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RESUMO 

  

O presente trabalho visa proteger a criança e o adolescente, pois percebe-se uma grave 

violação aos seus direitos quando à devolução, coexistindo com a violação à princípios 

constitucionais que estabelecem o afeto e a irrevogabilidade da adoção. Ainda há um 

despreparo do poder público em evitar a devolução através de políticas públicas e de 

profissionais preparados para orientar durante o período que se pretende adotar e após a 

adoção. No caso de devolução há despreparo em proteger o menor e em aplicar medidas para 

que não acorra novamente. O trabalho também procura entender os motivos que levam a 

devolução, bem como, os danos sofridos pelos menores e a condenação por responsabilidade 

civil aos pais, e se há solução pelos prejuízos causados pela condenação em danos morais. 

Para a realização do estudo foi utilizado o método hipotético-dedutivo, sendo a pesquisa 

bibliográfica o procedimento técnico realizado.       

  

Palavras-chave: Adoção.  Indenização. Dignidade da Pessoa Humana. Princípio do Melhor 

Interesse do Menor.  
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ABSTRACT 

  

This present work aims to protect the child and adolescent. It is known a serious breach of their 

rights in returning adoption matters. Such breach coexists with the violation of constitutional 

principles and the irrevocability of adoption orders. The authorities are still unprepared to avoid 

or deal with the situation through public policies and professionals to attend during the period 

before and after adoption.  

Moreover, there are no professionals prepared in such cases of return. The paper also seeks to 

find the reasons that led the devolution, as well as moral damages suffered by the minors and the 

civil liability of the father. Furthermore, it seeks to identify whether there is a solution for the 

damages caused by the conviction in moral damages. As for the accomplishment of the study, 

we used the hypothetical-deductive method as a bibliographical research of the technical 

procedure performed. 

 

Keywords: Adoption. Indemnity. The dignity of the human person. The principle of the Best 

Interest of Minors 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A adoção é uma das formas pelas quais se pode criar, aumentar e fortalecer 

uma família. A família foi a primeira reunião em grupos criada pelos povos da 

antiguidade e dela se originou o Estado, bem como todos os vínculos sociais. 

Aqueles que pertencem a uma família carregam em si o sentimento de pertencer, de 

fazer parte, e de ser. Aqueles que são excluídos da família ou de qualquer relação 

social tendem a sentir-se inferiores, e, de certa forma, carregam em si o sentimento 

de não serem bons o suficiente para as relações interpessoais e profissionais. 

Carregam em si, ainda, o vazio do pertencer, do constituir e do ser.  

A presente pesquisa busca entender e solucionar os casos em que há 

devolução da adoção, tendo em vista o sentimento que avassala o psicológico e o 

espiritual de qualquer ser humano que não faz parte de uma família - levando em 

conta a criança e o adolescente, protegido no ordenamento jurídico pela 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, Lei de 

Adoções. Considera-se estes como seres em desenvolvimento, que precisam de 

maiores cuidados e de proteção do Estado, da família e da sociedade, assim, não 

fazer parte de uma família, pode ser prejudicial à segurança, saúde, integridade 

psíquica e desenvolvimento moral. 

Deste modo, destaca-se a importância da família não apenas pelo fato do 

sentimento de pertencer, mas também pelo fato de cuidar, amar, administrar os 

bens, proteger, orientar para uma vida bem sucedida nos aspectos financeiros, 

morais e espirituais. 

Busca-se entender como a legislação brasileira trata da adoção e dos casos 

em que há devolução, junto a doutrinas, jurisprudências, e estudiosos como 

médicos, assistentes sociais e psicólogos – assim como os motivos que levam à 

devolução.  

A pesquisa tem o objetivo de alertar o Poder Público, para que busque e crie 

mecanismos, a fim de evitar o ato de devolução, tendo em vista não respeitar a 

Dignidade Humana da Criança e do Adolescente, nem o melhor interesse do menor, 

causando danos irreversíveis ao seu desenvolvimento, bem como, dor e sofrimento.  

Também constitui objetivo da pesquisa alertar a sociedade, sendo esta 

também responsável pela proteção da criança e do adolescente, visto que os 
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direitos dos menores estão sendo infringidos e violados. Ainda, orientar aqueles que 

pretendem adotar para que não passem pela hipótese da devolução.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa em doutrinas, artigos, jurisprudências,  

legislação, e dados sobre números das desistências das adoções.  

Por fim, busca compreender como o judiciário julga os pedidos de devoluções 

e as consequências para o menor ao voltar ao lar de adoção.  

 

 

2 ADOÇÃO NO BRASIL 

 

2.1 CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE  

 

A adoção existe desde os tempos mais remotos da antiguidade passando por 

diversas modificações e evoluções.  

No sistema jurídico atual a adoção é conceituada como uma das formas de 

filiação em que se protege a família e principalmente a criança e o adolescente.  

De acordo com Rubens Limongi França (1999, p. 310) a adoção é “Instituto 

de proteção à personalidade, em que essa proteção se leva a efeito através do 

estabelecimento, entre duas pessoas o adotante e o protegido adotado de um 

vínculo civil de paternidade (ou maternidade) e de filiação.” 

Sílvio de Salvo Venosa (2014, p. 285) conceitua adoção da seguinte forma:  
 
 

[...] A adoção é uma filiação exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre 
a pressuposição de uma relação não biológica, mas afetiva. A adoção 
contemporânea é, portanto, um ato ou negócio jurídico que cria relações de 
paternidade e filiação entre duas pessoas. O ato de adoção faz com que a 
pessoa passe a gozar do estado de filho de outra pessoa, 
independentemente do vínculo biológico. 
 

 Por fim, para Maria Helena Diniz, (2007, p. 484) “a adoção é, portanto, um 

vínculo de parentesco civil, em linha reta, estabelecendo entre adotante ou 

adotantes um liame legal de paternidade e filiação civil.”  

