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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a problemática vivenciada 

por algumas crianças e adolescentes no Brasil, vítimas do abuso parental após a conclusão do 

processo de adoção, porquanto se encontram em desenvolvimento psíquico, moral e físico, 

destacando-se a condição indivíduo com anterior histórico de rupturas familiares e que, em 

alguns casos, são novamente abandonados pela família substituta em uma espécie de 

devolução. 

A Constituição Cidadã apresenta o Princípio da Proteção Integral como um de 

seus principais fundamentos e, assim, pretende assegurar àss crianças e aos adolescentes os 

seus direitos e garantias tais como direito à educação, à convivência familiar, à saúde, à 

dignidade, à liberdade, à alimentação entre outros, de  modo que são tanto do Estado quanto 

da sociedade como um todo. 

Importante salientar, ainda, a necessidade de expor e expandir o conhecimento e a 

compreensão quanto à possibilidade de pleitear a reparação civil por danos morais, em caso 

de abuso parental, especialmente no que tange os casos de devolução de criança após a 

adoção efetivada, eis que pela legislação brasileira é medida irrevogável, sendo certo que, a 

aplicação deste instrumento é medida salutar e juridicamente possível. 

 

Palavras-chave: 1. Direito da Infância e Juventude. 2. Constituição Federal. 3. Abuso 

parental. 4. Adoção. 5. Responsabilidade Civil. 
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ABSTRACT 

This paper aims to discuss the problems experienced by some children and 

adolescents in Brazil, victims of parental abuse after the conclusion of the adoption, because 

they are in mental, moral and physical development, with emphasis on the individual 

condition with previous history of family breakdown and that in some cases are again 

abandoned by surrogate family in a kind of return. 

The Citizen Constitution introduces the Integral Protection Principle as one of its 

main pillars and thus aims to ensure children and adolescents of their rights and guarantees 

such as the right to education, family life, health, dignity, freedom, Power among others, so 

they are both the state and society as a whole. 

Importantly, also, the need to expose and expand the knowledge and 

understanding about the possibility of seeking civil compensation for moral damage in case of 

parental abuse, especially regarding cases of child returned after the effective adoption, here 

that under Brazilian law is irrevocable measure, given that the application of this instrument is 

healthy and legally possible action. 

 

Keywords: 1. Right of Children and Youth. 2. Federal Constitution. 3. Parental abuse. 4. 

Adoption. 5. Liability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
  

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 08 

1. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E SEUS REFLEXOS NO 

ÂMBITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE ............................................................. 09 

1.1 A Constituição Federal de 1988 e os direitos fundamentais da infância e juventude ... 09 

1.2 O direito fundamental à convivência familiar ............................................................... 12 

2. ADOÇÃO ....................................................................................................................... 14 

2.1 Conceito ......................................................................................................................... 14 

2.2 Evolução histórica do instituto da adoção ..................................................................... 16 

2.3 Requisitos e Legitimidade ............................................................................................. 19 

2.4 Efeitos jurídicos da adoção ............................................................................................ 26 

3. ESTUDO DE CASO CONCRETO: DEVOLUÇÃO APÓS A ADOÇÃO ............... 29 

3.1 Breve descrição do caso concreto .................................................................................. 29 

3.2 Abuso parental e o cabimento da responsabilidade civil ............................................... 33 

3.2.1 Poder Familiar ............................................................................................................ 33 

3.2.2 Cabimento da Responsabilidade Civil no caso aplicado ............................................ 38 

CONCLUSÃO .................................................................................................................... 46 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 50 

 

 

 

 



8 
  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem a finalidade de promover a análise do direito civil à luz 

dos princípios e garantias constitucionais, em face da constitucionalização do direito civil com 

reflexos no direito da infância e da juventude, porque profundas foram as transformações, em 

especial, nas relações jurídicas privadas promovidas com o advento da Constituição Federal 

de 1988. 

A Constituição de 1988, com foco no indivíduo como cidadão, apresentando o 

Princípio da Dignidade Humana como pilar do novo sistema jurídico que ora se instalava 

provocou mudanças em diversos âmbitos jurídicos. 

Em verdade, uma das maiores interseções se deu com relação ao direito privado, 

eis que anteriormente se pautava nos interesses puramente patrimoniais e a partir do marco 

constitucional passa a cuidar da personalidade do indivíduo, denominando-se 

constitucionalização do direito civil que será estudada no presente trabalho voltada para os 

seus reflexos no direito da infância e juventude. 

O Código Civil não mais se localiza no centro das relações de direito privado. Tal 

polo foi deslocado, a partir da consciência da unidade do sistema e do respeito à hierarquia 

das fontes normativas, para a Constituição, base única dos princípios fundamentais do 

ordenamento. Isso é uma decorrência da intervenção cada vez mais acentuada do público 

sobre o particular, na consagração da primazia social sobre o individual.
1
 

Com a Constituição de 1988 observam-se significativas mudanças no 

ordenamento jurídico e, se antes havia o foco no direito patrimonial, atualmente, o direito se 

curva aos direitos da personalidade, especialmente a dignidade da pessoa humana. 

O Princípio da Dignidade Humana surge como um dos principais fundamentos da 

Constituição Cidadã e à luz da infância e da juventude passa a prevalecer o melhor interesse 

da criança e do adolescente, bem como a adoção do regime da proteção integral. 

                                                           
1
>>TOALDO, Adriane Medianeira. Notas sobre a constitucionalização do direito civil: da individualidade à 

socialidade. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 99, abr 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11323>. Acesso em mar 2016. 
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Desse modo, o presente trabalho tem por escopo reafirmar a relação parental 

como um poder/dever e analisar as consequências do mau exercício do poder familiar, 

enfatizando os mecanismos jurídicos para coibir e prevenir abusos especialmente à luz da 

constituição. 

 

1. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E SEUS REFLEXOS NO 

ÂMBITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Primeiramente, deve-se ressaltar o papel da legislação na sociedade 

contemporânea. O conjunto de leis do ordenamento jurídico e, principalmente, a Constituição 

da República, representam valores basilares que uma sociedade preserva. São esses valores 

internos, os quais derivam de um contrato dentro da própria sociedade, que regulam as 

relações e os processos econômicos e sociais. A legislação, ao mesmo tempo em que garante 

direitos individuais e coletivos perante o Estado, atribui a esse mesmo Estado a função de 

resguardar direitos mediante suas obrigações e responsabilidades. 

Para que se atinja um sólido entendimento sobre a atual Constituição do Brasil, 

primeiramente, há necessidade do entendimento das formas e dos caminhos percorridos para 

chegar até a mesma. Uma análise histórica se faz importante, para que a contextualização da 

Carta Constitucional vigente e a compreensão dos seus objetivos sejam alcançados. 

A Constituição da República de 1988 simboliza o fim de um período marcado 

pelo conflito interno, de evidente desrespeito à dignidade da pessoa humana, com o viés de 

representar com efetividade grupos sociais e políticos com a consolidação dos direitos 

fundamentais, inspirados na Declaração Americana, Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão Constituição Alemã de Weimar, entre outras, configurando o rompimento das ideias 

tradicionais de liberalismo constitucional. 

Norberto Bobbio esclarece: 

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do 

mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e 

protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições 

mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a 
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democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos 

quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais.2 

A ampliação e a efetivação do rol de direitos fundamentais caracteriza a 

democratização do Estado, porquanto ―os direitos fundamentais constituem normas jurídicas 

fundantes do estado democrático de direito que podem no campo da concreção, surgirem 

independentemente de um enunciado normativo‖
3
 e, desse modo, justifica que o rol de 

direitos tem caráter exemplificativo.  

Dessa maneira, a Constituição de 1988 estabelece novos valores, permitindo o 

reconhecimento da proteção efetiva dos interesses mais relevantes no âmbito social, ou seja, 

os interesses personalíssimos e coletivos. 

Segundo Roberto Lisboa, ―o constitucionalismo solidário, expressão de Siqueira 

Castro, funda-se na justiça distributiva e no binômio dignidade humana e solidariedade 

social, permitindo maior aplicação principiológica do direito e razoável e pragmática 

utilização da justiça plural.‖
4
 

Do mesmo modo que se verifica o afastamento do totalitarismo estatal, nos vemos 

diante da despatrimonialização do Código Civil, com a valorização da ética, satisfação dos 

interesses da pessoa humana e protagonismo do indivíduo. 

