princípio ressalta o papel da família, seja natural ou substituta, com o seu dever de formação 

decorrente do Poder Familiar e com o dever moral natural de se responsabilizar pelo bem-

estar das suas crianças e adolescentes. 

O princípio é de prioridade e não da exclusão de outros direitos, deve-se ponderar 

o que será mais importante para a criança ou adolescente na medida a ser tomada, seja por 

destituir os adotantes do poder familiar ou por tentar reinserir a adotado no convívio familiar. 

Lôbo (2010, p.71), dissertando sobre a evolução histórica desse princípio diz que "O desafio 

é converter a população em sujeitos de direito, 'deixar de ser tratada como objeto passivo, 

passando a ser, como os adultos, titular dos direitos juridicamente protegidos'". Não foi tarefa 

fácil, o reconhecimento social e jurídico dos direitos da pessoa na infância e na adolescência, 

posto que nesta fase, eram visto primordialmente como objeto da proteção dos pais.  

O principio da prioridade absoluta foi de extrema relevância para modificação da 

relação familiar entre pais e filhos, originalmente previsto no artigo 227 da Constituição 

Federal, teve forte influência na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente e nas 

demais normas que versam sobre os interesses dos menores. 

Extrai-se também do art. 227, CF, o princípio do Melhor Interesse, que determina 

a superioridade das necessidades da criança e do adolescente como critério de interpretação 

da lei, deslinde de conflitos ou mesmo para elaboração de futuras regras. Embora o princípio 

do melhor interesse não possua uma definição específica, dele se deduz que importa garantir 
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à criança e ao adolescente o que for melhor para o seu desenvolvimento como um sujeito 

vulnerável, dotado de igual dignidade aos demais. Constitui-se uma norma em branco, uma 

lacuna a ser completada com a ideologia de cada época. Mas não tem sido fácil a tarefa de 

dicção do que sejam esses interesses. Completar essa lacuna do melhor interesse da criança e 

do adolescente nas mais diversas situações e da forma de como fazê-la.  

 Uma forma de superar essa dúvida de qual seja o melhor interesse, é chamar a 

criança ou o adolescente para ser ouvido o que eles têm a dizer, como sugere Lôbo quando 

fala em deixar de tratar as crianças e adolescentes como sujeito passivo e passar a tratá-las 

como titulares de direito. O artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990, 

promulgada no Brasil, nesse sentido institui: 

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus 

próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os 

assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração 

essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. 

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de 

ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer 

diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em 

conformidade com as regras processuais da legislação nacional. 

O ECA também dispõe sobre o princípio do melhor interesse, em seu artigo 6º 

estabelece que a forma de interpretação desse estatuto deve levar em conta os fins sociais a 

que ele se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, 

e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Barros 

(2013, p.27), esclarece que a finalidade do estatuto é proteger as crianças e os adolescentes, e 

com base nisso toda a sua interpretação deve ser voltada para esse objetivo. 

Outro cuidado intrínseco à aplicação desse princípio é a sua ponderação, análise 

que deve ser feita em face de cada caso, não se pode usá-lo como justificativa para deixar de 

aplicar uma norma indiscriminadamente. Segundo Amin (2010, p.20) "Importante frisar que 

não se está diante de um salvo conduto para, com fundamento nesse princípio, ignorar a lei. É 

o princípio que orienta todos aqueles que se defrontam com as exigências naturais da infância 

e juventude." 

Vale ressaltar a precisa ressalva de Sêco (2014, online): 

[...]é preciso atenção às exceções justificadas pela necessidade de proteção à criança 

e ao adolescente, sem que se deixe de promover essa proteção. Para fazê-lo é 

preciso assumir posições difíceis, que se fazem tão mais difíceis quanto mais se 

tome consciência de que as pessoas a quem é dado o poder de decidir, sejam os 

pais, seja autoridades estatais, também estão situadas no espaço e no tempo e 
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também reproduzem visões culturais que, parecendo coerentes, nem sempre se 

mostram justas.  

Então, pode-se ver que em virtude do princípio da prioridade e do princípio do 

melhor interesse, elementos norteadores que tem como único fim a proteção da criança e do 

adolescente e os têm como pessoa em formação, é possível deixar de aplicar um dispositivo 

legal, mesmo que seja norma de direito público, jus cogens. 

No momento em que os pais adotivos manifestam ao judiciário o desejo de 

devolver o filho adotado, duas serão as possíveis respostas: negar o pedido e manter a criança 

ou o adolescente adotado na convivência com aqueles que o rejeitam, sob o fundamento da 

irrevogabilidade da adoção, ou decidir pela destituição do poder familiar e devolução do 

adotado ao acolhimento do Estado. Na tentativa de aplicar o melhor interesse da criança 

(Barreto; Menezes, 2016, p.204). Ainda que não seja uma solução ideal, livraria a criança do 

convívio de risco com quem não lhe quer. As autoras ainda concluem: 

A partir do momento em que ocorre a devolução do menor, há impasse a ser 
resolvido no sentido de eleger o que é melhor para ele no caso concreto: a 
manutenção do poder familiar e, consequentemente, da convivência familiar no seio 
de família que o rejeita, em nome da regra da irrevogabilidade da adoção, ou a 
perda do poder familiar e a devolução da criança a instituição de acolhimento. 

Contudo, a destituição do poder familiar não é suficiente para romper 

completamente os vínculos formados com a adoção, pois o estado de filiação perdurará 

independentemente dessa destituição. Somente uma nova adoção é capaz de apagar esses 

vínculos. Em razão dos traumas causados por essa devolução, que se soma aos danos 

causados pelo abandono dos pais biológicos e outros fatores que dificultam a adoção, como a 

idade, além da própria demora da ação de desconstituição do poder familiar, o adotando pode 

não ter a oportunidade de ser adotado novamente por outra família. 

Assim, a revogação da adoção nos casos de devolução pode ser a melhor opção a 

ser tomada pelo juiz para evitar maiores danos ao menor, pois este corre o risco de manter os 

vínculos de parentesco com as pessoas que o devolveram como quem devolve um objeto. 

Neste ponto, caso haja a revogação somente caberia a indenização por dano moral como 

forma de compensar os danos causados, como melhor será visto adiante, não se poderá 

aplicar também a condenação em alimentos.  

A revogação é importante para a própria identidade da criança, já que entre os 

efeitos da adoção está a modificação do nome do adotado, que passa a assumir o nome do 

adotante. Essa medida possibilitaria que o menor voltasse a ter o nome que possuía antes da 

traumática experiência do segundo abandono, não carregando consigo o nome da pessoa que 

o rejeitou.  
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Esse vínculo de parentesco que perdura quando ocorre a destituição do poder 

familiar, também terá implicações em questões patrimoniais, como a sucessão e o 

fornecimento alimentos, como expõem Barreto e Menezes (2016, p.204). 

Portanto, na análise do caso concreto, é necessário perquirir a real situação em 

que o menor vive, a extensão dos danos causados, e tomar todas as providências necessárias 

para que o adotando não tenha sua dignidade, seus direitos fundamentais, desrespeitados, 

mesmo que seja preciso revogar ato que lei diz ser irrevogável, em virtude de uma análise 

axiológica norteada pelos princípios acima tratados. 
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3  A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA E OS DANOS CAUSADOS PELA 

DEVOLUÇÃO 

 

Em virtude da importância da família para o pleno desenvolvimento da 

personalidade das crianças e adolescentes, se faz necessário explanar como esse instituto é 

tratado pelo Direito e a extensão dos direitos e deveres que decorrem da relação familiar.  

Para melhor compreender o fenômeno do segundo abandono, é válido analisar as 

expectativas que tanto o adotante como o adotado possui e como a frustração da adoção afeta 

ambas as partes. 