No tocante a natureza jurídica da adoção, apesar de haver divergências 

doutrinárias, prevalece o entendimento que “é ato jurídico em sentido estrito, cuja 

eficácia está condicionada a chancela judicial.” (DIAS. Manual de Direito Civil. 2010. 

p. 476).  
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Paulo Lôbo, (2008, p. 273) explica que “a adoção é negócio jurídico em 

sentido estrito, de natureza complexa, pois, depende de decisão judicial para 

produzir seus efeitos.”   

A natureza jurídica da adoção é assim classificada porque depende da 

vontade da parte em adotar e do poder judiciário em conceder a adoção. Quando 

alguém se acha apto a adotar procura o poder público para manifestar sua vontade. 

Esta, porém, está condicionada a uma ação judicial para que seja feita análise de 

pressupostos e requisitos em virtude da proteção do melhor interesse da criança e 

do adolescente.  

Os objetivos da adoção é a recolocação da criança e do adolescente dentro 

do contexto familiar, respeitando sua personalidade, assegurando como sujeito de 

direitos à dignidade humana e o melhor interesse da criança e do adolescente.  

Segundo Sílvio de Salvo Venosa (2007. p. 287) as finalidades da adoção são “dar 

filhos aqueles que não os podem ter biologicamente e dar pais aos menores 

desamparados”.  

Para Maria Helena Diniz (2007, p. 484) a adoção tem a finalidade: 

 

é uma medida de proteção e uma instituição de caráter humanitário, que 
tem por um lado, por escopo, dar àqueles quem a natureza negou e por 
outro lado uma finalidade assistencial, constituindo um meio de melhorar a 
condição moral e material do adotado. 
 

Dessa forma, conclui-se que, a adoção é uma medida que muito embora, se 

faz somente pelas vontades das partes, é também necessária, para amparar e 

proteger crianças e adolescentes que perderam a convivência familiar, sendo esta o 

primeiro convívio em grupo, pelo qual o individuo é preparado para o convívio em 

sociedade, bem como recebe afeto, suporte e orientação para seu desenvolvimento 

físico, intelectual e moral. Assim a adoção permite-os ter novamente pais, e assim, 

uma família.  

Igualmente, traz filhos aos pais, que por ventura não puderam ter por razões 

biológicas ou porque perderam seus filhos, e até mesmo àqueles que querem 

aumentar a família.  
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2.1.1 Adoção Conforme o Ordenamento Jurídico Brasileiro  

 

Antes de adentrar no sistema jurídico nacional da adoção, é importante 

mencionar um breve panorama histórico do surgimento para se compreender melhor 

esse instituto.  

Explica Fustel de Coulanges, (1961, p. 77) que, na antiguidade, a criança não 

era entendida como sujeita de direito, mas como objeto que pertencia ao pátrio 

poder, figura do pai como provedor da família. Desta forma, a adoção não visava à 

proteção e os direitos do menor, mas assegurar que as famílias que não tivessem 

filhos pudessem adotar para perpetuar o fogo sagrado e o culto doméstico, de forma 

que não seria extinta.  

Carlos Roberto Gonçalves, (2011, p. 379) revela que não havia no 

ordenamento jurídico brasileiro a regulamentação da adoção antes do código civil de 

1916. No entanto, a mesma era praticada por haver menções nas Ordenações de 

Filipinas, de forma que as lacunas eram estancadas por decisões judicias.  

Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 379) explica ainda como foi disciplinada a 

adoção na legislação brasileira em 1916: 

 
O Código Civil de 1916 disciplinou a adoção com base nos princípios 
romanos, como instituição destinada a proporcionar a continuidade da 
família, dando aos casais estéreis os filhos que a natureza lhes negara. Por 
essa razão, a adoção só era permitida aos maiores de 50 anos, sem prole 
legítima ou legitimada, pressupondo-se que, nessa idade, era grande a 
probabilidade de não virem a tê-la.  

 
Houve profunda transformação no instituto da adoção desde a sua origem, 

encontrando-se no ordenamento jurídico atual com a finalidade de constituir família, 

proteger a criança e o adolescente entendidos como pessoas sujeitas de direitos e 

resguardados pelo princípio do melhor interesse do menor.  

O código civil de 2002 em seu artigo 2º em consonância com a Constituição 

Federal de 1988 que estabelece Princípio da dignidade humana determina que a 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida [...] . 

A Constituição Federal em seu art. 227 caput estabelece que:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 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, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
 



9 

 

Portanto, a adoção não tem mais a finalidade de perpetuação da família 

através do cultivo do fogo sagrado, mas preconiza a filiação, protege a criança e o 

seu desenvolvimento perante a sociedade, ampara a família e resguarda o vínculo 

afetivo.  Assim sendo, é preciso definir quem é a criança e o adolescente.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 2º estabelece que 

considera-se criança [...]  a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos. 

Faz-se necessário ressaltar que a criança e o adolescente são seres em 

desenvolvimento, que necessitam de uma maior proteção e cuidados.   

Nesse sentido, observa Giovane Serra Azul Guimarães, (2003. p 5) “a criança 

e o adolescente precisa “de quem o crie e eduque, ampare e defenda, guarde e 

cuide dos seus interesses, em suma, tenha a regência de sua pessoa e de seus 

bens”.  

 A igualdade é direito fundamental estabelecido na Constituição com princípio 

da isonomia, extinguindo as diferenças entre filho natural e filho adotivo, atribuindo a 

todos como filhos e estabelecendo os mesmos direitos e deveres.    

O art. 227 § 6 da Constituição Federal dispõe que 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.  

Assim, não existem mais diferenças entre filhos naturais e filhos por adoção. 

Todos são entendidos como filhos, e não podem ter tratamentos desiguais. Assim, 

preconiza Paulo Lôbo, (2011, p.273), “no Brasil, após a Constituição de 1988, não 

há mais filho adotivo, mas adoção, entendida como meio para filiação, que é única.”  