No que se refere à sistemática do Direito da Criança e do Adolescente, a dicção do 

art. 227 da Carta Magna é no sentido de garantir a proteção integral pautada no princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

O Princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ora esposado no art. 1º, 

inciso III da Carta Magna
5
 ganhou caráter coercitivo do Direito ao ser insculpido como direito 

fundamental do Estado Democrático e segundo a filosofia kantiana,  o princípio supracitado é 

inerente à razão humana, eis que atrelada à moralidade. 

O artigo 227, caput, e §4º. da Constituição da República assim dispõe: 

                                                           
2
Bobbio, Norberto, 1909- A era dos direitos / Norberto Bobbio; tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. — Nova ed. — Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.— 7ª reimpressão.p.7. 
3
MELO, Marco Aurélio Bezerra. Legitimação de posse dos imóveis urbanos e o direito à moradia. Op. cit., p. 35. 

4
Senise Lisboa, Roberto. Manual de direito civil, v.1, 5ª ed. Reform – São Paulo, Saraiva 2009,  P. 72. 

5
"A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III- a dignidade da 

pessoa humana". ´art. 1º inc. III da Constituição da República Federativa do Brasil. 



11 
  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ao 

adolescente, 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. 

Desse modo, a Constituição garante um tratamento digno a todas as pessoas, 

sejam mulheres, homens idosos ou crianças. Dentre os fatores que ferem a integridade da 

criança e do adolescente, tem grande destaque os maus-tratos, a negligência familiar e os 

casos de abuso sexual, que são notáveis na sociedade brasileira.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990 com o fito de 

efetivar a norma constitucional. Nesse passo, crianças e adolescentes assumem a posição de 

sujeitos de direito, passíveis de uma proteção integral cuja responsabilidade é do Estado, da 

sociedade e da família em virtude da condição especial, qual seja, ser humano em formação. 

Liberati aduz o seguinte: 

 

Com essa lei civilizatória, as crianças e jovens passam a ser sujeitos de 

direitos e deixam de ser objetos de medidas judiciais e procedimentos 

policiais, quando expostos aos efeitos da marginalização social decorrente da 

omissão da sociedade e do Poder Público, pela inexistência ou insuficiência 

das políticas sociais básicas.
6
 

Convém ressaltar que a evolução do direito infanto-juvenil foi inspirada em outros 

documentos internacionais, quais sejam, o Pacto de San José da Costa Rica de 1969, a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 e a Declaração dos Direitos da Criança 

de 1924.
7
 

Decerto, existiram os Códigos de Menores de 1927 e de 1979, caracterizados pelo 

tratamento restrito daqueles que se encaixavam na situação irregular especificada pelo art. 2º 

do Código de Menores de 1979. 
8
 

O paradigma ultrapassado tratava do menor privado de condições essenciais à sua 

subsistência, saúde e instrução obrigatória, em razão da falta, ação ou omissão dos pais ou 

                                                           
6
LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 11. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 17. 
7
 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curdo de direito da criança e do adolescente: aspectos técnicos 

e práticos – 6ª Ed.  – São Paulo: Saraiva, 2003, p. 49. 
8

 Lei 6.697/1979 Código de Menores. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-

1979/L6697.htm> Acesso em 1 fevereiro de 2016. 
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responsável; aqueles que se encontravam em ambiente contrário aos bons costumes, de modo 

habitual; os que estavam em perigo moral; vítima de maus tratos; infratores e ainda, daqueles 

que apresentavam desvio de conduta por inadaptação familiar ou comunitária. 

Em contrapartida, o ECA é uma legislação avançada em termos de proteção 

integral que estabeleceu, pois ao adotar a doutrina da proteção integral, buscando 

salvaguardar as crianças e os adolescentes de ameaça ou violação de seus direitos 

fundamentais, sob pena de responsabilidade, o legislador colocou o Brasil à frente de qualquer 

país do primeiro mundo.
9
 

Lamentavelmente, até os dias de hoje, observa-se que o ECA não é executado de 

maneira adequada, isso porque o país não preparou a infra-estrutura para que a lei valesse em 

sua totalidade. As crianças e os adolescentes ainda são vítimas dos problemas que assolam a 

sociedade brasileira, portanto, ainda não são atendidos como deveriam. 

 

1.2 O direito fundamental à convivência familiar 

Consoante o art. 227 da Constituição da República Federal Brasileira, o direito à 

convivência familiar é direito fundamental essencial à dignidade da pessoa humana, visto que 

os vínculos afetivos firmados no âmbito familiar são de tamanha essencialidade para a 

formação da criança/adolescente como indivíduo, sendo meio de iniciação à internalização de 

valores éticos.  

O art. 9º, I da Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança de 

1989, de 20 de Novembro, chancelada pelo Brasil, ratificada em 1990, dispôs que: 

 
Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos 

pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, 

as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os 

procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse 

maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos 

específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou 

descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma 

decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.
10

 

                                                           
9
 SIQUEIRA, Libórni, 1934. Adoção: doutrina e jurisprudência – 10ª. Ed. – Rio de Janeiro: Folha Carioca, 2004. 

pg 71. 
10

 Art. 9, I, da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança de 

1989.>>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm<< Acessado em fevereiro de 

2016. 
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Estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 19 que ―toda 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.‖ 

Deveras, cabe ao poder familiar proporcionar um ambiente salutar ao 

desenvolvimento dos infantes, ressaltando a condição especial diante da formação em 

andamento. Todavia, na prática, existem diversas situações que justificam o afastamento da 

criança e do adolescente dos consanguíneos, desde que atendidos o melhor interesse do 

menor. 

Infelizmente, é latente a ocorrência de violações aos direitos da criança e do 

adolescente, principalmente, nos lugares em que o poder estatal não chega e não conseguem 

efetivamente aplicar as políticas públicas necessárias. Lugares onde as leis que imperam 

advêm do crime organizado. 

Convém ressaltar que há inúmeras ocorrências de violação aos deveres do poder 

familiar em todas as regiões do Brasil que independem das condições socioeconômicas.  

Dentre os deveres do Poder Familiar destaca-se a convivência familiar, como se 

segue: 

O direito à convivência familiar deve ter como paradigma o respeito à 

dignidade da criança e do adolescente como pessoa humana (CF, art. 1º, III). 

O aplicador do direito, consequentemente, não poderá admitir qualquer 

conduta que venha a reduzir o menor à condição de coisa, retirando dele sua 

dignidade e o direito a um convívio familiar fundado no afeto. Dever-se-à 

encarar a criança e o adolescente como sujeitos de direito, que necessitam de 

uma proteção integral na convivência familiar, que é um direito fundamental 

deles para que possam ter um pleno desenvolvimento físico e psíquico, sua 

segurança emocional e sua realização pessoal.
11

 

 

Quando houver, no entanto, a necessidade de afastar o infante da família 

biológica, essa criança ou adolescente terá o direito à colocação em família substituta, seja por 

meio dos institutos da adoção, guarda ou tutela, seguindo os devidos procedimentos legais. 

                                                           
11

 DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Direito à convivência familiar in Direito Civil – Direito Patrimonial e 

Direito Existencial, São Paulo, Editora Método, 2006, p.802. 
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A força vital da convivência familiar se estende à convivência comunitária que em 

conjunto proporcionam um desenvolvimento adequado ao indivíduo nos aspectos psíquicos, 

físicos e morais viabilizando a segurança e estabilidade para o ser em desenvolvimento. 

Deveras, considerando a necessidade em garantir os direitos fundamentais dos 

menores de idade, a fim de proporcionar-lhes um desenvolvimento sadio, harmônico e seguro, 

o descumprimento do dever de sustento, guarda e educação caracteriza verdadeira violação 

aos direitos do infante. 

 

2.ADOÇÃO 

2.1 Conceito  

A adoção é a medida mais completa quando se trata de colocação em família 

substituta, pois é a modalidade mais colossal de inserção de uma criança ou adolescente em 

um novo seio familiar. Tanto assim o é, que permite o exercício integral do poder familiar, 

diferentemente da guarda ou tutela. 

O conceito de adoção pode ser extraído do Projeto de Lei 1.756 de 2003 que 

dispõe: 

Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a adoção é a inclusão de uma pessoa em 

uma família distinta da sua natural, de forma irrevogável, gerando vínculos 

de filiação, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-a de quaisquer laços com pais e parentes biológicos, salvo os 

impedimentos matrimoniais, mediante decisão judicial irrecorrível.
12

 

 

Não há dúvidas que a adoção resulta do amadurecimento em aceitar o outro 

como membro da família, um ato de amor que supera os bloqueios emocionais. 