 

3.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA FAMÍLIA  

 

Conforme o artigo 226 da Constituição Federal, a família é a base da sociedade e 

tem especial proteção do Estado. Dias (2015, p. 33) dispõe que o direito de família é um 

conjunto que reúne diversos institutos que regulam as relações formadas entre pessoas por 

vínculos de consanguinidade, afinidade ou afetividade, ou seja, vão além das relações entre 

pais e filhos, cônjuges ou conviventes. 

Conforme Madaleno (2013, p. 31), antes da nova ordem constitucional somente 

era reconhecida como família caso a união entre homem e mulher se desse por casamento 

válido e eficaz, todas as outras formações eram marginalizadas, em caso de concubinatos 

(atual união estável) a relação era analisada à luz do Direito das Obrigações. 

 Farias e Rosenvald (2010, p.5) asseveram que a família pós-moderna funda-se na 

ética, no afeto, na preservação da dignidade e na solidariedade recíproca entre seus membros, 

sobre a sua formação afirmam: 

Composta por seres humanos, decorre, por conseguinte, uma mutabilidade 
inexorável na compreensão da família, apresentando-se sob tantas e diversas 
formas, quantas forem as possibilidades de se relacionar, ou melhor, de expressar 
amor, afeto. A família, enfim, não traz consigo a pretensão de inalterabilidade 
conceitual. Ao revés, seus elementos fundantes variam de acordo com os valores e 
ideais predominantes em cada momento histórico. 

Assim, a família atravessa todos os tempos e sociedades, em cada momento se 

reveste da formação e do conceito adequado para atender aos interesses da época, em uma 

constante mutação, contemporaneamente a base para a formação familiar é a socioafetividade 

(MATOS, 2013), permitindo a  multiplicidade de formação dos núcleos familiares, como as 

formadas por pessoas do mesmo sexo, só por um genitor e seus descendentes, por irmãos, por 

somente um indivíduo e até mesmo a tradicional, formada por pai, mãe e filhos, entre outras. 
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O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme assevera 

Dias (2015, p. 45), é a base do Direito de Família, garante que todas as formas dos núcleos 

familiares sejam tratadas igualmente, "permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e social 

de cada partícipe com base e ideias pluralistas, solidariaristas, democráticos e humanistas". 

Esse princípio também foi responsável pela despatrimonialização da família e pela 

personalização dos institutos jurídicos, com a pessoa humana no centro de sua proteção. 

Outro princípio base é o da solidariedade familiar, Madaleno (2013, p. 93) afirma 

que a solidariedade é "o oxigênio de todas as relações familiares e afetivas, porque esses 

vínculos só podem se sustentar e se desenvolver em ambiente recíproco de compreensão e 

cooperação". Esse princípio também pode ser encontrado no código civil, como na 

assistência mútua entre os cônjuges e na prestação de alimentos. Em se tratando de crianças e 

adolescentes, a constituição atribui de forma solidária à família, ao Estado e à sociedade o 

dever cuidar e proteger. 

É importante ressaltar também o princípio da igualdade e respeito à diferença, a 

ideia central desse princípio é assegurar o tratamento isonômico e a proteção igualitária à 

todos os indivíduos. No direito de família esse princípio se concretiza na proibição de 

qualquer designação discriminatória em relação aos filhos havidos das relações matrimoniais, 

extramatrimoniais ou por adoção; na igualdade entre homem e mulher, acabando com a 

figura masculina como chefe da família onde seus interesses prevaleciam.  

Em uma visão civil-constitucional, a família é um instrumento de proteção da 

pessoa humana. A família existe em razão dos indivíduos que a compõe, em razão dos 

princípios norteadores, sua função é promover a "dignidade e a realização da personalidade 

de seus membros, integrando sentimentos, esperanças e valores, servindo como alicerce 

fundamental para alcance da felicidade" (FARIAS e ROSENVALD, 2010). 

O princípio jurídico da afetividade, conforme afirma Lôbo (2010, p. 63), 

"fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de 

vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico". Trata-se de 

um princípio intimamente ligado com as novas formas de composições familiares, com o 

novo perfil de valorizar  a realização dos interesses afetivos e existenciais de seus integrantes 

(DIAS, 2015).  

Lôbo (2010, p. 67) expõe que a afetividade indica a melhor solução para os 

conflitos familiares, posto que é um elemento central da estabilidade das relações familiares 

de qualquer natureza. É com base no afeto, construído paulatinamente no convívio familiar, 

que a união proveniente dessas relações perdura. 
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Embora a Constituição Federal e o Código Civil não utilizem a palavra afeto 

nenhuma vez, Madaleno (2013, p. 99) expõe algumas normas em que há a valoração do afeto:   

Maior prova da importância do afeto nas relações humanas está na igualdade da 
filiação (CC, art. 1.596), na maternidade e paternidade socioafetivas e nos vínculos 
de adoção, como consagra esse valor supremo ao admitir a origem de filiação 
distinta da consanguínea (CC, art. 1.593), ou ainda através da inseminação artificial 
heteróloga (CC art. 1.597, inc. V); na comunhão plena de vida, só viável enquanto 
presente o afeto, ao lado da solidariedade, valores fundamentais cuja soma 
consolida a unidade familiar, base da sociedade a merecer prioritária proteção 
constitucional. 

Por fim, é importante ressaltar o princípio da convivência familiar, composto pela 

relação afetiva e duradoura entre as pessoas que formam o grupo familiar, decorrente de laços 

de parentesco ou não, em um ambiente comum, no qual as pessoas ficam com a sensação de 

estarem, de forma recíproca e solidária, acolhidas e protegidas. 

Para as crianças e adolescentes, o convívio familiar é essencial para sua 

formação, posto que neste ambiente se concretizará os laços de afetos,  receberão os cuidados 

de que necessitam, tomará como referencial de relações pessoais, enfim, é durante esse 

convívio que terá sua personalidade desenvolvida. 

 

3.2  BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PODER FAMILIAR 

 

Poder familiar é uma expressão que foi introduzida pela Lei nº. 12.010, de 2009, 

substituindo a expressão Pátrio Poder que, por sua vez, remetia à família patriarcal, voltada 

ao interesse do chefe da família  e ao exercício do poder do pai sobre os filhos (Lôbo, 2010, 

p.292), denominação completamente inadequada em razão da evolução das relações 

familiares no século passado.  

Rocha (1978, p. 36), descreve o poder familiar como uma função permeada de 

direitos e deveres, que se ajustam de forma funcional, com objetivos que ultrapassam 

interesses individuais, superando a visão patriarcal anteriormente utilizada. 

A origem do poder familiar está na necessidade natural de que os filhos precisam 

da proteção e cuidado dos pais, dos quais dependem intrinsecamente desde o nascimento. Sua 

finalidade é preservar e garantir os interesses da criança em sua realização como pessoa em 

desenvolvimento. Madaleno (2013, p. 677), dissertando sobre a evolução histórica desse 

instituto, preceitua que "Tem como prioritário foco constitucional os melhores interesses da 

criança e do adolescente, e não mais a supremacia da vontade do pai, chefe da sociedade 

familiar." 

Sobre a relação recíproca do poder familiar, pontua Madaleno (2013, p.680): 
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Como dever prioritário e fundamental, devem os genitores antes de tudo, assistir 
seus filhos no mais amplo e integral exercício de proteção não apenas em sua 
função alimentar, mas mantê-los sob a sua guarda, segurança e companhia, e zelar 
por sua integridade moral e psíquica, e lhes conferir todo o suporte necessário para 
conduzi-los ao completo desenvolvimento e independência, devendo-lhes os filhos 
a necessária obediência. 

Isso demonstra a evolução da forma em que se ver o menor, como pessoa em 

desenvolvimento que necessita de proteção, "De objeto de poder, o filho passou a sujeito de 

direito. Essa inversão ensejou modificação no conteúdo do poder familiar em face do 

interesse social que envolve." (DIAS, 2015, p.461). 