Conforme art. 19 do ECA é priorizado que a criança e o adolescente 

permaneçam em sua família natural resguardando o poder familiar, garantindo 

assim, os Princípios do Livre Planejamento Familiar e o da Convivência Familiar: 

“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.”  

No entanto, quando a manutenção do menor em sua família causar riscos à 

sua integridade física e psíquica, havendo violação de seus direitos, a  criança ou o 

adolescente é retirado do ambiente em que o prejudique e levada à abrigos, até que 

uma família substituta a adote.  
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Também há crianças em abrigos por abandono e por desconhecimento dos 

genitores. Nesses casos não é necessário o consentimento dos pais para haver  

adoção.  

Para elucidar melhor quando a família substituta será a alternativa viável  

Giovane Serra Azul Guimarães, (2003, p. 12) esclarece:  

 

A alternativa da família substituta surgirá somente quando todas as 
possibilidades de manutenção na família natural estiverem afastadas, [...]. A 
família substituta assim, suprirá a falta da família natural, evitará que a 
medida de abrigo em entidade, prevista no art. 101 do ECA, seja aplicada  
por prazo muito longo, o que prejudique sobremaneira  o desenvolvimento 
psico-social do abrigado, devendo ainda, a família substituta, apresentar os 
mesmos requisitos da família natural no que tange aos princípios morais.  

 

De acordo com Flávio Tartuce (2014, p 380) a adoção de crianças e 

adolescentes rege-se pela Lei de Adoções de 2009, trazendo modificações ao 

Código Civil de 2002 e ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, dispondo 

nos arts. 1618 e 1619 do CC que a adoção de menores será determinada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e que a de maiores terá assistência do 

poder público, bem como também será aplicado o ECA quando couber. 

No intuito de compreender o funcionamento do cadastro nacional de adoção e 

os mecanismos de efetivar os direitos da criança e do adolescente  Carlos Roberto 

Gonçalves (2011, p.383) informa:  

 
A referida Lei Nacional da Adoção estabelece para dar mais rapidez aos 
processos de adoção, cria um cadastro nacional para facilitar o encontro de 
crianças e adolescentes em condições de serem adotados por pessoas 
habilitas e limita em dois anos, prorrogáveis em caso de necessidade, a 
permanência de criança e jovem em abrigo. A transitoriedade da medidade 
de abrigamento é ressaltada na nova redação dada ao art. 19 do ECA, que 
fixa o prazo de seis meses para a reavaliação de toda criança ou 
adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional. O cadastro foi definido em resolução do Conselho Nacional de 
Justiça.   

 

 César Fiuza (2009, p. 989) menciona alguns dos requisitos necessários para 

que seja concedida a adoção como a maioridade do adotante; ser pelo menos 16 

anos mais velho que o adotado; a adoção ensejar o melhor interesse do menor; 

haverá adoção conjunta quando os adotantes forem casados ou mantenham união 

estável comprovado a estabilidade e precedida do estágio de convivência.   

O estágio de convivência é dos requisitos obrigatórios, pois, aproxima os 

filhos dos futuros pais, e os pais, dos futuros filhos. Analisa-se a adaptação da 
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família, e os problemas de relacionamentos encontrados caso a caso. Verifica-se a 

condição de criação e manutenção da família, bem como o vinculo afetivo que foi 

instalado.  

É importante salientar, que é tão importante o estágio de convivência ao 

menor, pois, a adoção como já comentado, é medida excepcional, quando não há 

possibilidade de permanecer na família biológica. Muitas vezes a criança e o 

adolescente já passaram por diversos traumas físicos e psicológicos, e possuem 

problemas que devem ser tratados na nova família.  

Por essa razão, Paulo Lôbo (2011, p. 279) mostra que a obrigatoriedade do 

estágio de convivência estabelecido no art. 46 do ECA é necessária sempre que 

envolver menor de 18 anos, até mesmo quando apenas um for o adotante  e ainda, 

no estágio de convivência deve ser demonstrada que existe a afetividade entre 

adotante e adotado.  

O vínculo afetivo é essencial para promoção do bem estar e desenvolvimento 

da criança, que, no entanto, já havia perdido por circunstâncias de sua família 

natural, necessitando de apoio e suporte dos pais adotivos, sobretudo de 

acompanhamento emocional.  

O ECA estipula que a adoção deve acontecer quando não mais se puder 

manter o menor na família  natural, sendo uma medida excepcional e irrevogável. 

Portanto, um dos requisitos é que não haja mais a possibilidade de manutenção do 

poder familiar, havendo, pois, a destituição do poder familiar.  

Nesse sentido, Giovane Serra Azul Guimarães (2003, p. 7) diz que para que 

haja adoção é indispensável que o poder familiar em que a criança e o adolescente 

estão inseridos seja extinto.    

As causas de destituição, do poder familiar estão elencados nos art. 1638 do 

Código Civil (CC),  assim como arts. 22 e 24 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), são casos em que há castigo imoderado, abandono, atos contra 

moral e bons costumes e quando os pais faltam com seus deveres inerentes 

reiteradamente, bem como descumprem suas responsabilidades no cuidado e na 

educação da criança, ou quando deixam de assegurar os direitos da criança e do 

adolescente. 

A ação com o pedido de adoção será de competência da justiça da infância e 

juventude.  
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Dispõe Maria Helena Diniz, (2007, p 490) “A competência para julgar pedidos 

de adoção de menores de 18 anos será da Justiça da Infância e Juventude (...) 

deverá determinar a realização de estudo social ou perícia por equipe interpessoal.’’ 