Segundo Caio Mário, a adoção é ―o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe 

outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco 

consanguíneo ou afim‖.
13

 

                                                           
12

 Projeto de Lei 13756 de 2003. >>http://www.mprs.mp.br/infancia/legislacao/id2756.htm<<. Acessado em 

fevereiro de 2016 
13

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Atualização de Tânia Pereira da Silva. 14. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 5. p. 392. 
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Orlando Gomes compartilha da mesma acepção: 

 

Adoção vem a ser o ato jurídico pelo qual se estabelece, independentemente 

de procriação, o vínculo da filiação. Trata-se de ficção legal, que permite a 

constituição, entre duas pessoas, do laço de parentesco do primeiro grau na 

linha reta.14 

Então, é a paternidade que emana de uma vontade enorme de exercer os atos 

inerentes ao poder familiar por meio do coração, que vai depender da compatibilização de 

perfis unida à adaptação avaliada em sede de estágio de convivência.  

A morosidade no processo de adoção ainda é uma questão a ser resolvida. No 

entendimento de Maria Berenice Dias, ―agilizar a busca de um lar aos que querem alguém 

para chamar de pai e de mãe deveria ser a preocupação maior do Estado, pois não há solução 

mais triste do que manter crianças, adolescentes e jovens praticamente depositados em 

abrigos.‖
15

 

Não há dúvidas, que se trata da formação de um vínculo como forma de efetivar 

a parentalidade em que se deve reinar o sentimento recíproco como se consanguíneos fossem. 

De outro giro, a adoção é um tema complexo que ainda divide opiniões no 

Brasil, haja vista que, na maioria dos casos, é motivada pela infertilidade ou dificuldade de ter 

filhos biologicamente. 

Verifica-se a procura em massa por bebês de até três anos de idade, 

vislumbrando a facilidade na adaptação familiar, eis que o bebê ainda não possui uma 

formação, sendo fácil de moldar aos valores e costumes do núcleo familiar que o recebe. 

De modo que as crianças maiores, bem como os adolescentes vão sendo 

esquecidos na instituição de ensino, ou caso tenham sorte sejam ―contemplados‖ com uma 

adoção internacional. 

Desse modo, ao mesmo passo que a adoção é benéfica para aqueles que, por 

alguma razão, foram abandonados em instituições de acolhimentos, trazendo um sopro de 

                                                           
14

 GOMES, Orlando. Direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 369. 
15

Dias, Maria Berenice. Artigo Adoção e o direito constitucional ao 

afeto>>http://www.mariaberenice.com.br/uploads/ado%E7%E3o_e_o_direito_constitucional_ao_afeto_-

_marta.pdf<< Acessado em fevereiro de 2016. 
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esperança que vai refletir no desenvolvimento sadio de um infante, é patente que em alguns 

casos a conclusão do processo de adoção torna-se um verdadeiro pesadelo. 

No presente trabalho, será exposto o conceito de adoção, bem como a evolução 

histórica desde a Constituição de 88 até a Lei 12.010/09, apresentando, inclusive, os 

requisitos deste instituto. Em segundo momento, será discutido o direito à convivência 

familiar e o abuso parental na adoção, razão pela qual enseja a responsabilização civil por 

danos morais e materiais em decorrência da violação dos poderes inerentes do poder familiar. 

 

2.2 Evolução histórica  

A adoção está presente desde a civilização romana, período em que ressaltavam a 

necessidade de manter o legado familiar, notadamente por força dos valores religiosos. Por 

conta da impossibilidade de reprodução, utilizavam-se do instituto da adoção para evitar a 

extinção familiar. 

Libórni Siqueira explica como a adoção era utilizada para suprir a falta de 

herdeiros biológicos, como se segue: 

Em Roma, a família representava uma unidade complexa político-religiosa, 

imperando ao gravame da morte do pater familias sem deixar descendentes 

dentro de uma continuidade do vínculo sanguíneo. Havia necessidade de 

estabelecer-se uma figura jurídica que assim permitisse, surgindo daí a 

adoção, admitindo-se um estranho á família, concedendo-se-lhe a condição 

de filho legítimo, corrigindo-se as distrofias entre o parentesco civil 

(agnatio) e o parentesco de sangue (cognatio).16 

Convém ressaltar que a adoção era impedida para aqueles que possuiam filhos 

biológicos, de modo que somente os casais com problemas de fertilidade fossem legitimados 

para adotarem. 

Outrossim, verifica-se relatos da adoção no livro bíblico do Êxodo, Capítulo 2, 

versículos 1 a 10. Aqui, tem-se a famosa história de Moisés que fora adotado pela filha do 

faraó, após ser deixado às margens do Rio Nilo.
17

 

Na Idade Média, no entanto, a Igreja Católica reprovava a adoção, pois 

consideravam ilegítimos os filhos que não eram biológicos. Além disso, quando o de cujus 

                                                           
16
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não possuía herdeiros a herança era destinada aos senhores feudais ou à Igreja, sendo certo 

que os interesses econômicos, naquele período, exerceram fortes influências com vistas a 

rechaçar a adoção.
18

 

Impende salientar, que a positivação do instituto da adoção no Código 

Napoleônico de 1804 representou uma grande conquista no direito moderno e fez com que a 

adoção retornasse a cena, eis que as demais nações ocidentais passaram a recepcionar o 

instituto supracitado em seus ordenamentos jurídicos.
19

 

Novamente, surge a Revolução Francesa como grande palco da evolução do 

direito moderno concomitantemente com a democracia, influenciando inclusive a absorção 

dos direitos fundamentais pela CRFB de 88, inclusive, dando enfoque no tratamento fraternal 

do indivíduo. 

No Brasil, a Constituição Federal de 88 trouxe em seu Capítulo II um novo 

aspecto do direito de família, ressaltando os princípios da proteção integral e da dignidade da 

pessoa humana. Senão vejamos: 

O artigo 227, caput, e §4º. da Constituição da República assim dispõe: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança e ao adolescente, 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. 

Ademais, os filhos adotivos recebem a mesma condição de filho legítimo, 

condenando qualquer tipo de discriminação.
20

 

Frise-se que até a Constituição de 88 o filho adotivo não tinha os mesmos direitos 

referente à sucessão hereditária. 

Logo após a promulgação da Carta Magna de 88, a Lei n. 8069/1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) trouxe a adoção sob dois aspectos: a adoção de menores de 18 anos 
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através do devido processo legal/judicial – adoção plena ―e a adoção de maiores de 18 anos, 

regulada pelo Código Civil de 1916 e instrumentalizada por meio de escritura pública‖
21

 

A Lei n. 8069/1990 foi promulgada com a finalidade da aplicação do princípio 

constitucional da proteção integral, conforme observado no art. 227 da CRFB. Assim, 

crianças e adolescentes ganham destaque como verdadeiros sujeitos de direito. 

O instituto da adoção pode ser estudado, primeiramente, no Capítulo III – Direito 

da Convivência Familiar e Comunitária, Seção III – Da Família Substituta, Subseção III - Da 

Adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente  - Lei n. 8069/90. Assim como no Código 

Civil que corrobora os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei 

Nacional de Adoção (Lei n. 12.010/2009), que acrescentou alguns artigos no ECA. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ressaltar a excepcionalidade da 

adoção, sendo certo que a convivência familiar com a família biológica é imprescindível, 

mormente por ser o Estado o principal responsável para oferecer aos cidadãos as condições 

básicas a fim de evitar o abandono de crianças, haja vista a marginalização social ou a falta de 

condições socioeconômicas. 

Não obstante o caráter excepcional, a medida da adoção é irrevogável, desse 

modo, verifica-se a importância em seguir os requisitos estabelecidos pelo Estatuto, com a 

promoção de estudos psicossociais para análise da possibilidade da efetivação da adoção 

trazendo benefícios tanto para os adotandos quanto para os adotantes. 

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o adotado passa a ser filho como se 

natural fosse, visto que a sentença judicial determinará a expedição de Mandado de 

Cancelamento do Registro Civil existente, ou seja, corta-se quaisquer vínculos entre o 

adotado e a família de origem, bem como, determina-se a expedição de Mandado para 

inscrição do Registro Civil com o nome dos adotantes, inclusive, o nome dos ascendentes e 

constando o novo nome que a criança ou adolescente receberá, conforme a vontade daqueles. 

A vigência do Código Civil de 2002 trouxe implicações ao ECA, porquanto 

existia a dúvida se os artigos atinentes às crianças e adolescentes revogariam o ECA. Todavia, 

o Estatuto possuía em seu texto legal dispositivos mais completos do que aqueles presentes no 

Digesto Civilístico. 
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2.3 Requisitos e Legitimidade 

Primeiramente, a adoção é uma das medidas de colocação em família substituta e 

de caráter excepcional haja vista a primazia do núcleo familiar biológico e da família extensa.  