Esse poder é exercido temporariamente pelos pais, enquanto os filhos não 

completam a maioridade ou são emancipados, sempre em busca do melhor interesse do 

menor (Lôbo, 2010, p. 292). Estão submetidos à esse poder tanto os filhos naturais, como os 

adotivos, figurando em seu contexto um conjunto de direitos e deveres recíprocos. 

Conforme Rizzardo (2014 p.544), ao Estado interessa o bom desempenho do 

poder familiar, tanto que existem normas sobre o seu bom exercício, sobre a atuação do poder 

dos pais na pessoa do filho. 

Por possuir caráter de múnus público, o poder familiar é indisponível, já que os 

pais não podem dele abrir mão; é inalienável, ou seja, não pode ser transferido; é 

irrenunciável, com exceção no ato judicial de adoção, ocasião em que o pai biológico que 

ainda detenha esse poder será chamado para expressar seu consentimento, conforme o art. 45 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O art. 249 do ECA prevê multa como penalidade para quem descumprir dolosa ou 

culposamente os deveres inerentes ao poder familiar, segundo Dias (2015, p.462) isso decorre 

da aplicação do princípio da proteção integral  

A pena de multa não é a única a ser aplicada em casos de descumprimento desses 

deveres, o código civil prevê outras formas de preservar a dignidade do menor quando os pais 

a põe em risco, regulando a extinção, suspensão e perca do poder familiar.  

A suspenção do poder familiar ocorre quando há grave ruptura dos deveres dos 

pais para com os filhos, seja abusando de sua autoridade ou mesmo arruinando os bens do 

filho. Tal medida é tomada para resguardar a segurança do menor e de seus bens.8 Há a 

                                                           
8 Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os 
bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça 
reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
Parágrafo único: Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por 
sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 
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suspensão também quando o pai ou a mãe for condenado por sentença irrecorrível com pena 

superior a dois anos de prisão. 

As hipóteses de extinção do poder familiar estão prevista no artigo 1.635 do 

Código Civil, quais sejam: morte dos pais ou do filho; emancipação; maioridade; adoção; 

decisão judicial. Importante ressaltar que a morte de um dos pais não extingue o poder 

familiar do outro sobrevivente que passa a exercê-lo de forma exclusiva.9  

O pai ou a mãe só perde o poder familiar em decorrência de condenação criminal 

caso o crime tenha sido ocasionado dolosamente contra o próprio filho, também não se pode 

decretar a perda do poder familiar unicamente por carência material (ALMEIDA, 2017). 

A adoção não só é causa extintiva do poder familiar como também rompe todos 

os vínculos com pais e parentes anteriores (art. 41, ECA), com exceção dos impedimentos 

matrimoniais, que permanecem preservados. 

O art. 1.638 (CC) normatiza a perda do poder familiar por meio de ato judicial, 

nas ocasiões em que o pai ou a mãe castigar imoderadamente o filho, deixá-lo em abandono, 

praticar atos contrários à moral e aos bons costumes ou incidir reiteradamente nas faltas que 

causam a suspenção do poder familiar. 

Dias (2015, p.472.) diferencia a perda e a extinção do poder familiar, sendo a 

perda uma penalidade imposta por sentença judicial e a extinção decorrente de fato natural, 

como a morte ou decurso de lapso de tempo. 

Ainda analisando a perda e a extinção, preceitua Dias (2015, p.472), 

Tanto um rol quanto o outro (CC art. 1635 e 1638) não são taxativos, mas 
meramente exemplificativos. Como deve prevalecer o interesse dos filhos, a  
postura incompatível dos pais autoriza a destituição do poder familiar, quer por 
comprometimento com drogas, quer por serem moradores de rua.  

Portanto, vemos que o Poder Familiar aborda as relações jurídicas entre pais e 

filhos menores. Atualmente há um equilíbrio  na proporção de direitos e deveres no âmbito 

do convívio familiar, o filho deixou de ser um "objeto" de controle exclusivo dos pais. Nesse 

raciocínio, aduz Rizzardo (2014 p.541), "Mais que tudo, ostenta o instituto a dimensão 

voltada para a proteção e o encaminhamento do filho ao seu futuro, mas dentro de uma ordem 

de direitos e deveres." 

 

3.3  A PROCURA PELO FILHO IDEALIZADO 

                                                           
9 Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais ou do filho; II - pela emancipação, nos termos 
do art. 5o, parágrafo único; III - pela maioridade; IV - pela adoção; V - por decisão judicial, na forma do artigo 
1.638. 
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A Nova Lei de Adoção instituiu a criação de cadastros nacionais e estaduais 

objetivando agilizar o processo de adoção, reduzindo a burocracia e aproximando a criança 

que aguarda nos abrigos e pessoas que desejam adotar.10 

A pessoa interessada em adotar devem buscar a Vara de Família de sua comarca 

para requerer sua habilitação para adoção, caso seu pedido seja deferido, a pessoa interessada 

passará por um período de preparação psicossocial e jurídica para só então ser inserida do 

Cadastro Nacional de Adoção, ocasião em que indicará as características que busca na menor 

a ser adotado, como idade, sexo e cor da pele, essa inscrição tem validade de 5 anos 

(RIZZARDO, 2014). 

Conforme Bordallo, (2010, p. 227) o certificado de habilitação à adoção e a 

ordem sequencial do cadastro de adoção visam dar publicidade sobre quem está cadastrado 

bem como demonstrar a imparcialidade do Estado nesse processo, pois é respeitada a ordem 

sequencial de habilitação. 

O Cadastro Nacional de Adoção consolida dados de todas as Varas da Infância e 

da Juventude referentes a crianças e adolescentes em condições de serem adotados e a 

pretendentes habilitados à adoção, possibilitando que os pretendentes possam encontrar em 

qualquer local do país o menor com as características que deseja adotar. 

Os relatórios estatísticos do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) sobre as 

pessoas cadastradas para adoção e sobre os menores em condições de serem adotados são de 

caráter público, para acessar basta ir ao sítio virtual do Conselho Nacional de Justiça. 

Atualmente, conforme os citados relatórios há 37.600 pretendentes nacionais à adoção 

disponíveis e 4.812 crianças e adolescentes disponíveis para serem adotadas. Essa enorme 

discrepância entre pretendentes e menores aguardando serem adotados evidencia a ocorrência 

de dificuldades na adoção brasileira. 

Os dados utoilizados abaixos foram obtidos através do sítio digital do Cadastro 

Nacional de Adoção, o qual foi acessado no dia 02/06/2017 (devido à atualizações diárias, os 

dados sofrem constantes mudanças. 

Para fazer a conexão entre adotante e adotando há a observância dos critérios 

exigidos por esse último, entre eles está a cor da pele, nota-se que entre os pretendentes 

habilitados 7.546 somente aceitam adotar crianças de raça branca, enquanto há apenas 1.516 

                                                           
10 ECA - Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 
adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. § 5o  Serão criados e 
implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de 
pessoas ou casais habilitados à adoção.   
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crianças brancas disponíveis à adoção. Os que aceitam adotar menores de raça branca somam 

92.28% contra 44.24% que aceitam adotar independentemente da raça.  

Assim, atesta-se que a cor da pele cria o primeiro obstáculo na adoção, visto que 

somente 7.72% não adotariam uma criança branca, enquanto 50.53% não adotariam negros, 

48,06% não adotariam amarelos, 22.42% não adotariam pardos e 51.91% não adotariam 

indígenas, que juntas somam 68.5% de menores disponíveis para adoção. 

Outra dificuldade reside na relação de parentesco entre os menores disponíveis à 

adoção, visto o princípio do não desmembramento de grupos de irmãos, conforme o art. 92, 

V, do ECA. Segundo o relatório de estatísticas do CNA, 69.01% dos menores disponíveis 

para a adoção possuem irmãos e somente 32.07% dos pretendentes aceitam adotar irmãos. 