A autora (2007. p. 490) ainda complementa: 

 
O poder judiciário é que analisará a conveniência ou não, para o adotando, 
e os motivos em que se funda a pretensão do adotantes, ouvindo, sempre 
que possível, o adotando, levando em conta o parecer do Ministério Público. 
O juiz deverá agir com prudência, verificando se os adotantes têm 
condições morais e econômicas de proporcionar um pleno desenvolvimento 
físico e mental ao adotando. Tutela-se o superior interesse do adotado, 
proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida, fundada no afeto e na 

convivência familiar.  
 

Para a proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, um dos 

requisitos estabelecidos em lei, é de escutar o adotando quando maior de 12 anos, 

para seja respeitada sua vontade, e também é necessário o consentimento dos pais 

naturais, conforme o arts. 28 §§1º e 2º e 45 do ECA.  

A sentença estabelecerá a filiação, e desta forma, fixará todos os efeitos 

advindos da adoção. Nesse sentido, segundo Artur Marques da Silva Filho (2009. p. 

207) “Da sentença resulta outra ordem de relação parental, e por consequência 

lógica de natureza sucessória’’ 

O Estatuto da Criança e do Adolescente disciplina em seu art. 47 as 

consequências após ser constituído o vínculo da adoção como a inscrição no 

registro civil como filho, sem qualquer menção sobre a origem da adoção, e ainda 

será conferido ao adotado o nome do adotante, podendo até mesmo haver alteração 

no nome. 

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será 
inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá 
certidão. 
§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o 
nome de seus ascendentes. 
§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do 
adotado.  
§ 3o  A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório 
do Registro Civil do Município de sua residência.          
§ 4o  Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas 
certidões do registro.   
§ 5o  A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de 
qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome.  
§ 6o  Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é a 
oitiva do adotando.  
 

Portando, a adoção atualmente é umas das formas de filiação protegidas pela 

Constituição Federal, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa 
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humana, princípio da isonomia, princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, princípio da afetividade e o princípio da irrevogabilidade da adoção.  

 

2.1.2 Adoção como medida irrevogável e irrenunciável  

 

A adoção retira todo e qualquer vínculo com os pais naturais e os estabelece 

com os adotivos, conforme explica Artur Marques da Silva Filho (2009, p.219 e 220) 

“a adoção, em face ao seu regime jurídico, supõe a plena integração do adotado na 

família do adotante pela ruptura de qualquer vínculo com pais biológicos e parentes.” 

Assim, aqueles que adotam passam a ser detentores do poder familiar, isto 

é, possuem o poder de tomada de decisão quanto a criação e educação da criança 

e do adolescente, sendo-lhes atribuídos todos os direitos e deveres, bem como 

respondem pelos atos dos filhos enquanto não cessar a incapacidade civil, e ainda 

lhe são atribuídos direitos recíprocos como por exemplo, os alimentos e afeto,  da 

mesma maneira o direito sucessório.    

Nesse enfoque, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 404) “[...]          

o filho adotivo é equiparado ao consanguíneo sob todos os aspectos, ficando sujeito 

ao poder familiar, transferindo do pai natural para o adotante com todos os direitos e 

deveres que lhe são inerentes.”  

A produção de todos os efeitos que geram os direitos e deveres acontece 

após o transito em julgado da ação. No entanto, é possível a retroatividade dos 

efeitos nos casos em que o adotante falecer durante o processo de adoção. Neste 

caso, quando a sentença for procedente, atribuindo a condição de filho do de cujus, 

os efeitos serão retroativos a morte.  

Nesse mesmo sentido, explica Artur Marques da Silva Filho (2009, p. 208), 

“a sentença judicial produz o vínculo adotivo, produzindo todos os seus efeitos 

próprios a partir do transito em julgado, exceto na adoção post mortem, que tem 

efeito retro-operante à data do óbito do adotante.”  

A adoção é medida irrevogável como preconiza o art. 39 §1 do Estatuto da 

Criança  e do Adolescente, em coerência com a Constituição Federal que considera 

a adoção um forma de filiação. De forma, que, esta em conformidade com os efeitos 

da adoção que dizem respeito à personalidade e patrimônio. 

Ainda de acordo com Artur Marques da Silva Filho (2009, p. 275-276):  
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adoção tem a finalidade de filiação e proteção da integração familiar que se 
constituiu, por isso, deve ser resguardado e protegido a estabilidade, de 
forma que, não seja admitido a resolução, dissolução, revogação ou 

rescisão do vínculo da adoção. 
 

Dessa maneira, aqueles que adotam e assim, passam a integrar a família 

não podem por mera liberalidade ou conveniência se desfazer desse vínculo, nem 

por meio de ação judicial, não há nenhuma norma no sistema jurídico que permita o 

desfazimento da filiação em todas as suas modalidades, inclusive na adoção.  

Desse modo, Artur Marques da Silva Filho (2009, p. 275-276),  entente que os 

mecanismos jurídicos para manter a estabilidade da adoção, visando a proteção e a 

integração familiar do adotado, é de impedir a dissolução pela vontade das partes, 

em que pese o princípio constitucional da isonomia equiparou os filhos  e 

estabeleceu a irrevogabilidade.  

Portanto, o ordenamento jurídico deve vedar qualquer forma de resolução do 

vínculo de filiação, bem como criar mecanismo de integração à nova família e 

proteção a criança após a adoção.  

 

3 Devolução de crianças adotadas 

 

Apesar do ECA prever a irretroatividade da adoção e não estabelecer 

qualquer forma de resolução a realidade brasileira mostra-se outra.  

Não existem números ou estatísticas dos casos de adoções de crianças e 

adolescentes que são devolvidos no Brasil. Porém é sabido através de artigos 

isolados e notícias que o número de devoluções está crescendo, sendo pouco 

divulgado por conta do segredo de justiça e pouca pesquisa sobre o tema.  