Portanto, a adoção é sugerida como última ratio, após as tentativas em promover a 

reintegração familiar, através da reestruturação familiar com o apoio dos órgãos municipais 

como o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Clínicas 

da Família, bem como os Conselhos Tutelares que oferecem o caminho para a mudança do 

panorama familiar, quando os envolvidos possuem baixo poder aquisitivo. 

Por outro lado, as diversas tentativas em manter uma criança em um núcleo 

familiar problemático implica na lentidão no processo de destituição do poder familiar e, 

enquanto não há sugestão para colocação em família substituta, advinda dos profissionais de 

psicologia e assistência social, milhares de crianças ficam estocadas nas instituições de 

acolhimento, ansiosas para fazerem parte de uma família. 

E a morosidade do judiciário resulta em outro problema, no crescimento das 

crianças e estas, consequentemente, passam a não serem desejadas pelos adotantes 

cadastrados. Na maioria das vezes, os candidatos a adotá-las perderam a delícia de 

compartilhar da primeira infância do filho que esperaram durante anos na fila da adoção.
22

 

O instituto da adoção é previsto pelo Código Civil que incorporou os dispositivos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e, inclusive, apresenta algumas questões com maior 

abrangência e clareza. Saliente-se que a Lei de Adoção (Lei 12.010/2009) provocou 

mudanças nas Leis supracitadas. 

Primeiramente, a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção traz a exigência que 

os requerentes se habilitem, através do Juízo da Infância e Juventude. Assim, o(s) 

requerente(s) deverão apresentar o documentos exigidos, quais sejam, certidão de casamento 

(se houver), comprovante de renda, certidões negativas emitidas pelos quatro cartórios cíveis 
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e criminais da circunscrição competente, bem como os atestados médicos comprovando pela 

saúde física e mental para a adoção.  

Após a verificação dos documentos supracitados pelo Ministério Público que, 

nesse caso, atua como fiscal da lei, exige-se a realização de estudo psicossocial a fim de 

avaliar a estabilidade socioeconômica e, ainda, se o requerente está preparado 

psicologicamente para adotar. Saliente-se que os estudos técnicos são realizados pela Equipe 

Multidisciplinar do Juízo, através de entrevistas investigativas com os interessados e com 

avaliação domiciliar. 

Conforme se depreende do art. 42, §2º do ECA, o requerente deve ter capacidade 

para os atos da vida civil, portanto, aos 18 (dezoito) anos de idade, a pessoa natural atinge a 

maioridade civil, conforme ora esposado no Código Civil de 2002 após a promulgação da Lei 

n. 12.010/2009. 

Contudo, a análise histórica nos mostra que antigamente a adoção era bem restrita. 

Na primeira redação do art. 368, do CC de 1916, a idade mínima para se adotar era de 

cinquenta anos. Com o advento da Lei n. 3.133/57, que adaptou o instituto da adoção aos 

novos tempos, a fim de incrementar o número de adoções, foi alterado o texto do art. 368, 

passando tal idade a ser de 30 anos.
23

 

A diminuição da idade e consequentemente da restrição tinha como finalidade o 

aumento no número de adoções e por conseguinte um maior número de crianças e 

adolescentes contemplados com um lar, com uma família. 

No entanto, é sabido que conquistar a maioridade civil não é suficiente para o 

instituto da adoção. Principalmente, na conjuntura atual do país, onde grande parte dos jovens 

de 18 anos até 20 anos de idade não possuem o devido amadurecimento e tampouco 

estabilidade econômica para tal. 

Além disso, a adoção exige responsabilidade, amadurecimento, planejamento e, 

ainda, uma verdadeira preparação para lidar com a paternidade socioafetiva, julgando pela 

complexidade. 
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Por essa razão, outros aspectos, além da idade mínima exigida, são levados em 

conta para autêntica efetivação da adoção e, desse modo, vê-se total importância do trabalho 

realizado pelos assistentes sociais e psicólogos do Juízo da Infância e Juventude, pois são eles 

que vão atestar se aquele requerente, efetivamente, reúne condições para adotar, ao longo do 

procedimento judicial.  

O estado civil, o sexo e a nacionalidade são irrelevantes para o instituto da 

adoção. Com relação aos dois primeiros, observa-se grande evolução do direito civil brasileiro 

ao reconhecer os novos modelos de família. 

Atualmente, a adoção realizada por casais homossexuais ainda é polêmica. Isso só 

demonstra o quanto a sociedade é conservadora, pois se limitam ao argumento arcaico que a 

adoção por casais gays influenciariam a orientação sexual da criança/adolescente. Argumento 

que já foi derrubado por pesquisas científicas. 

Segundo Paige Averett, especialista em desenvolvimento humano da East 

Carolina University, nos Estados Unidos, e autora de uma pesquisa sobre sexualidade de 

crianças criadas em ambientes gays, isso não ocorre, conforme esclarece
24

: 

―Os filhos de pais homossexuais não têm uma probabilidade mais 

elevada de serem gays se comparados às crianças de pais 

heterossexuais. E isso independe de eles serem biológicos ou 

adotados.‖ 

Ainda há divergências sobre o tema, porém alguns juristas se posicionaram a 

favor a exemplo do, como se segue: 

No tocante à possibilidade jurídica de adoção de filho por casal 

homossexual, entendemos não haver impedimento no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA – Lei n.° 8.069/90, de 13.7.90), visto que a capacidade 

de adoção nada tem a ver com a sexualidade do adotante que preenche os 

requisitos dos arts. 39 e seguintes daquele Estatuto, especialmente o seu art. 

42, dispondo que ‗Podem adotar os maiores de vinte e um anos, 

independentemente do estado civil‘.
25
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De fato, é o afeto que importa. Os juízos de valor devem se limitar na questão 

assistencial da adoção, ao ato de proporcionar uma família e o genuíno amor a uma criança, 

porquanto direito vital da pessoa humana. Ademais, todos somos iguais e não há de 

prevalecer as discriminações quanto à sexualidade de outrem. 

Existe a adoção realizada por solteiros, por somente um dos cônjuges ou 

concubinos (adoção unilateral) e, ainda, a adoção conjunta por casal. No último caso, deverá 

ser comprovado o casamento civil ou união estável, bem como a estabilidade familiar, nos 

termos do art. 41, §2º, do ECA. 

E até mesmo os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros 

podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e 

desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de 

convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com 

aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão, como dispõe 

o art. 42, §4º do ECA.
26

 

No que diz respeito à idade do adotando, o ECA e o Código Civil de 2002 são 

divergentes. Enquanto o ECA se restringe à adoção de indivíduos de até 18 anos de idade, 

com a exceção daqueles entre 18 e menores de 21 anos de idade que já estivessem sob a 

guarda ou tutela dos requerentes antes da maioridade, já o Digesto Civil não faz essa 

distinção, de modo que não importa a faixa etária do adotando. Senão vejamos: 

Art. 40 do ECA. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à 

data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

 

Art. 1.623 do Código Civil. A adoção obedecerá a processo judicial, 

observados os requisitos estabelecidos neste Código. 

 

Parágrafo único. A adoção de maiores de dezoito anos dependerá, 

igualmente, da assistência efetiva do Poder Público e de sentença 

constitutiva. 

 

"Imitando a filiação biológica, e propiciando autoridade e respeito, o adotante há 

de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado (o Código de 1916 exigia 18)".
27

 Essa 

regra busca resguardar o instituto da adoção, assegurando que a família a ser constituída 
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desenvolva-se adequadamente com vistas a viabilizar o vínculo afetivo próprio da relação 

paterno-filial. 

Outro requisito é o estágio de convivência, ora esposado no artigo 46 do ECA, 

que sofreu alterações com a Lei n. 12.010/2009. 

Por estágio de convivência entende-se que é o período no qual o infante passa 

junto a família dos adotantes para fins de adaptação, com o intuito de promover uma 

aproximação entre os envolvidos, bem como o fortalecimento dos vínculos afetivos. 

Esse estágio de convivência é acompanhado pela equipe técnica da entidade de 

acolhimento em que o infante encontra-se acolhido (se for o caso) e também do Juízo da 

Infância e Juventude. Desse modo, essa experiência servirá como base para a formação do 

convencimento do juiz no que tange à procedência ou à improcedência da adoção. 