Isso restringe ainda mais as chances de unir adotante e adotando, posto que a minoria deste 

último é de filho único. 

O critério da idade é o fator que mais dificulta a adoção, analisando o relatório de 

estatística do CNA constata-se que a soma dos pretendentes à adoção disponíveis que exigem 

menores nas faixas de recém-nascido a seis anos de idade formam o montante de 90.79%, 

enquanto nas mesmas faixas as crianças disponíveis somam apenas 7.04% do total. 

Outros fatores, como sexo e existência de doenças ou deficiências não possuem 

uma relação desproporcional entre pretendentes e menores disponíveis a adoção, mas quando 

somado com os fatores explanados, limitam ainda mais a possibilidade de um pretendente à 

adoção encontrar uma criança ou adolescente disponível para ser adotado que se encaixe nos 

outros requisitos. 

 

3.4  ADOÇÃO FRUSTRADA, A DEVOLUÇÃO DO ADOTANDO AO ABRIGO 

 

Vimos que uma das funções do estágio de convivência é a adaptação recíproca 

entre adotando e adotado, bem como o desenvolvimento dos laços afetivos, sendo a adoção a 

forma de consolidar esses laços e criar os vínculos familiares, visando assegurar ao menor 

uma vida de qualidade, posto que é fundamental para o seu  desenvolvimento uma  saudável 

convivência familiar. Contudo, há casos em que os vínculos afetivos não são consolidados e 

na falta desse afeto, que mantém a união, a adoção se frustra, ocorrendo a devolução do 

adotado ao abrigo. 

Sobre o fenômeno da devolução, elucida Souza (2012, p.13) 

Devolução é uma palavra ampla e generalizada para este fenômeno e contempla 
pelo menos dois casos distintos: a “interrupção” e a “dissolução”. A literatura 
internacional denomina “interrupção” da adoção quando os adotantes desistem de 
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completar o processo antes de a adoção ser legalmente efetivada (esse período de 
efetivação não ultrapassa seis meses em países desenvolvidos, diferentemente do 
Brasil em que, às vezes, levam-se anos para que a família tenha de fato os papéis da 
adoção após o inicio da convivência). Fala-se em “rompimento ou dissolução”, 
quando ocorre a entrega da criança após a adoção efetivada e legalizada. O segundo 
caso é mais grave porque entende-se que houve maior tempo de convívio e, 
portanto, maior dor acarretará aos envolvidos, em especial à criança ou ao 
adolescente. 

Como observado no tópico anterior, a maioria dos pretendentes à adoção 

procuram crianças com características físicas específicas e também idealizam encontrar um 

filho perfeito, alguém que vá se comportar exatamente da forma que esperam, ter os mesmos 

gostos e modo de agir, formando grandes expectativas em cima do adotado. Enquanto isso, o 

adotado apenas espera encontrar uma nova família amorosa, que o compreenda, dê atenção, o 

ensine e ajude a vencer as dificuldades pelas quais já vivenciara no pouco tempo de vida que 

possui. 

Oliveira e Chagas (2010, p. 9.285) afirmam que a criança e o adolescente em 

situação de abrigo possuem a expectativa de serem adotadas e nesse novo lar encontrar amor, 

suporte, amparos materiais e emocionais, com o intuito de superar o passado de abandono e 

dificuldades que sofrera. Possuem a expectativa de uma vida normal. 

Portanto, a imagem da criança idealizada deve ser desvinculada da criança 

adotada, sob o risco de os adotantes não poderem suportar os conflitos que esta criança irá 

trazer, os quais seriam considerados normais se estes fossem vistos como filhos de fato, pois 

se a criança for integrada como filho, qualquer crise não será diferente daquelas vividas em 

famílias com filhos biológicos. 

Por se tratar a adoção de uma forma ficta de formação de filiação, decorrente da 

vontade recíproca entre adotante e adotado de construir essa relação, a personalidade e 

experiência de vida de cada um é fator determinante na consolidação dos vínculos. Quando o 

adotado é plenamente integrado à família, as eventuais crises que surgirem provavelmente 

serão superadas com diálogo e compreensão como em qualquer outra família. Contudo, a 

ocorrência da devolução aponta para o fracasso da integração, da formação dos vínculos 

afetivos, entre adotante e adotado que, na maioria das vezes, é responsabilizado pelo fracasso 

da adoção (ALVARENGA, 2009). A autora ainda aduz: 

A construção de uma filiação depende de sujeitos que desejem exercer a 
parentalidade. Na filiação adotiva, assim como na biológica, espera-se que um 
vínculo seja construído e que a criança seja introduzida numa história familiar, 
sentindo-se parte dela. Espera-se, ainda, que os pais adotivos ou biológicos possam 
redimensionar a criança por eles imaginada, a partir da história que construirão com 
o filho; alguém que deverá ser percebido não como objeto adquirido para tamponar 
uma falta, mas como outro ser do qual advirão gratificações e frustrações.  
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Segundo Souza, (2012, p.25) um dos fatores que ensejam o fracasso da adoção é 

a dificuldade que os adotantes têm de lidar com a origem do adotado, percebido com 

frequência na adoção tardia, aquela que ocorre quando o adotado possui mais de dois anos de 

idade. Alguns adotantes de forma errônea acreditam que, juntamente com os traumas sofridos 

com a pouca idade, a herança genética da criança determinará sua personalidade 

independentemente do ambiente em que cresçam, herdando a suposta má índole dos pais 

biológicos. Assim, acabam por responsabilizar a criança pelos conflitos que surgem na 

convivência. 

A causa da devolução também pode estar intimamente ligada aos motivos que 

levaram à adoção, entre eles vale citar a infertilidade do adotante, condição esta motivo de 

insatisfação e frustração. Observa-se assim que a adoção é iniciada por uma frustração e caso 

não venha a ser bem trabalhada, pode gerar dificuldades de aproximação entre adotante a 

adotado, posto que o ato de adoção visa “alimentar uma esperança de compensação e, nesse 

caso, o filho poderá vir a ocupar o lugar daquele que tem a missão de ressarci-los pela perda 

imaginária desses aspectos de seu narcisismo” (GIRARDHI, 2008).  

Ser adotado cria expectativas, ser devolvido não só põe fim à todas as 

expectativas de uma vida normal como causa danos psicológicos ao adotado. Campos e Lima 

(2011), expõem comportamentos apresentados pelas crianças e adolescentes que foram 

devolvidos, como agressividade, interiorização, auto depreciação e auto repressão. A criança 

devolvida procura entender os motivos do insucesso de sua adoção e, por vezes, acaba 

atribuindo a culpa à si mesma. O trauma causado pelos abandonos, iniciado com a família 

biológica e agravado com a adotante, dificultam que a criança abandonada expresse seus 

sentimentos, devido à não ser habituada com esse tipo de expressão. 

Esses fatores dificultam que a criança ou adolescente devolvido seja adotado 

novamente, pois geram problemas que afetam diretamente o modo como se relacionam com 

adultos, tendendo reprimir a sua personalidade com medo de ser devolvido novamente. O 

trauma de ser devolvido também gera na criança a necessidade de ser vista pelos adotantes, 

passando a apresentar comportamentos que retenham a atenção, como manipulação dos 

órgãos sexuais e a involução de comportamentos, deixando de realizar atividades que já fazia 

sozinha. Sobre esses comportamentos, pontuam Campos e Lima (2011, online): 

 É preciso considerar, no entanto, que tais comportamentos, ocorrem porque a 
criança sente a necessidade de ser vista pelos adotantes, de reter a atenção destes 
com a intenção de não ser esquecida, ou seja, de não ser devolvida. Além de claro, 
um esforço da criança em ser considerada parte da família procurando imitar o 
padrão comportamental familiar observado, o que pode fazer com que esta, agindo 
desta maneira, viva conflitos sobre sua personalidade, seus desejos, afinal, ela pode 
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estar com vontade de agir de tal maneira, mas vive sob o medo de ser devolvida, 
logo, age da maneira como acha que deve agir, o que nem sempre consegue. É 
responsabilidade dos pais observarem este esforço e garantir uma espécie de 
naturalidade neste estágio de convivência, aliás, a intenção é que esta criança seja 
um filho realmente, e sendo assim, esta pode se sentir à vontade.  