Solange Azevedo (ISTOÉ. 2011 atualizado 2016) fala sobre o primeiro 

abandono e sobre a devolução na adoção:  

 

Crianças adotivas não têm um passado feliz. Vão morar com famílias 
substitutas, em geral, porque viveram tragédias pessoais – foram 
abandonadas, vítimas de maus-tratos ou da miséria ou porque os pais 
biológicos morreram. Muitas têm a sorte de encontrar lares afetivos e formar 
laços sólidos. Uma parcela dessas crianças, porém, passa por outras 
experiências avassaladoras: o segundo, o terceiro abandono. São 
“devolvidas” à Justiça pelos pais adotivos ou guardiões e acabam em 
abrigos.  

 

É necessário ser discutido o assunto e procurar soluções por parte do Estado, 

do Poder Público, e dos pais para proteger a criança  e o adolescente.   
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Na reportagem do Jornal Nacional, na série sobre adoção, a repórter Graziela 

Azevedo (G1. 2017) conta, que, em “São Paulo foram 198 adoções frustradas entre 

as 2.514 que aconteceram entre 2014 e 2015.” 

Outro dado encontrado é trazido por Solange Azevedo, (ISTOÉ. 2011 

atualizado 2016):  

 

No Rio de Janeiro, um levantamento feito pelo Serviço Social e de 
Psicologia da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da 
Capital mostra que esse problema vem crescendo. Entre 2005 e 2010, 20 
crianças foram devolvidas àquela vara. E, apenas no primeiro semestre 
deste ano, ocorreram oito devoluções. 
 

Conforme pesquisa realizada pela psicanalista Maria Luiza Ghirardi, percebe-

se que não há o sentimento dos pais que a criança seja filho, de pertencer, de fazer 

parte, de constituir família. Acreditam que podem devolver porque não criou-se o 

vínculo afetivo necessário para o sentimento de filiação. Entendem que aquele que 

adotaram não os pertencessem e não pode fazer parte da família. 

Viviane Bevilacqua (Devolução de criança adotada: um tema que precisa ser 

discutido. 2016) explica, que, a psicanalista Maria Luiza Ghirardi especialista no 

assunto explica alguns dos motivos que levam a devolução:  

 

Algumas vezes os pais decidem por devolver a criança porque sentem 
dificuldade de inserir no seu próprio imaginário a criança adotada na 
condição de filho. Eles ser apoiam na fantasia da devolução. Só podemos 
devolver aquilo que não nos pertence. No caso de um filho biológico é como 
se a criança pertencesse aos pais, então, ela não pode ser devolvida, mas 
sim abandonada. No caso da criança adotada, estes pais acreditam que ela 
não lhe pertence e que por isso poderá a qualquer hora ser devolvida ou 
para a família biológica ou para a tutela do Estado.  
 

O segundo apontamento realizado pela pesquisadora é o despreparo dos 

adotantes para o real significado de adotar. Os motivos pelos quais optam pela 

adoção é o altruísmo, é fazer o bem, procurando muitas vezes preencher frustações 

e baixa autoestima.  

Viviane Bevilacqua (Devolução de criança adotada: um tema que precisa ser 

discutido. 2016), observa ainda os ensinamentos de Ghirardi:  

 

Outro ponto a ser observado é a presença da adoção por altruísmo. São 
pessoas que se consideram bondosas, que desejam adotar uma criança 
pobre com o objetivo de lhe oferecer boas condições de vida. Segundo a 
psicanalista, muitas vezes esse sentimento de altruísmo esconde 
frustrações internas profundas e uma baixa auto-estima. São condições que 
irão interferir, no futuro, em seu relacionamento com a criança, dando 
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margem à criação de inúmeros conflitos que podem culminar com a 
devolução.  
 

Outro motivo para haver as devolução é apontado por Lidia Levy, diz respeito 

as idealizações  e expectativas criadas pelos adotandos, no sentido de imaginar os 

filhos não enfrentam problemas, pois, quando os problemas surgem, não 

conseguem suportá-los.  

E por conta das expectativas que não cumpridas, não conseguem reconhecer 

o vínculo de filiação. De modo que, rejeitam a criança ou o adolescente. 

 
Segundo Lidia Levy (2009, p. 60):  

 
[...] a imagem da criança ideal (aquela que o casal imagina para si antes de 
adotar uma de fato) deve ser desvinculada da criança real, pois se isso não 
ocorrer, os pais adotivos não poderão suportar os conflitos que esta criança 
irá trazer que 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. As 
devoluções apontam para um fracasso que atinge a todos os envolvidos no 
processo, principalmente às crianças que, na maior parte das vezes 
acabam sendo responsabilizadas pela decisão tomada pelos adultos. 

 
M.S. Santiago (2014) observa que são variadas as causas pelas quais os pais 

devolvem os filhos que adotaram, mas considera o principal fator a falta de 

adaptação dos pais a criança. E reforça a ideia de sofrimento e danos psicológicos 

que são causados a criança e ao adolescente, bem como também à aqueles que 

decidiram por devolver. Por esta razão, é necessário a compreensão e o auxílio de 

autoridades e profissionais competentes para as consequências após a devolução. 

Solange Azevedo (Istoé. 2011, atualizado 2016) conta que a psicóloga Helena 

Zgierki descreve o quadro psiquiátrico em que chegam as crianças que são 

devolvidas como depressão, choros, dias sem comer, e ainda carregam muita culpa 

por não se acharem boas suficientes.  

Um caso relatado pelo ministério público de Minas Gerais (Cresce o número 

de Crianças que são devolvidas pelos pais adotivos em Belo Horizonte. 2011)  

aconteceu em Santa Catarina. Os pais queriam adotar apenas a menina, mas ela 

tinha um irmão. É desaconselhável adotar apenas um dos irmãos, pela ruptura do 

vínculo consanguíneo. Dessa forma, o casal adotou os irmãos, mas tentou devolver 

apenas o menino após seis anos da adoção. A decisão foi tomada no sentido da 

manutenção do vínculo entre os irmãos, tiveram que devolver as duas crianças e a 
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indenizar pelos danos morais causados pelo desrespeito aos direitos da criança e do 

adolescente. 

A presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito Família 

alerta para a falta de pessoas preparadas e de profissionais para ajudar na 

construção da filiação e do estabelecimento do vínculo afetivo enquanto na fase de 

habilitação. 

Segundo a presidente Silvana do Monte Moreira (2015), o que ocorre em todo 

o Brasil é a ausência de equipes técnicas nas Varas da Infância e da Juventude para 

que deem efetivo suporte e capacitação na fase de habilitação. 

Simone Tinti (2012) assinala que para a psicanalista Maria Luiza Ghirardi, 

viver em uma família em que não é considerado filho e que não há afeto pode ser 

pior a criança e ao adolescente do que retornar aos lares e casas de adoção. 

Porém, todo o procedimento de devolução deve ser feito de forma cuidadosa e com 

especialista, bem como orientação psicológica.  

Observa-se que, ao julgar pela possibilidade de resolução da adoção o 

judiciário está em desconformidade com a norma que estabelece a irretroatividade. 

No entanto, não é cabível que a criança permaneça em um lar que não é 

reconhecido como filho, onde não existe afeto.  

Por isso, é de se pensar em mecanismos para a possibilidade do 

desfazimento da adoção e suas consequências jurídicas.  

 

4 Responsabilidade Civil  

 

A responsabilidade civil trata do dever de indenizar quando há violação de 

direito ou pelos danos causados à outrem por causa da  ação ou omissão de alguém 

conforme prevê (CC art. 186). 

 

Humberto Theodoro Junior (2009, p.1) explica que: 

 

“Em direito civil há um dever legal e amplo de não lesar a que corresponde 
a obrigação de indenizar, configurável sempre que, de um comportamento 
contrário àquele dever indebidade, surta algum prejuízo injusto para outrem, 
seja material, seja moral” 
  

A responsabilidade civil é medida em conformidade com os prejuízos aferíveis 

e os danos causados. Uma das modalidades de dano é o dano moral. Dano moral 
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refere-se ao dano causado ao físico ou psíquico da vítima, não está relacionado ao 

patrimônio, mas ao corpo e ao intelecto.  

Desse modo, Roberto Senise Lisboa  (2011, p. 297) conceitua o “Dano moral, 

em sentido lato ou amplo, também conhecido por dano extrapratrimonial é o prejuízo 

causado a algum direito personalíssimo da vitima.” 

 Ainda complementa Roberto Senise Lisboa, (2011, p 297) “que o dano 

extrapatrimonial refere-se ao dano físico e psíquico.” 

A dificuldade em dimensionar e mensurar o dano moral se dá, pois, não é 

possível quantificar nem avaliar os danos sofridos que não sejam os patrimoniais. 

Contudo, é avaliado à medida que houve um direito violado e um dano sofrido.  

De acordo com Valéria Silva Galdino Cardin (2012, p 18) não é possível que 

seja quantificado e aferir o dano moral, porém, deve haver indenização pelos 

prejuízos e pelas injustiças causadas à vítima.  A autora ainda, complementa 

observando que não é apenas o dano que gera o dever de indenizar, mas a 

caracterização de dolo ou culpa em razão da ação ou omissão, o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e a conduta efetivamente realizada.  

Para elucidar e compreender melhor o instituto do dano moral Miguel Real 

(2000, p. 23) expõe que: 

 

dano moral objetivo aquele que atinge a dimensão moral da pessoa no meio 
social em que vive, envolvendo o de sua imagem e o dano moral subjetivo, 
que se correlaciona com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, 
em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis 
porque ligados a valores de seu subjetivo, que o ato ilícito veio 
penosamente subverter, exigindo inequívoca reparação.  

 
Após o esclarecimento quanto ao cabimento da responsabilidade civil e do 

dano moral, faz-se necessário verificar o funcionamento e a aplicação desse instituto 

no direito de família.  

4. 1 Responsabilidade Civil no Direito De Família em Especial nas Relações de 
Poder Familiar e Filiação  
 

 
Com o advento da Constituição Federal de 1988 igualando mulheres e 

homens em seus direitos e obrigações, retirando o pátrio poder do pai e abrangendo 

o poder familiar ao homem e a mulher, isto é, à sociedade conjugal, além de equipar 

o filho adotado ao consanguíneo, ampliou-se   o conceito de família, e ainda trouxe 

proteção a entidade familiar, sendo a base da sociedade. Dessa forma, também 
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foram fixadas responsabilidades recíprocas e a solidariedade entre os membros da 

família.  

De acordo com Valéria Silva Galdino Cardin, 2012, p. 69: 
 

Mediante esse novo enfoque constitucional-familiar, deu-se inicio à 
valorização do vínculo de afetividade e solidariedade entre as pessoas 
envolvidas (paternais, filiais ou conjugais), e passou-se a exigir 
responsabilidade  entre esses entes por atos cometidos em detrimento dos 
outros, em especial por dano moral.  

 
O poder familiar é um direito que os pais têm poder tomar as decisões 

relativas ao guarda, educação, segurança, sustento e administração dos bens dos  

filhos. Constitui-se também um dever, pois é direito da criança ter todos os seus 

interesses tutelados e resguardados pelos pais. 

Para Orlando Gomes, 2000, p. 394: 
 
O poder familiar desdobra-se em aspectos pessoais e patrimoniais. Quanto 
aos primeiros a manifestação dele ocorre sob três aspectos fundamentais: 
guarda, educação e correição, e todos eles são ao mesmo tempo um direito 
e um dever. Já no âmbito patrimonial compreende a administração dos bens 
e dos filhos e o usufruto dos mesmos bens.  
 