O período do estágio de convivência não foi pré-determinado pela legislação, nos 

cado de adoção nacional, portanto, ficará a cargo do juiz de acordo com as nuances de cada 

caso. Já na hipótese de adoção internacional, foi fixado o prazo de 30 (trinta) dias, no mínimo, 

para o estágio de convivência, nos termos do §3º do art. 46, do ECA. 

Granato afirma que ―esse estágio é um período experimental em que o adotando 

convive com os adotantes, com a finalidade precípua de se avaliar a adaptação daquele à 

família substituta, bem como a compatibilidade desta com a adoção‖.28 

A grande importância está na real possibilidade em verificar o comportamento dos 

adotantes no dia-a-dia com os infantes. A fim de evitar a trágica desconstituição da adoção 

futuramente, causando graves prejuízos àquele que já fora retirado de seu seio familiar 

anteriormente, por razões alheias à sua vontade.  

Destarte, caso esse infante que está para ser adotado já se encontre sob a guarda 

ou tutela dos adotantes, desde que possibilite o convencimento de que a adoção será a medida 

que melhor atende aos interesses da criança ou do adolescente, não se fará necessário o 

estágio de convivência. Neste sentido o art. 46, §1º, do ECA. 

O consentimento é outra particularidade do instituto da adoção. Conforme o art. 

45, caput, do ECA há necessidade do consentimento dos pais biológicos ou representantes 
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legais da criança ou do adolescente. Como a destituição do poder familiar é questão 

prejudicial para a ação de adoção, é razoável que a família tenha conhecimento da ação da 

adoção e por conseguinte, se manifeste sobre a colocação do infante em família substituta. 

O consentimento será realizado perante o juiz ou será válido quando constar em 

declaração autenticada. 

O consentimento somente será dispensado em duas hipóteses: quando houver 

prévia destituição do poder familiar em ação diversa da ação de adoção e quando os pais 

forem desconhecidos ou estiverem em local incerto e não sabido. 

Na segunda hipótese supramencionada, é evidente que os atos administrativos 

com o fito de localizar os pais devem ser esgotados, ensejando, ainda, o esgotamento das 

diligências tendentes à citação, seguido da citação editalícia.  

Caso os pais biológicos se manifestem contra a adoção, ficará à cargo do juiz a 

decisão que deverá atender ao melhor interesse da criança e do adolescente. Destaque-se que a 

decisão deverá ser baseada nos documentos probatórios presentes nos autos e, principalmente, 

os estudos técnicos que avaliam a o panorama familiar que se desenvolveu durante o tempo 

que a criança ou o adolescente passou com os adotantes. 

Maria Berenice Dias nega o caráter absoluto da imprescindibilidade do 

consentimento quando verificada a existência de forte vínculo afetivo: 

 
Descabida a indispensabilidade da expressa manifestação dos pais registrais 

para a adoção, quando já existe o vínculo de filiação afetiva. Estando o 

adotando convivendo com os adotantes, nada justifica exigir a concordância 

dos genitores. De qualquer modo, a eventual recusa de qualquer dos 

genitores precisa ser justificada. Cabe figurar o exemplo de o genitor não 

conviver com o filho, que cria forte vínculo com o padrasto. Assim, é 

desarrazoado impedir a adoção pela falta de concordância do genitor, até 

porque sua postura enseja, inclusive, a perda do poder familiar (CC 1.638 

II).
29

 

 

Convém ressaltar a necessidade do consentimento do próprio adotando a partir 

dos 12 (doze) anos de idade. A oitiva do infante ocorrerá, obrigatoriamente, no âmbito da 

audiência, considerando o disposto no art. 28, §2º, do ECA.  
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Os menores de 12 (doze) anos de idade serão ouvidos na ocasião da realização dos 

estudos técnicos realizados através da Equipe Multidisciplinar do Juízo. É inegável que as 

declarações dos infantes serão de suma importância para a formação do juízo de valor daquele 

que decidirá seu destino. 

Dessa forma, as conclusões dos estudos técnicos vão nortear tanto as autoridades 

do Ministério Público quanto as do Juízo da Infância e da Juventude, de modo que a 

fidelização à fala da criança e do adolescente é extremamente relevante para a representação 

de sua vontade, especialmente para avaliar a adequação do ambiente e o comprometimento 

das pessoas que estão almejando a sua adoção. 

Muitos casos tratam da adoção na modalidade intuitu personae na qual os pais 

biológicos pelos motivos e sofrimento que os guiam resolvem entregar seu filho a outrem, 

pessoa que julgou capacitada para possuir a guarda de fato do infante e, por 

consequentemente, criar, sustentar e zelar. 

Na situação acima descrita, não existe o processo de adoção convencional, onde 

ocorre a habilitação dos possíveis adotantes, com posterior inscrição no Cadastro Nacional de 

Adoção e enfim, uma combinação de perfis feita através do COFAM (Serviço de Convivência 

Familiar). 

E pelo motivo acima exposto verificam-se divergências sobre essa modalidade de 

adoção. No entanto, Bordallo esclarece: 

Há que ser ter um critério para se aceitar as adoções intuitu personae, e este 

deve ser  vínculo de afeto entre adotantes e adotando. A existência deste 

vínculo será demonstrada pelos parecere sociais e psicológicos apresentados 

pela equipe da vara da infância. Toda a situação deve ser trabalhada com 

bom senso. Não devemos nos posicionar contra com a alegação de que está 

sendo violada a regra que obriga o respeito ao cadastro.30 

 

Isto posto, os estudos técnicos são importantíssimos, especialmente para essas 

pessoas que não se encontram habilitadas no Cadastro Nacional de adoção, mas pleiteam a 

adoção de um infante.  
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2.4 Efeitos jurídicos da adoção 

Com a sentença transitado em julgado fica estabelecido o vínculo jurídico do 

parentesco, gerando efeito que podem ser classificados em pessoais e patrimoniais.
31

 

A adoção, tecnicamente, é um instituto que torna possível a união de pessoas, 

criando uma relação de ascendência e descendência entre o adotante e o adotado, a partir de 

um ato jurídico irrevogável.
32

 

Tanto o art 227, §7º da CRFB quanto o Código Civil em seu artigo 1.596 trazem o 

princípio da isonomia, porquanto a igualdade deve pautar as questões referentes à filiação. 

Todos os filhos têm os mesmos direitos e qualificações, de modo que qualquer ato 

discriminatório seja inconcebível, independente se são biológicos, adotados, ou concebidos 

por meio de reprodução assistida e etc. Nesse caso, oportunas as palavras de Faria e 

Rosenvald: 

O filho adotivo não é um filho de segunda categoria e não pode sofrer 

discriminação em relação aos demais filhos. Com o Texto Magno, o adotado 

passou a ser sujeito de direitos, de todos os direitos reconhecidos ao filho 

biológico. A relação jurídica filiatória determinada pela adoção tem as 

mesmas qualificações e direitos reconhecidos aos filhos decorrentes do elo 

biológico.
33

 

 

Para a efetivação da adoção é imprescindível a ruptura dos vínculos familiares 

biológicos, ou seja, necessita-se da extinção do poder familiar com a família biológica para 

que a criança ou adolescente esteja livre para integrar outro núcleo familiar. 

 

Como descrito por Maria Helena Diniz: 

―os efeitos pessoais e patrimoniais da adoção operam ex nunc, pois terão 

início a partir do trânsito em julgado da sentença, salvo se o adotante vier a 

falecer na pendência da ação, hipótese em que retroagirá à data do óbito, 
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produzindo efeito ex tunc, conseqüentemente, o adotado será tido como 

herdeiro. Com isso admitida está a adoção pós mortem ou póstuma‖.
34

 

 

Em virtude dessa cessação, constará na certidão de nascimento do adotado o nome 

dos adotantes. Ademais, haverá, ainda, substituição dos nomes dos avós biológicos com o fito 

de evitar possíveis constrangimentos ao adotado. 

Além disso, outro efeito pessoal é a possibilidade de alteração do nome civil do 

adotando conforme se depreende do art. 47,§5º, do ECA, sendo certo que a criança ou 

adolescente portará a alcunha dos adotantes e, em alguns casos, até mesmo seu prenome 

poderá sofrer alterações. 

Quando a alteração do prenome do adotando é de vontade do adotante, necessária 

oitiva do adotando para consentir com a modificação. ―Devem o juiz e o Ministério Público, 

antes de autorizada a modificação, verificar por qual nome atende a criança, aquele constante 

do registro ou o indicado pelos adotandos.‖
35

 

Lembrando-se que o nome é uma das principais identidades de um ser humano, é 

o modo pelo qual a pessoa se apresenta e se reconhece, sendo o nome um fator de 

identificação na sociedade.  