Percebe-se assim que ambos os lados, adotante a adotando, são atingidos pela 

devolução, mas os danos são mais fortes na criança ou adolescente, visto sua condição de 

pessoa em formação. Essas experiências traumáticas em sua fase de desenvolvimento trazem 

danos contundentes na forma em como se relacionam com outras pessoas, como veem a si 

mesmos e na formação de sua personalidade. Esses danos precisam ser trabalhados para que 

não comprometam de forma irreversível o desenvolvimento pessoal do adotado.   
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4  OS EFEITOS DA DEVOLUÇÃO 

Quando a devolução ocorre durante o estágio de convivência, não há que se falar 

em responsabilização por danos causados unicamente por este ato, visto que a função desse 

período é justamente de promover a formação de laços entre adotante e adotando e  verificar 

se há adaptação da criança ou do adolescente com os pais. Há o acompanhamento por equipe 

interdisciplinar durante o estágio de convivência, a qual emitirá parecer favorável ou não à 

adoção. 

 Assim, trata-se de algo inerente e essencial ao processo de adoção, possibilitar a 

imposição de danos morais ou alimentos ao adotante pela simples ato de devolução, 

certamente tornaria o instituto da adoção menos aprazível aos que decidem lhe recorrer. 

Situação diferente há quando ocorre a devolução após a constituição da sentença 

que defere a adoção, posto que neste caso há a formação de vínculos de parentesco, a 

instituição do poder familiar do adotante sobre o adotado, enfim, todas as responsabilidades 

decorrentes do estado de filiação. 

 

4.1  ALIMENTOS DECORRENTES DA PERDA DO PODER FAMILIAR  

 

Como foi visto, um dos efeitos da sentença que defere a adoção é o rompimento 

de todos os vínculos da criança com os pais biológicos e a constituição de novos vínculos 

com os adotantes, situação em que se impõe todos os direitos e deveres relacionados com o 

parentesco, como direitos sucessórios, alimentos e o poder familiar.  

Ao devolver a criança ou o adolescente adotado ao abrigo, o adotante está 

querendo se eximir das obrigações familiares e de todos os outros deveres que assumiu ao 

adotar a criança, entre eles o de guarda, segurança, sustento, educação, integridade física e 

moral e da função de guiá-lo corretamente na sua condição de pessoa em desenvolvimento. 

Consequentemente, retira do adotado o direito à convivência familiar materializado naquela 

adoção. 

Como já vimos, o rol dos artigos 1.635 e 1.638 do Código Civil, que versam 

sobre a extinção e a perca do poder familiar, não são taxativos, visto que que a postura 

incompatível dos pais permitem a destituição do poder familiar. É evidente que alguém que 

devolve uma criança ao abrigo institucional após tê-la adotado por liberalidade, como se 

estivesse devolvendo uma coisa viciada, está agindo de forma negligente, o que não se espera 

de um pai ou mãe. Pode estar malferindo a boa fé objetiva que também é cláusula geral 
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presente no direito privado. Sem considerar que atenta contra o principio da solidariedade que 

rege as relações presentes na república brasileira.  

Assim, seguindo o procedimento previsto nos artigos 155 ao 163 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, motivado pelo abandono, postura incompatível com a esperada dos 

pais, visando a preservação da integridade, dignidade e dos interesses do menor, é decretada 

,por sentença judicial, a perca do poder familiar.  
Contudo, a destituição do poder familiar não é suficiente para proteger os 

interesses do menor e sua dignidade, fazendo-se necessária nessa situação analisar a 

possibilidade de obrigar aos adotantes o fornecimento de alimentos ao menor devolvido, 

visando amenizar os danos causados por essa adoção frustrada. 

Pode-se definir alimentos como valores, bens ou serviços que objetivam suprir as 

necessidades existenciais de uma pessoa. São devidos em razão das relações de parentesco, 

quando o requerente não possui condição de prover a própria manutenção, sempre pautados 

pelo binômio necessidade/possibilidade. O seu adimplemento pode ser feito diretamente na 

forma pecuniária, entregando-se a quantia em dinheiro; de forma indireta, por meio de 

pagamentos de serviços diversos como escolas e academias; além de fornecimento de imóvel 

para moradia ou objetos para consumo (LÔBO, 2010).  
O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana está intrinsecamente 

ligado à obrigação alimentar, pois, independentemente do modelo de formação familiar, cada 

indivíduo que o compõe é dotado de individualidade e de igual dignidade. Os alimentos são 

uma forma de garantir essa dignidade, pois tendem a proporcionar qualidade de vida para que 

os recebe sem privar do básico quem os presta, visto que um é superior ao outro (CHAGAS, 

2013). 

O binômio da necessidade/possibilidade visa garantir essa igualdade. A 

necessidade tem que ser comprovada pelo alimentando, que deve demonstrar a queda 

desarrazoada de sua qualidade de vida ou impossibilidade me a manter por meios próprios, 

somente quando se tratar de filhos ou outros parentes menores, a necessidade é presumida, o 

que é o caso da devolução. 

Já a possibilidade leva em conta os rendimentos reais do alimentante, de modo 

que o valor determinado para o pagamento de alimentos não venha a comprometer 

significativamente as suas condições de manutenção de sua vida, o que geraria real prejuízo 

tanto ao alimentante como ao alimentando (LÔBO, 2010). 
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Outro princípio constitucional que lastreia a obrigação alimentar é o da 

solidariedade (art. 3º, I), pois os alimentos têm como objetivo suprir as necessidades de quem 

é impossibilitado de fazê-la por conta própria, conforme conceitua Chagas (2013, p. 564) 

"Deixando clara sua função de cuidado, amparo e socorro em momentos de vicissitudes ou 

reveses. São, portanto, os alimentos uma franca expressão da solidariedade familiar.".  

A sentença que destitui o poder familiar põe fim somente à essa relação de 

direitos e deveres, seu efeito é a transferência da guarda do menor para quem possa melhor 

atender aos seus interesses, seja sob a tutela do estado ou da família extensa. Entretanto, a 

relação de parentesco persiste, conforme fora explanado, somente a adoção rompe os 

vínculos de filiação. 

Como foi abordado no tópico anterior, entre os deveres do poder familiar está o 

dever de sustento, seria lógico pensar que a perca desse poder implicaria na extinção da 

obrigação de fornecer alimentos. Contudo, o que acontece é que o dever de sustento é 

substituído pela obrigação de alimentos, a qual se fundamenta na relação de parentesco 

(PELEGRINE e PELEGRINE, 2017).11 

A relação de parentesco é um estado jurídico, no qual temos a filiação-

paternidade/maternidade, desse estado deriva uma situação jurídica, que é o poder familiar. 

Assim, por ser uma situação derivada, a perca do poder familiar não é capaz de extinguir o 

estado de filiação. Tanto que, ao completar a maioridade civil, o poder familiar dos pais sobre 

os filhos é extinto, mas a relação de parentesco existente não sofre alterações. É necessário 

extinguir a relação de parentesco para não ser exigível o pagamento de alimentos. 

Portanto,  é correto afirmar que apesar da destituição do poder familiar, a 

obrigação de fornecer alimentos aos filhos persiste, sem precisar comprovar a necessidade do 

alimentante de recebê-los, pois esta é presumida em caso de filhos ou parentes menores, 

como dispõe Chagas (2013, p.584) "A obrigação de prestar alimentos a filhos menores 

impõe-se inclusive quando da suspensão ou da destituição do poder familiar, de forma a que a 

sanção imposta ao pai/mãe não se torne, na prática, um "bônus" no que tange às questões 

patrimoniais".  