Para melhor esclarecer os direitos da criança e do adolescente de sustento e 

educação, o dever dos pais como garantidores é muito mais que disponibilizar 

alimentos e educação, mas é criar mecanismo para a formação escolar e 

profissional, de maneira que, o desenvolvimento da criança seja completo.  

Conforme demonstra Valéria Silva Galdino Cardin (2012, p 216), “O sustento 

e a educação abrangem tudo o que for necessário ao desenvolvimento físico, 

intelectual e moral da criança, como habitação, vestuário higiene, formação escolar 

e profissional”. 

O Princípio da Afetividade, consagrado na Constituição Federal, é o principio 

pelo qual rege o direito de família, pois só é possível a comunhão de vidas, e a 

solidariedade recíproca quando há afetividade.  

 Para Paulo Lôbo, (2011, p. 70) o princípio da afetividade é “o princípio que 

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

comunhão de vida.” 

Ainda complementa o Paulo Lôbo, (2011, p 70), dizendo que o princípio da 

afetividade encontra-se implícito na Constituição, advindos da evolução social da 

família no Brasil. 
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Em razão do princípio da afetividade, filhos, pais e avós acionaram a justiça 

para receber danos morais quando violados seu direito da afetividade, pois, causou-

lhes dor e sofrimento.  

Pablo Stolze Gaglione e Rodolfo Pamplona Filho, (2014 p. 830-831) fazem 

referência sobre o princípio da afetividade, indenização por dano moral e a maneira 

com que os doutrinadores e juristas compreendem esse sistema.  

Mostraram que começou-se a discutir sobre maternidade e paternidade 

responsável, de forma que, a não observância deste princípio dentro da sociedade 

familiar é contrário ao ordenamento jurídico, sendo, portanto, possível de 

responsabilidade civil. Ainda ensinam, que, essa tese não teve grande aceitação no 

país. Aqueles que são contra a indenização pelo abandono afetivo argumentam que 

é impossível mensurar a quantidade e qualidade de amor, e que a essência do afeto 

é algo natural e espontâneo, não uma obrigação jurídica, sob o controle estatal.  

Por esta razão, muitas ações ajuizadas foram sentenciadas como 

improcedentes.  

Os autores Pablo Stolze Gaglione e Rodolfo Pamplona Filho (2014, 833 – 

834) esclarecem e ponderam ainda que: 

 
Logicamente, dinheiro nenhum efetivamente compensará a ausência, a 
frieza, o desprezo de um pai ou de uma mãe por seu filho, ao longo da vida. 
Mas é preciso se compreender que a fixação dessa indenização tem um 
acentuado e necessário caráter punitivo e pedagógico, na perspectiva da 
função social da responsabilidade civil, para que não se consagre o 
paradoxo de se impor ao pai ou a mãe responsável por esse grave 
comportamento danoso (jurídico e espiritual), simplesmente, a “perda do 

poder familiar”, pois, se assim o for, para o genitor que o realiza, essa 

suposta sanção repercutiria como um verdadeiro favor.  
 

Apesar das divergências entre juristas referente a responsabilidade civil no 

caso do abandono afetivo, e poucos defenderem a tese, é sustentável a indenização 

por danos morais na devolução de crianças e adolescentes adotados pelo histórico 

vivenciado pelos pais e filhos na adoção.  

Além do abandono afetivo, que já causa grandes transtornos emocionais e 

psicológicos, há o abandono material e intelectual.  A promessa de ter uma família, 

depois de muitas vezes haver violência doméstica, abandono, fome e maus tratos, 

vem a tona pela decisão de devolver.  

A vida e o bem-estar da criança e do adolescente não podem existir em razão 

das expectativas e frustrações criadas pelos adultos. Quando tratar-se de seres 
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humanos frágeis e que precisam de ajuda para seu desenvolvimento, deve-se ter 

prioridade para assim resguardar seus direitos humanos.  

 
4.1.1 Responsabilidade Civil dos Pais que devolvem os filhos  

 
No ordenamento brasileiro não há norma específica quanto a  

responsabilidade civil que trate do tema devolução dos filhos adotivos, pois, a 

adoção é irrevogável conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Constituição Federal.  

Contudo, a realidade que se monstra é diferente, e cada vez se torna mais 

comum a devolução de crianças que foram adotadas.  

Dessa forma, é necessário buscar mecanismos que  afastem essa prática tão 

nociva a criança e que está em desacordo com o ordenamento jurídico.  

A justiça brasileira nos casos de devolução da adoção aplica indenização por 

danos morais por entender que há danos psicológicos que afetam o 

desenvolvimento da criança e do adolescente e por contrariar a legislação. 

Conforme Monik Fontoura Silva (2008, p. 63), “A existência de danos 

psicológicos à criança/adolescente devolvido são pressupostos para o direito à 

reparação destes. O dano psicológico, moral, afetivo é difícil de reparar, alguns 

profissionais dizem ser impossíveis de reverter”.  

Uma das formas que os tribunais estão encontrando para que os pais 

respondam pelos danos causados a criança e ao adolescente por devolve-los é a 

aplicação de   indenização e o pagamento de psicólogos para o acompanhamento 

da criança. 

Conforme a condenação determinada pelo Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina- TJPR aos pais em pagamento de psicólogos: 

 
No caso, o Tribunal negou a pretensão de um casal de desvencilhar-se da 
obrigação de pagar tratamento psicológico/psiquiátrico a uma criança de 
sete anos, a qual desistiu de adotar. Apesar de saber da condição 
psicológica da criança, que sofria maus-tratos da mãe biológica, o casal 
insistiu em adotá-la, mas por duas vezes a devolveu para o abrigo por conta 
de dificuldades no relacionamento com a mesma. 
 

Assim como o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, O Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro também teve que enfrentar e julgar casos de devolução, condenando 

ao pagamento de indenização do caso em que um casal desistiu da adoção e 
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devolveu 3 crianças após seis meses de adoção, aplicando o valor de dez mil reais 

para cada menina, bem como o custeio de despesas até uma nova adoção.  