Nesse sentido, a alteração do nome merece ressalvas, no caso de adolescentes. É 

sabido que muitos adolescentes estão submetidos ao cumprimento de medidas 

socioeducativas como meio de ressocialização. Nessa hipótese a alteração nominal 

favoreceria alguns adolescentes a se eximirem de cumprir com as devidas obrigações legais. 

Enfim, a mudança dos sobrenomes dos adotandos corrobora com o princípio da 

isonomia, evitando discriminações e constrangimentos para aquela criança ou adolescente que 

será o mais novo integrante da família. 

Como descrito pelo ilustre Carlos Roberto Gonçalves: 

Ela [a adoção] promove a integração completa do adotado na família do 

adotante, na qual será recebido na condição de filho, com os mesmos direitos 

e deveres dos consanguíneos, inclusive sucessórios, desligando-o, definitiva 
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e irrevogavelmente, da família de sangue, salvo para fins de impedimentos 

para o casamento
36

 

 

Saliente-se que os laços de parentescos na adoção se equiparam ao parentesco 

biológico. Assim, as mesmas restrições existirão para as relações socioafetivas, ou seja, 

decorrentes da adoção. Portanto, há impedimento matrimonial, principalmente entre 

ascendentes e descendentes. Já que o desrespeito dessa proibição descaracterizaria por 

completo o instituto da adoção. 

Evidentemente, o impedimento matrimonial no parentesco biológico, busca evitar 

o nascimento de crianças portadoras de deficiências físicas e mentais e de doenças decorrentes 

da procriação ocorrida entre pais e filhos. Não obstante, os aspectos morais e religiosos 

também são inerentes à essa restrição. 

No que diz respeito aos efeitos patrimoniais, como já mencionado acima, a 

relação socioafetiva vai se equiparar ao parentesco consanguíneo para todos os efeitos. Com 

isso, o adotando também será herdeiro e terá direito aos alimentos (art. 22, do ECA; art. 229 

da, CRFB; arts. 1.694 e 1.695, do CC). 

Conforme o artigo 227, é dever do Estado, da família e da sociedade assegurar o 

direito à alimentação à criança e ao adolescente. Neste mesmo passo, o art. 1.634, II, do 

Código Civil preceitua que um dos deveres do poder familiar é o da guarda, obrigando-se à 

prestação de assistência educacional, moral e material, ou seja, reunir condições para sustentar 

o adotando até quando houver necessidade. 

Com o falecimento do adotante, o direito sucessório será aplicado na sua 

integralidade a favor do adotado, herdeiro legítimo, nos termos dos artigos 1.829; 1.845 e 

1.846, do CC. Mas nem sempre foi assim. Senão vejamos: 

 
Art. 377 da Lei n. 3.133/57. Quando o adotante tiver filhos legítimos, 

legitimados ou reconhecidos, a relação de adoção não envolve a de sucessão 

hereditária. 

 

A partir da Constituição da República de 88, os filhos adotivos passaram a 

condição herdeiros legítimos, assim como postula Maria Helena Diniz: 
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Direito sucessório do adotado, visto que se equipara ao filho advindo de 

parentesco consanguíneo, herdando, em concorrência com o cônjuge 

sobrevivente ou convivente do falecido, na qualidade de descendente do autor 

da herança (CC, arts. 1.829, I, e 1.790, I e II), afastando da sucessão todos os 

demais herdeiros do adotante que não tenham a qualidade de filho.
37

 

 

Certamente, a evolução no direito civil foi gradativa e impulsionada pela 

Constituição da República que sobretudo buscou proteger a todos os indivíduos com base na 

igualdade e liberdade. 

 

3. ESTUDO DO CASO CONCRETO 

3.1 Breve descrição do caso concreto 

Para proceder com a análise da aplicação do direito na prática, o presente trabalho 

vem expor a estória de um infante que foi devolvido após a efetivação da adoção. Com vistas 

a preservar as identidades dos envolvidos, os identificaremos através de abreviaturas. 

Convém ressaltar que usaremos como base os documentos do processo judicial de 

nº. 0490880-82.2011.8.19.0001, localizado, atualmente, na 1ª Vara de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca do Rio de Janeiro. 

D.T.S., nascido em 3 de novembro de 2006 fora acolhido institucionalmente, após 

o falecimento de sua mãe biológica S.T.S. ocorrido em 9 de fevereiro de 2011. Na ocasião, o 

infante, ainda em tenra idade, ficou totalmente desamparado. Consoante informação constante 

nos autos de nº 0284629-32/2011, nenhum parente ou interessado foi visitá-lo. 

Assim sendo, o Ministério Público ajuizou Ação de Destituição do Poder Familiar 

pleiteando, inclusive, a colocação de D.T.S. em família substituta para que o mesmo 

integrasse a uma nova família que o acolhesse com amor e afeto. 

Posteriormente, a S.M.G.M. já habilitada no Cadastro Nacional de Adoção foi 

indicada pelo COFAM (Serviço de Convivência Familiar), diante da compatibilização de seu 

perfil com o do infante D.T.S. 
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As primeiras visitas aos infantes iniciaram em setembro de 2011 e após 

12/12/2011 a adotante começou a levá-lo para sua residência a fim de estreitar os laços e 

promover uma adaptação com o novo ambiente familiar. Saliente-se que a equipe técnica do 

Educandário Romão Duarte acompanhou devidamente o estágio de convivência, apresentando 

relatórios acerca dos encontros periódicos. 

Em dezembro de 2011, S.M.G.M ajuizou a Ação de Adoção em favor do infante 

D.T.S., com 4 (quatro) anos de idade à época, onde exprimiu suas ideias sobre o infante: 

―O menor D.T.S é uma criança muito esperta, observadora, receptiva e 

curiosa diante dos acontecimentos a sua volta, possui um lado carinhoso, 

gosta de historinhas de contos de fadas, e adora filmes de super heróis, e 

durante o estagio de convivência evoluiu gradativamente, apesar de 

expressar uma forte personalidade, demonstra, inclusive, seu lado afetuoso, 

hoje é uma criança muito amada, criada dentro de hábitos normais de uma 

família simples e estruturada.‖ – SIC 

 

Ao longo do procedimento judicial de adoção, a requerente solicitou atendimento 

da equipe técnica, pois encontrava-se com algumas dificuldades relativas ao comportamento 

de D.T.S. 

Consoante o estudo psicológico realizado em fevereiro de 2013, a adotante relatou 

que estava ―preocupada com as atitudes e o comportamento de D.T.S. Segundo ela, a criança 

mentia demais, quebrava eletrodomésticos de propósito e escondia coisas. Além disso, 

mostrava-se agressivo, tentando machucá-la durante as brincadeiras e apresentava 

comportamento sexualizado com relação a ela.‖ 

Diante deste fato, a psicóloga sugeriu a inserção de D.T.S. em tratamento 

psicológico e também a participação da requerente em grupos de pós-adoção tardia, todavia as 

orientações não foram atendidas pela adotante. 

O mesmo estudo aduz que os envolvidos construíram fortes vínculos afetivos e a 

criança já estava totalmente adaptada à nova rotina e, já considerava a requerente como sua 

mãe. 

Em fevereiro de 2013, a adotante pleiteou a renovação da guarda provisória de 

D.T.S e discorreu sobre algumas dificuldade com relação ao infante, mas ao mesmo passo, 

demonstrou empenho ao apresentar possíveis soluções com vistas a erradicar os problemas. 
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No âmbito da audiência de junho do ano de 2013, a adotante informou que o 

infante tinha recebido o diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo –TOC e, portanto, 

estava controlado à base de medicamentos haja vista o tratamento psiquiátrico. Naquela 

ocasião, a adotante ratificou sua vontade em adotar D.T.S, afirmando o seguinte: ―Que não 

obstante os problemas que estão sendo enfrentados, afirma desejar adotar David e ter por ele 

bastante afetividade.‖ 

A sentença proferida pela juíza Renata Raemy Rangel julgou procedente o pedido 

deferindo a adoção à S.M.G.M, reafirmando a importância e a excepcionalidade da adoção, 

como se segue: 

―Adoção é medida protetiva à criança, de natureza extrema, pois rompe o vínculo 

familiar antes existente, quando verificada ser a medida que melhor atende aos interesses da 

criança.‖ 

Decorridos 11 (onze) meses desde a adoção plena do infante, D.T.S compareceu 

ao Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Eliza Santa Roza – CAPSij acompanhado 

de sua mãe S.M.G.M. para atendimento. 