                                                           
11 Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 
sua educação. 
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 
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É importante salientar que a destituição do poder familiar não impede a sucessão, 

visto que o direito sucessório dos filhos em relação aos pais está relacionado ao estado de 

filiação, ao parentesco. 

A responsabilização sobre a devolução do filho adotado não se limita ao 

pagamento de alimentos, posto que não se pode confundir obrigação alimentar com 

indenização por danos morais. Os alimentos em direito de família não possuem natureza 

indenizatória. Conforme dispõe Dias (2015, p. 96): 
O reconhecimento da obrigação alimentar não é condenação por danos morais. 
Trata-se de um encargo que tem como causa a necessidade, ausência de condições 
de prover por si a própria subsistência. Ao depois, os alimentos estão sujeitos a 
revisão, e a exoneração, possibilidades que não se coadunam com a 
responsabilidade civil.   
  

4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS DOS ADOTANTES EM 

FUNÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO ADOTADO 

  

A devolução causa danos psicológicos à criança ou adolescente devolvido, posto 

que o novo abandono põe fim à todas as expectativas criadas pelo adotante de finalmente 

integrar uma família amorosa, compreensiva, saudável e reinicia toda a dor causada pelo 

abandono de seus pais biológicos, revivendo a dores, medos, inseguranças e traumas 

causados por esta situação de se ver sem família. 

Posto que ninguém deve causar dano à outrem e todo dano causado deve ser 

reparado, é indubitável que o adotante tem que ser responsabilizado pelos danos decorrentes 

da devolução do adotado. 

 

4.2.1  BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL E 

DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil tem como função restabelecer o equilíbrio prejudicado 

por uma conduta e responder o anseio social de justiça motivado pelo ato ilícito, no caso da 

responsabilidade reparatória (CAVALIERI FILHO, 2010).  

O Código Civil considera como ato ilícito a ação ou omissão que viole direito e 

cause dano à terceiros, ainda que esse dano seja exclusivamente moral, determinando que o 

causador desse dano fica obrigado a repará-lo.12  

                                                           
12 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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Essas normas dão respaldo ao instituto da responsabilidade civil no direito 

brasileiro. Cavalieri Filho (2010, p.2) dispõe que a responsabilidade é um direito sucessivo 

decorrente da violação de um dever jurídico originário, e que a pessoa quem o violou deve 

ressarcir o prejuízo causado.  

Existem três pressupostos para a determinação da ocorrência ou não da 

responsabilização civil, são eles: conduta culposa, nexo de causalidade e ocorrência de dano. 

É imprescindível a análise desses três elementos em cada caso para verificar a 

responsabilidade civil do agente. 

A conduta, ação ou omissão, parte de um ato de voluntariedade, resultante da 

liberdade de escolha do agente e produz consequências jurídicas. A omissão, atitude negativa,  

só possui relevância para a imputação da responsabilidade civil quando o agente possui o 

dever jurídico de agir, decorrente de norma legal ou contrato (GAGLIANO e PAMPLONA 

FILHO, 2013). Cavalieri Filho (2010, p. 35) conceitua a culpa “como conduta voluntária 

contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso 

involuntário, porém previsto”. 

O nexo de causalidade é o elemento que liga a conduta ao dano.  A teoria 

dominante no Brasil é a da causalidade adequada, a qual leva em consideração somente a 

conduta antecedente que foi mais adequada a produzir concretamente o resultado, 

diferentemente da teoria da equivalência dos antecedentes, a qual não faz diferenciação dos 

valores das condutas anteriores para a ocorrência do resultado. 

A ocorrência do dano é outro elemento a ser verificado, pois se não houver o que 

ser reparado/indenizado não haverá responsabilidade. Assim, pode-se conceituar o 

dano/prejuízo como a lesão a um interesse jurídico tutelado, causado por uma ação ou 

omissão de uma pessoa (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 

O dano causado pode ser patrimonial ou moral. O patrimonial se verifica quando 

há a ocorrência de diminuição do patrimônio da pessoa lesada, sua compensação pode ocorrer 

por meio de substituição do bem lesado ou sua reparação ou ainda mesmo por pagamento de 

quantia pecuniária. O dano moral ocorre quando o prejuízo é causado por violação de direitos 

ou interesses personalíssimos, o qual é impossível de ser reparado. 

Em outros termos, pode-se afirmar que o dano moral causa lesão à direito cujo 

conteúdo não é pecuniário ou redutível a dinheiro, por se tratar de direitos de personalidade. 

Moraes (2013, p.708) leciona que “em uma leitura civil-constitucional da responsabilidade 

civil, concluiu-se que o dano moral é a violação à integridade física e psíquica, à liberdade, à 

igualdade ou à solidariedade de uma pessoa humana. 
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Como trata-se de algo que não pode ser retornar ao seu estado original nem ser 

substituído, conforme Gagliano e Pamplona Filho (2013, p.127) a reparação consiste em 

pagamento de quantia pecuniária visando satisfazer compensatoriamente a quem teve seus 

direitos lesados, de certa forma atenuando  as consequências do dano. 

  

4.2.2  RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO 

Tratar sobre o dano moral no direito de família é um pouco mais delicado em 

comparativo à outras relações visto à afetividade envolvida, posto isso, vale iniciar citando 

Maria Berenice Dias (2015, p.89): 

A responsabilidade decorrente das relações afetivas deveria ter por base a repetida 
frase de Saint-Exupéry: és responsável eternamente por quem cativas. É só isso que 
o amor deveria gerar: o direito de ser feliz e o dever de fazer o outro feliz. Mas, 
como diz a velha canção, o anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que 
tu me tinhas era pouco e... 

Parte da doutrina se mostra contrária à indenização por danos morais nas relações 

familiares por temor de criar-se uma mercantilização afetiva (LÔBO, 2010). Contudo, 

conforme Madaleno (2013, p.245), o desenvolvimento  do direito de família deu primazia à 

supremacia da personalidade e à autonomia da pessoa no âmbito familiar, afastando qualquer 

possibilidade de permitir a algum membro da família causar danos, sejam material ou moral, 

e se eximir de ser responsabilizado por essa lesão unicamente em virtude do vínculo familiar.      

 Moraes (2013, p.721), aduz que a palavra responsabilidade é a que melhor define 

a relação entre pais e filhos, posto que se trata de uma relação em que uma das partes é 

vulnerável e a outra possui o dever de cuidado, o poder familiar sintetiza essa assimetria na 

relação e , assim como esse poder, a responsabilidade não se extinguem por um simples ato 

de vontade. Essa evolução apresentada pelo direito de família converge com a definição de 

dignidade da pessoa humana apresentada por Sarlet (2009, p.67): 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho desagradante e desumano, Como venham aí garantir 
as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 
e da vida em como união com os demais seres humanos, mediante o devido respeito 
aos demais seres que integram a rede da vida .      

  Ao devolver o filho adotado para o abrigo os adotantes agem diretamente contra 

os deveres inerentes ao poder familiar e aos objetivos da adoção, dentre eles a assistência 

moral, psíquica, afetiva e o convívio familiar, que é direito fundamental da criança e do 

adolescente, essenciais ao processo de formação da sua personalidade. As ausências desses 
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cuidados causam, conforme Moraes (2013, p.722), prejuízos à dignidade da pessoa humana, 

ensejando a reparação dos danos morais sofridos.  