A ementa a seguir trata-se de uma Apelação julgada no estado de Minas 

Gerais, na qual condenou os pais ao pagamento de alimentos ao devolver a criança 

para o abrigo.  

NA VERDADE, A DEVOLUÇÃO PODE SER CONSIDERADA UM DANO 
IRREVERSÍVEL, HAJA VISTA QUE, MESMO QUE A CRIANÇA VENHA A 
SER ADOTADA, ESSE TRAUMA VAI FICAR REGISTRADO. ASSIM, A 
DEVOLUÇÃO REPRESENTA UM VERDADEIRO ANIQUILAMENTO NA 
AUTOESTIMA (REVESTIMENTO DO CARÁTER) E NA IDENTIDADE DA 
CRIANÇA, QUE NÃO MAIS SABE QUEM ELA É. ALIÁS, SERIA DE UMA 
ATROCIDADE IMENSURÁVEL OBRIGAR UMA CRIANÇA A AGUARDAR A 
DECISÃO DEFINITIVA DE UMA AÇÃO JUDICIAL PARA TER A 
POSSIBILIDADE DE VER DIMINUÍDOS OS TRAUMAS SOFRIDOS. 
NOUTRO PASSO, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 
INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A CONDIÇÃO 
PECULIAR DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO, QUE APRESENTA 
HIPOSSUFICIÊNCIA FRENTE À DEFESA DOS SEUS PRÓPRIOS 
INTERESSES, ALÉM DE APRESENTAR INTERESSES ESPECIAIS, 
PODER-SE-IA ATÉ MESMO CONCLUIR QUE O PERICULUM IN MORA É 
PRESUMIDO POR LEI. POR ÚLTIMO, QUANTO AO PRESSUPOSTO 
NEGATIVO, ISTO É, REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO 
PROVIMENTO, DIANTE DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO 
DIREITO DA FAVORECIDA, DIANTE DA CONDIÇÃO PECULIAR DE 
PESSOA EM DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DIANTE DA NATUREZA 
ALIMENTAR DO PEDIDO, CREIO SER NECESSÁRIA A PRESENÇA 
DESSE PRESSUPOSTO. ACLARE-SE QUE, CONSIDERANDO QUE OS 
ALIMENTOS PLEITEADOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
CONCRETOS DA SENTENÇA VISAM A GARANTIR A PRÓPRIA 
SOBREVIVÊNCIA DA CRIANÇA, PODE-SE, COM TRANQUILIDADE, 
RECONHECER SEU CARÁTER DE IRREPETIBILIDADE, OU SEJA, 
AINDA QUE, A POSTERIORI, VENHA ESTA DECISÃO A SER 
MODIFICADA, ALTERADA, OU O PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, 
NÃO ESTARIA A FAVORECIDA OBRIGADA A RESSARCIR AOS 
DEMANDADOS AQUILO QUE DELES RECEBEU [...]. (TJ/MG, Apelação 
Cível 0702095678497, Relatora Édila Moreira Manosso, Publicado em 
01/06/2009). 
 

De acordo com os pesquisadores, decisões e doutrinas é quase impossível 

reparar o dano sofrido em razão da devolução da adoção. No entanto, é necessário, 

como medida de assegurar e amparar a criança e o adolescente, estando em  

desenvolvimento, precisam de maiores cuidados e que sejam tutelados o melhor 

interesse do menor, e ainda punir os pais, pelo planejamento irresponsável e em 

desconformidade com o ordenamento jurídico. 

 

5 CONCLUSÃO 
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A adoção é uma forma de filiação. Conforme a Constituição Federal não há 

diferença entre filhos naturais e os da adoção, não podendo haver qualquer forma 

de tratamento diferenciado ou discriminatório.  

Assim, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

protegem o interesse do menor, resguardam sua integridade física e psíquica, 

prevendo a irretroatividade e irrenunciabilidade da adoção.  

No entanto, a realidade brasileira mostra-se outra a medida que cada vez 

mais sobe o número de devoluções da adoção. As causas se dão por diversos 

motivos, seja por expectativas frustradas dos pais, seja por idealizar as crianças e 

não saber enfrentar seus problemas, por não criar vínculos afetivos, ou por não se 

adaptar a criança.  

Com a prática da devolução causam danos imensuráveis ao menor. A 

devolução da adoção é o segundo ou terceiro abandono. É o sentimento de não 

pertencer, nem de ser bom o suficiente para estar dentro do seio familiar. É a 

rejeição fazendo parte novamente da sua história.  

Diferente, no entanto, deveria ser, pois a adoção tem por finalidade a filiação 

pelo vínculo afetivo, pelo amor e pela proteção daquele que um dia já se encontrou 

desamparado.  

Observa-se que, a devolução de criança e adolescente, fere a dignidade 

humana dos mesmos, desrespeita a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

É inconcebível que alguém que escolheu adotar, isto é, ter por filhos, irá em 

seguida rejeitar. No entanto, permanecer em uma casa onde não há sentimento de 

filiação pode ser terrivelmente prejudicial para o seu desenvolvimento. Por isso, a 

justiça está permitindo que haja devolução, e em alguns casos condena os pais em 

danos morais e em pagamento psicológico pelos danos causados aos menores.  

Ainda é de se pensar, que o problema não está resolvido com a condenação 

em responsabilidade civil pelos danos morais. A criança volta para o abrigo, 

desconstitui-se novamente o poder familiar, perde o direito a sucessão, volta para a 

fila de adoção com mais problemas psicológicos, mais dificuldade de estabelecer o 

vínculo afetivo e confiança, e pode ser que volte a ser devolvida por outros pais que 

a adotem, gerando um ciclo de dor e danos físicos, psíquicos e morais.  
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