O abandono do menor começa antes mesmo da sua devolução ao abrigo, a criança 

é posta em segundo plano no convívio familiar, o que lhe causa deficiências afetivas e 

traumas, fatos que comprometem seu desenvolvimento mental, físico e social, tudo isso 

causado por quem deveria lhe proporcionar uma sadia convivência familiar e protegê-lo de 

toda forma de negligência e discriminação, entre outros deveres previstos no art. 227 da 

Constituição Federal. É dever do judiciário não se omitir e garantir ao menor o direito de 

reparação integral dos danos morais sofridos em decorrência desse abandono, já que não se 

pode obrigar alguém a amar (MADALENO, 2013) 

O abandono também fere diretamente os princípios norteadores do Direito de 

Família, ao atingir diretamente a dignidade do adotado por não promover o seu 

desenvolvimento; desrespeita o princípio da solidariedade ao não cuidar e proteger o adotado; 

fere o princípio da igualdade por tratar com descriminação a criança pelo fato de ela ter sido 

adotada; vai a direção oposta à do princípio da convivência familiar, por privar o menor de 

ser integrado e acolhido na família. 

Para Nader (2010, p.362) Para que o abandono configure ato ilícito é necessário 

que seja feito de forma voluntária pelos pais, caso seja por motivo de força maior, como uma 

doença ou alcoolismo, não se terá o ilícito por ausência do nexo de causalidade, da culpa ou 

dolo, devendo-se analisar em cada caso concreto se há algum fator que exclua a 

responsabilidade pelo ato de abandono.  

 Por se tratar de uma responsabilidade extracontratual, por violação direta à uma 

norma legal, é necessário que a conduta do adotante tenha sido intencional ou decorrente de 

negligência, além de verificar a configuração do nexo de causalidade entre a conduta do 

adotante e o dano sofrido.  Constatado a existência de todos os requisitos, surge para o 

adotante o direito de reparação em face de quem deu causa ao dano, o adotante, devendo o 

juiz promover a liquidação dos danos conforme o art. 144 do Código Civil (NADER, 2010). 

Faz-se oportuno a reprodução de trecho do Informativo de Jurisprudência nº0496, sob a 

relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que trata sobre a responsabilidade nos casos de 

abandono parental: 

Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se 
reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o 
non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever 
de criação, educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da 
imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por 
danos morais por abandono psicológico.   Apesar das inúmeras hipóteses que 
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minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua 
prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero 
cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições 
para uma adequada formação psicológica e inserção social. 
STJ, 3ª turma, REsp 1.159.242, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 24-04-2012 

Madaleno (2013, p. 388) dispõe que “uma sadia convivência familiar respeita o 

direito de personalidade do filho e garante a sua dignidade, porque a responsabilidade dos 

pais não se esgota apenas da contribuição material.”, o citado autor traz um caso 

exemplificativo sobre uma publicitária porto-alegrense que requereu judicialmente, aos 23 

anos, retificação de seu registro civil para deixar de usar o sobrenome do pai, posto o 

constrangimento e trauma que isso lhe traz diariamente devido aos traumas sofridos pelo 

abandono. Conforme psicólogos, o abandono causa péssimas repercussões em suas futuras 

relações, abalando sua autoconfiança (MADALENO, 2013). 

Assim, percebe-se que não há qualquer impedimento da aplicação dos danos 

morais das lesões decorrentes de abusos nas relações familiares, incluindo em casos de 

devolução do adotado ao brigo. Vejam-se as seguintes ementas: 

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PODER FAMILIAR. DESTITUIÇÃO. PAIS 
ADOTIVOS. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO DE 
CASAL DE IRMÃOS BIOLÓGICOS. IRRENUNCIABLIDADE E 
IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 
RENÚNCIA DO PODER FAMILIAR. ADMISSIBILIDADE, SEM PREJUÍZO 
DA INCIDÊNCIA DE SANÇÕES CIVIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 
166 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERDA DO 
PODER FAMILIAR EM RELAÇÃO AO CASAL DE IRMÃOS ADOTADOS. 
DESCONSTITUIÇÃO EM FACE DA PRÁTICA DE MAUS TRATOS FÍSICOS, 
MORAIS. CASTIGOS IMODERADOS, ABUSO DE AUTORIDADE 
REITERADA E CONFERIÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL E 
DISCRIMINATÓRIO ENTRE OS FILHOS ADOTIVOS E ENTRE ESTES E O 
FILHO BIOLÓGICO DOS ADOTANTES. EXEGESE DO ART. 227, § 6º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 3º, 5º, 15, 22, 39, §§ 1º, 2º E ART. 47, 
TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/C ART. 
1.626, 1634, 1.637 E 1.638, INCISOS I, II E IV, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. 46 
MANUTENÇÃO DOS EFEITOS CIVIS DA ADOÇÃO. AVERBAÇÃO DO 
JULGADO À MARGEM DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO DOS 
MENORES. PROIBIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE OBSERVAÇÃO. 
EXEGESE DO ART. 163, § ÚNICO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE C/C ART. 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO 
MORAL CAUSADO AOS MENORES. ILÍCITO CIVIL EVIDENCIADO. 
OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR PECUNIARIAMENTE OS INFANTES. 
APLICAÇÃO DO ART. 186 C/C ART. 944, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. 
JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. DATA EM QUE A SEQUÊNCIA 
DE ILICITUDES ATINGE O SEU ÁPICE, MATIZADA, NO CASO, PELO 
ABANDONO DO FILHO ADOTADO EM JUÍZO E SUBSCRIÇÃO DE TERMO 
DE RENÚNCIA DO PODER FAMILIAR. EXEGESE DO ART. 398 DO CÓDIGO 
CIVIL EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 407 DO MESMO 
DIPLOMA LEGAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PERTINÊNCIA ENTRE 
O PEDIDO E O PRONUNCIADO. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO E 
RELATIVIZAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS CLÁSSICAS EM SEDE DE 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MITIGAÇÃO DA 
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
VÍTIMAS QUE, NA QUALIDADE DE IRMÃOS BIOLÓGICOS E FILHOS 
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ADOTIVOS DOS RÉUS MERECEM RECEBER, EQUITATIVAMENTE, A 
COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS IMATERIAIS SOFRIDOS. 
HIPOTECA JUDICIÁRIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 466 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. (TJSC, Apelação Cível 2011020805-7, Primeira Câmara de Direito Civil, 
Relator Joel Dias Figueira Júnior, Julgamento em 21/11/2011). 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE CRIANÇA QUE FOI ENTREGUE 
POR SUA MÃE ADOTIVA AOS CUIDADOS DO ESTADO. ABANDONO. 
DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 
No caso em tela, é fato incontroverso que a ré, mãe adotiva da menor L.C., solicitou 
o acolhimento da mesma em março de 2010, entregando-a aos cuidados do Estado. 
A detida análise dos autos, especialmente dos documentos e dos depoimentos das 
testemunhas, indica que, apesar de apresentar problemas financeiros e de saúde, o 
fator preponderante, para que a ré solicitasse o acolhimento da filha, foi a sua 
dificuldade em relação ao comportamento da criança, o que não justifica o 
abandono. Dever de cuidado. Isonomia filial. Art. 227 da CRFB. Artigos 18 e 22 do 
ECA. Proteção integral da criança, tendo em vista que a mesma foi abandonada pela 
mãe adotiva, depois de aproximadamente sete anos de convivência, sendo certo que 
a menor sofreu profundamente pela ausência da ré, a qual afirmou não querer mais 
contato com a filha. Entendo que, apesar da gravidade da situação analisada, a 
quantia fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 20.000,00 deve ser reduzida para R$ 
10.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto, a fim de atender aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO PARCIAL DO 
RECURSO (Apelação cível n. 0000466-34.2011.8.19.0024 – 7ª Câm. Cív. – Rel. 
Des. André Ribeiro, j. em 5-6-2013).  
 

Há casos em que os adotantes são condenados a pagar pelo tratamento 

psicológico da criança devolvida a fim de possibilitar uma atenuação dos danos causados, 

veja-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA 
ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE TRATAMENTO 
PSCICOLÓGICO AO MENOR SUBMETIDO A SUCESSIVAS TENTATIVAS 
DE ADOÇÃO PELO MESMO CASAL, COM POSTERIOR DESISTÊNCIA. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 
RECURSO IMPROVIDO. Há prova inequívoca das alegações de responsabilidade 
do casal adotante pelo tratamento psicológico do menor, submetido a pedidos de 
adoção, com longo estágio de convivência e posteriores desistências, ao longo de 5 
anos, quando laudos psicológicos apontam os problemas da criança em razão das 
sucessivas devoluções à casa de acolhimento. Presentes os requisitos da 
verossimilhança das alegações, de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 
ao infante, caso não inicie o tratamento psicológico, e de possibilidade de reversão 
da decisão, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a 
decisão agravada (TJMG, 4ª Câm. Cív., Agravo 2011.037794-3/0000-00, Rel. Des. 
Ruy Celso Barbosa Florence, j. 6-3- 2012) 

Conclui-se assim que a responsabilização civil dos adotantes pelo abandono 

afetivo, caracterizado pela devolução da criança adotada, tem sido acolhida pelo judiciário 

brasileiro, gerando indenização por danos morais como forma de compensar o abandono e os 

outros danos causados por este ato, que pode trazer más consequências na formação da 

personalidade da criança ou do adolescente devolvido ao fazê-lo passar por essa traumática 

experiência. 
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4.3  CASOS DIVULGADOS NO BRASIL 

O Jornal Nacional em abril do presente ano apresentou durante uma semana uma 

série de reportagens sobre a Adoção, a segunda reportagem abordou o tema da devolução, 

mostrando que em São Paulo, entre os anos de 2014 e 2015, ocorreram 198 adoções 

frustradas entre o total de 2.514 adoções realizadas.13 A reportagem apresentou o caso de uma 

menina e seu irmão, não identificados, que conviveram com os adotantes durante três anos e 

foram devolvidos ao abrigo. A menina, devolvida aos 10 anos de idade, relata que conviveu e 

aprendeu bastante com os pais adotivos, e não entende os motivos que causaram a rejeição, 

em suas palavras: "Eu não entendi porque ela não gostava de mim. Eu tentava, entendeu. Eu 

juro pra você que eu tentava ser pelo menos amiga dela. Tentava. Não conversava, não 

perguntava como foi a escola. Não me ajudava em nada". 

O sítio eletrônico do jornal Estado de Minas noticiou em abril de 2012 sobre um 

caso em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais sentenciou um casal de adotantes a pagar 

indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000, 00 e fornecer alimentos para um 

adolescente de 17 anos.14 A adoção ocorrera em 1999 e dois anos depois a criança foi 

devolvida ao abrigo em que antes residia. Neste caso, é importante salientar que o jovem não 

passou por um novo processo de adoção, à época da reportagem ainda residia no abrigo. O 

adolescente havia sido adotado juntamente com sua irmã e teve seus vínculos com ela 

rompidos após o retorno ao abrigo. A reportagem ainda trás parte do laudo da equipe que 

cuidou do jovem após a devolução, com o seguinte trecho onde explicita que ele foi tratado 

como objeto: 

–“ manipulado, rejeitado e agredido em todas as áreas da sua vida. Não foi amado, 
nem respeitado, foi tratado como um objeto descartável. Ele traz esse estigma até 
hoje, prejudicando sua auto-estima, seu desempenho escolar e até mesmo sua 
capacidade de relacionar com os outros” 

Em reportagem sobre o segundo abandono, Solange Azevedo expõe um caso que 

aconteceu em Porto Alegre, situação em que a Justiça não permitiu aos adotantes devolver 

apenas um dos irmãos adotados e decretou a destituição do poder familiar sobre os dois.15  Os 

adotantes queriam devolver o menino de 13 anos, que fora adotado aos seis anos de idade, 

alegando que o mesmo não se comportava bem e era agressivo. Na análise do caso, foi 

constatado que o menino não havia sido de fato integrado à família, não fora aceito como 

filho, era tratado de forma negligente, com discriminação em relação à sua irmã que fora 

                                                           
13 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/04/entre-2014-e-2015-quase-200-criancas-adotadas-em-sp-
foram-devolvidas.html 
14 http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/04/25/interna_gerais,290801/justica-fixa-multa-de-r-15-mil-
para-casal-que-devolveu-ao-abrigo-menino-adotado.shtml 
15 http://istoe.com.br/168178_O+SEGUNDO+ABANDONO/ 
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adotada conjuntamente e ao filho biológico do casal. A mãe adotiva chegou a afirmar que 

odiava o menino.  

A reportagem se Solange Azevedo apresenta dados sobre o aumento das 

devoluções na capital do Rio de Janeiro, onde ocorreram 20 devoluções no período de 2005 a 

2010, e somente no primeiro semestre de 2011 ocorreram oito devoluções. Há também outros 

casos, como o de uma menina de 10 anos que foi entregue ao abrigo após passar 6 anos sob a 

guarda de sua madrinha, a quem chamava de mãe. A justificativa foram as constantes brigas 

com o filho biológico, o que ocorre normalmente entre irmãos em todo tipo de família, em 

decorrência da devolução, a criança entrou em depressão, privando-se de alimentação e sono. 
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5  CONCLUSÃO 

Porquanto, vimos que a Constituição Federal inaugurou no ordenamento pátrio o 

princípio da proteção integral, tornando crianças e adolescentes sujeitos de direito, não mais 

objetos de interesses dos pais, tendo a família, o Estado e a sociedade o dever solidário de 

promover o seu bem estar. Esse princípio teve reflexos nas demais normas que versam sobre 

os direitos dos menores de idade. 

A evolução legislativa também trouxe a despatrimonialização da família, 

colocando o interesse e desenvolvimento dos seus integrantes no centro do ordenamento, 

abandonando o conceito de família patriarcal. No que tange à adoção, a sua antiga forma de 

negócio jurídico foi substituída pela adoção plena, passou-se a integrar o filho adotivo na 

família, proibindo-se toda forma de discriminação pela origem dessa filiação, equiparando-o 

ao filho biológico, garantindo os princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana.  

Contudo, apesar da regra da irrevogabilidade da adoção, há casos em que os 

adotantes buscam o judiciário para devolver o filho que adotara, fenômeno denominado pela 

doutrina como segundo abandono. Não há norma que verse sobre como se deve proceder 

nesses casos, o que acontece é a relativização da irrevogabilidade em face dos princípios do 

melhor interesse e da proteção integral Barreto e Menezes (2016, p.203). 

É necessária a análise em cada caso para as possíveis providências a serem 

tomadas, vistos os danos que podem ser causados à psique do adotado pelo segundo 

abandono. O fato da adoção ser ato irrevogável pode trazer alguns prejuízos ao menor, pois o 

estado de filiação perdura mesmo com a destituição do poder familiar. Caso a criança 

devolvida não venha a ser adotada novamente, em seu registro cível ficará gravado o nome 

das pessoas que o rejeitaram, caso tenha sido optada a mudança do prenome, sua própria 

identidade será alterada. Com a manutenção do estado de filiação também persistirá o direito 

recíproco à requerer alimentos e os direitos sucessórios. O ponto negativo da revogação 

consiste na impossibilidade de imposição de obrigação alimentar ao adotante, apenas pode-se 

pleitear indenização por danos morais. 

Dessa forma, observou-se que o judiciário tem optado pela destituição do poder 

familiar para preservar os interesses do menor devolvido, visto que a devolução constitui 

hipótese de abandono, causa de perca do poder familiar. Na análise de cada caso, também há 

a possibilidade de impor-se a obrigação de os adotantes prestarem alimentos, em virtude do 

princípio da solidariedade e da relação de parentesco que continua, bem como pagar 

indenização pecuniária ao adotado como forma de compensar os danos causados. 
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