A mãe relatou que a criança era ―estranha‖ e má; que se auto machucava e a 

culpabilizava; que o infante sujava tudo após a limpeza; que D.T.S. não gostava de crianças e 

dizia ter vontade de matá-las; que o infante possuía consciência de seus atos, pois afirmava 

que o seu intuito era prejudicar a mãe e que o psiquiatra teria se negado a prosseguir com o 

tratamento de D.T.S, após o infante atear fogo em uma sala da igreja frequentada pelo 

profissional. 

Pela assistente social Márcia Guimarães foi dito: 

―S.M.G.M passou a dizer que iria entregar D. ao juizado, estava cansada e 

não acreditava na melhora do mesmo, mostrava-se ansiosa, passou a faltar 

aos atendimentos e nos ligava dizendo que estava desistindo, falava em 

entregar D. pois não tinha mais condições de ficar com ele‖SIC 

 

Outrossim, na audiência especial realizada em julho de 2014, a S.M.G.M  

asseverou que: 

―Procurou a justiça para que ‗recolhesse‘ o menor para tratamento; que uma 

mãe pode abandonar o seu filho; que D. teria dito ao psiquiatra (...) e que 

ela acredita que seja verdade, que o mesmo matou uma criança de rua de 
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tanto bater e gostaria de fazê-lo de novo e que tem receio que o menor faça 

de novo na escola e até mesmo em casa com a depoente pois o menor a 

ameaça; que gostaria que seu filho fosse acolhido em um hospital ou em 

algum local adequado para exame e tratamento; que deixou de levar o menor 

para os tratamentos (...)‖ 

(grifos nossos) 

Em contrapartida, o Parquet observou que a criança encontrava-se em situação de 

risco, pela gravidade dos fatos, mormente em decorrência da interrupção no tratamento 

psicoterápico, bem como no que diz respeito à fragilidade da relação socioafetiva materno-

filial, desse modo, manifestou-se da seguinte forma: 

―Em que pese este membro do MP ser contrário ao acolhimento de 

qualquer menor e repudiar qualquer ato de devolução de criança que já 

sofreu muito com os genitores biológicos, entendo que qualquer instituição 

de acolhimento tratará melhor D. do que a requerente, uma vez que não há 

dúvidas nenhuma que a instituição cumprirá ordem judicial de 

acompanhamento médico e psicológico da criança.‖ 

(grifos nossos) 

Ora senão repugnável a postura dessa mãe. Ainda que a criança tenha problemas 

psíquicos não se justifica a falta de empatia com um ser indefeso e que se encontra em 

formação. Observa- se que, similarmente, na adoção, os pais possuem expectativas quanto ao 

comportamento, adaptação e evolução do infante e, quando não são atingidas optam pela 

simples devolução, como se fosse uma mercadoria defeituosa. 

No caso em epígrafe, é perfeitamente claro que embora ciente dos problemas 

apresentados por D.T.S., a requerente persistiu na adoção tardia, talvez por egoísmo, quando 

se viu diante da possibilidade de exercer a tão sonhada maternidade. 

Infelizmente, essa adotante não tinha preparação e tampouco maturidade para 

lidar com uma criança de ―carne e osso‖. É indubitável que sua atitude abrupta em devolver a 

criança para o acolhimento institucional lhe causou mais danos psicológicos, talvez 

irreparáveis haja vista o histórico de perdas familiares. 

Nesse sentido, a psicoterapeuta infantil Denise Mondejar Molinofaz a seguinte 

ressalva; 

A adoção começa com a fantasia de um filho ideal, mas a criança é real, 

cheia de hábitos e costumes, principalmente as mais velhas", explica Molino. 

O que se percebe, segundo ela, é a dificuldade de construção de um 
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relacionamento sincero e duradouro. Nestes casos, o despreparo dos 

futuros pais pode minar a adoção.
38

 

(grifos nossos) 

No caso exposto, verifica-se que o processo de adoção foi realizado dentro de 

todas as formalidades, considerando todos os requisitos. Ademais, o estágio de convivência 

foi devidamente acompanhado pela equipe técnica da instituição de acolhimento e a adotante 

foi previamente alertada pelo Ministério Público e pelos técnicos do aparato institucional. 

Convém ressaltar, que casos como esse, de devolução após a conclusão da adoção 

são raros, mas existem. Por outro lado, há maior incidência de devolução durante o trâmite do 

processo de adoção, período em que os adotantes detêm a guarda provisória do(s) infante(s) – 

período denominado de estágio de convivência 

Portanto, é cabível a reparação civil por danos morais e materiais diante da grave 

violação ao princípio da dignidade da pessoa humana acima revelada, ao dever de guarda 

atinente ao poder familiar, caracterizando-se na prática de ato ilícito somado ao nexo causal e 

ao dano atingindo aos direitos da personalidade, quais sejam, o direito à integridade psíquica e 

à convivência social, principalmente. 

 

3.2 Abuso parental e aplicação da responsabilidade civil como solução 

3.2.1 Poder Familiar 

Para identificarmos a abuso parental, primeiramente, devemos estudar sobre o 

poder familiar.  

Na vigência do Código Civil de 1916, o poder familiar se denominava pátrio 

poder, que fazia menção ao parte familias, cuja terminologia em latim significa ―pai de 

família‖. 

Michele Amaral e Thanabi Bellezier discorrem sobre: 

Na Antiguidade o pater tinha poderes ilimitados sobre os filhos, enquanto a 

mãe, totalmente submissa, nada podia decidir quanto à educação dos filhos. 

A evolução do presente instituto foi no sentido do termo ―poder familiar‖, 
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antes intitulado pátrio-poder, deixar de ser o poder que o pai detinha sobre a 

vida e morte dos filhos, passando a ser ummunuspúblico, um poder/dever 

dos pais no interesse dos filhos. Foi em virtude do reconhecimento dos filhos 

como seres humanos dotados de dignidade, que se passou a reconhecer seus 

direitos, destacando o direito/dever de convívio com ambos os pais, 

independente de coabitação.
39

 

 

Desse modo, todas as obrigações estavam a cargo do pai com relação aos bens e 

às vidas dos filhos e também de sua esposa haja vista a predominação da sociedade patriarcal, 

ocasião em que as mulheres ainda tinham pouca voz e direitos mínimos, de formar que a mãe 

era mera coadjuvante na relação de proteção aos filhos. 

O artigo. 380 do Código Civil de 1916, de acordo com as alterações com a Lei n 

4.121/62 previa o seguinte: 

Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o com a 

colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, 

passará outro a exercê-lo com exclusividade. 

Parágrafo único: Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio 

poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvada à mãe o direito de recorrer ao 

juiz para a solução da divergência. 

 

A família era totalmente comandada pelo pai, pelo homem, pelo marido, visto 

como único provedor e consequentemente aquele que detinha o ―direito‖ e sabedoria para 

decidir o destino de toda a família. 

Ao ensejo do novo Código Civil de 2002, pretendeu o legislador encerrar a 

polêmica no sentido de que a denominação originária referia-se ao poderio exercido sobre a 

pessoa dos filhos pelo pater famílias e, não mais se referindo, exclusivamente à figura 

paterna, sepultaria uma eventual diferenciação entre o exercício de direitos pelo homem e pela 

mulher na sociedade conjugal. 

A Lei n 12.010/2009 acrescentou alterações nesse sentido, no ECA, conforme se 

observa o art. 21 do Estatuto: 

Art. 21. O pátrio poder poder familiar será exercido, em igualdade de 

condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, 
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assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à 

autoridade judiciária competente para a solução da divergência.  (Expressão 

substituída pela Lei nº 12.010, de 2009). 

 

No entendimento de Kátia Maciel: 

Não obstante a denominação inapropriada, fato certo e indiscutível é que 

este envelhecido instituto adquiriu feições modernas e consolidou a extinção 

definitiva do modelo de família patriarcal do direito romano, ou da chefia da 

sociedade conjugal pelo marido, com a mulher no papel de mera 

colaboradora.
40

 

 

Nesse sentido, há que se considerar que a terminologia "poder familiar" e 

"poder parental" também é inapropriada tendo em vista que a pretensa autoridade exercida 

pelos pais sobre os filhos é, antes de mais nada, uma responsabilidade e, portanto, um 

poder/dever (art. 1634 do CC). 

Conforme prevista na Constituição da República, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e no Código Civil o poder familiar abrange diversos direitos e deveres no que 

tange à filiação. Alguns desses deveres podem ser consultados no art. 22, do ECA: 

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e 

fazer cumprir as determinações judiciais. 

Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e 

deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da 

criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas 

crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. 

 (grifos nossos) 

Além disso, os genitores ou responsáveis legais têm o dever de salvaguardar o 

direito à vida, à saúde, ao lazer, à convivência familiar e comunitária entre outros fatores que 

sob a égide da doutrina da proteção integral deverão viabilizar o desenvolvimento sadio das 

crianças e dos adolescentes.  

Por outro lado, quando as crianças e os adolescentes possuem seus direitos 

violados ou suspensos de maneira injustificada, o poder familiar deixará de ser absoluto 
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diante da possibilidade da extinção, perda ou suspensão do poder familiar, conforme as 

normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil. 

Dá-se a suspensão, perda ou extinção do poder familiar por iniciativa do 

Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse conforme os arts. 24 e 155, do ECA. 

A competência para apreciação do pedido é dos Juízos da Infância e Juventude (art.148, p. 

único, ‗b‘, do ECA). A sentença que decretar a perda ou suspensão deverá ser averbada no 

registro de nascimento da criança ou do adolescente (art.164, do ECA e art. 102, § 6° da Lei 

de Registros Públicos
41

). 

As causas de suspensão são apresentadas de forma genérica com ampla margem 

de decisão ao magistrado. Em observância à regra do art. 1.637, do CC, a suspensão será 

verificada quando atestado o abuso de autoridade parental, má administração dos bens dos 

filhos, descumprimento aos deveres atinentes ao poder familiar e quando houver condenação 

por sentença irrecorrível, desde que seja em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos. 

O ECA em seu art.24 refere-se à suspensão que resulta na perda de todos os 

direitos em relação ao filho, inclusive o usufruto legal. Pode ser decretada liminarmente 

dentro do poder geral de cautela, deferindo-se a guarda a terceiro (art.157 do ECA). O art.23 

do ECA ressalta que a falta ou carência dos recursos materiais não constitui motivo suficiente 

para a perda ou suspensão do poder familiar, cabe ao Estado suprir as condições mínimas de 

sobrevivência. 

A suspensão ao contrário da destituição do poder familiar poderá ser 

reconsiderada haja vista o seu caráter efêmero, ou seja, dependerá da situação fática, se o 

infante permanece submetido à situação de risco ou se houveram alterações no panorama 

familiar. 

Kátia Maciel conceitua a perda do poder familiar. Senão vejamos: 

(...) a perda ou destituição do poder familiar é uma das formas de extinção 

do poder familiar (art. 1.635, V, do CC) que ocorre nos casos de castigos 

imoderados, abandono, atos contrários à moral e aos bons costumes, 

incidência reiterada nas faltas antecedentes e, ainda, quando comprovado o 

descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar (art. 

24 do ECA).
42
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O Estado pode interferir na relação familiar em casos específicos. Consoante o art. 

1.635, do CC as causas de extinção são: morte; emancipação; maioridade; adoção; decisão 

judicial nos termos do art.1638. O art.1636, do CC é expresso em afirmar que aquele que 

contrair novas núpcias não perde o poder familiar. 

Portanto, ―nos casos em que há possibilidade de recomposição dos laços de 

afetividade entre pais e filhos, a suspensão do poder familiar deve ser preferida à perda.‖
43

 

No presente estudo o abuso parental ora analisado diz respeito ao abandono 

sofrido pela criança D.T.S, nascido em 03/11/2006. 

No caso apresentado, estabeleceu-se relação de afinidade e afetividade com a 

adotante e a volta tardia para um outro lar que lhe é desconhecido, é totalmente prejudicial 

para sua formação emocional e intelectual, com prejuízos certamente irreparáveis. 

Impossível, portanto desfazer os vínculos afetivos sem largo e irreparável prejuízo 

à formação da criança. 

Na espécie, o único interesse que deverá prevalecer é o de D.T.S, sendo 

necessário, para que se alcance tal desiderato, sua permanência com a família substituta que o 

adotou e à qual se integrou plenamente. 

Ainda que seja em números reduzidos, a devolução após a adoção ocorre, não 

obstante o caráter irreversível do instituto da adoção, conforme se depreende do ECA em seu 

art. 39, §1º. 

Nesse caso, caracteriza o abuso parental de abandono que decorreu da rejeição da 

adotante com relação ao adotado que persistiu na adoção mesmo ciente dos distúrbios 

apresentados por D.T.S. e das dificuldades atinentes ao procedimento da adoção tardia. 

É oportuno dizer que o retorno da criança ao acolhimento institucional, após 

permanecer mais de 2 (dois) anos sob os cuidados da senhora S.M.G.M. causará a ela sérios 

danos psicológicos, eis que já existia a formação de vínculo afetivo, ao menos da parte da 

criança. Ademais, verifica-se que toda devolução traz sentimentos de rejeição e baixa –estima. 
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Portanto, mais uma vez institucionalizado, a criança não tem condições alguma de 

retornar ao núcleo familiar de origem biológica e, inclusive, possui condições limitadas de ser 

novamente adotado haja vista sua idade avançada e o distúrbio psicológico/psiquiátrico 

apresentado. 

Cumpre destacar, que D.T.S. não foi acompanhado por profissional habilitado 

durante todo o período no qual permaneceu sob os cuidados da senhora S.M.G.M., 

considerando a informação apresentada por relatório constante nos autos judiciais da ação de 

adoção. 

Não restam dúvidas de que a ―devolução‖ de uma criança à entidade de 

acolhimento cause sérios prejuízos emocionais e afetivos em sua vida, já que por mais uma 

vez sofrerá com a interrupção de seus vínculos familiares, de modo seria justa a condenação 

da senhora S.M.G.M. com o fito de ressarcir os danos irreparáveis causados ao infante D.T.S. 

É evidente, portanto que a restituição de uma criança à instituição de acolhimento 

caracteriza verdadeiro ato inescrupuloso como se fosse uma mercadoria defeituosa, 

principalmente, tratando-se de criança que já sofreu com a irreparável perda da mãe biológica 

quando tinha tenra idade. 

Assim, entende-se que cabe a responsabilização civil em favor do infante, 

considerando a frustração da criança ao ser abandonada pela família substituta, ocasionando-

lhe sérios danos psicológicos, bem como a violação da confiança outrora estabelecida nos 

dois anos de convivência familiar. 

Pelo Ministério Público, representando D.T.S. foram ajuizadas Ação de 

Responsabilidade Civil por Danos Morais e Ação de Alimentos que se encontram em trâmite 

na 1ª Vara da Justiça da Infância e Juventude e do Idoso. Saliente-se que os processos 

judiciais supracitados ainda não possuem decisão. 

 

3.2.2Do cabimento da Responsabilidade Civil no caso aplicado 

A adoção, conforme ora esposado no presente trabalho, possui caráter irrevogável, 

de modo que a sentença judicial válida que estabelece o vínculo jurídico da adoção produzirá 

os efeitos constitutivos ora explicitados acima. 



39 
  

Não obstante, o número de devolução de crianças e adolescentes após a efetivação 

da adoção têm se tornado alarmante. Embora não exista um estudo que apresente dados 

estatísticos dos casos nacionais, verifica-se que é um problema que vem se acentuando. 

Segundo a advogada Silvana do Monte Moreira, presidente do Instituto Brasileiro 

de Direito de Família –IBDFAM, uma das circunstâncias que prejudicam a preparação dos 

interessados na adoção, na fase de habilitação, seria a precariedade das estruturas das Varas 

da Infância e Juventude, que não possuem o número adequado de profissionais para integrar 

as equipes técnicas do Juízo.
44

 

No entanto, o estudo de caso demonstrou que o processo de adoção foi 

inteiramente acompanhado e auxiliado por profissionais que tiveram o cuidado ao analisarem 

a problemática e conduziram o caso com total seriedade e competência. Porém, as orientações 

não foram seguidas à risca pela adotante. 

Pode ser que a falta de estrutura do Poder Judiciário seja um fator crucial na falta 

de preparação e amadurecimento daqueles que desejam constituir uma família pela adoção. 

Outrossim, os fatores que motivam as pessoas a adotarem deveriam ser considerados causa 

significativa para o abandono do infante. 

Verifica-se que na grande maioria dos casos, os indivíduos se habilitam ao 

Cadastro Nacional de Adoção apresentando histórico de infertilidade, ou tentativas 

infrutíferas de ter um filho biológico. Assim, a adoção é vista como uma alternativa haja vista 

o insucesso da procriação por vias naturais ou manipuladas. 

Dessa forma, a adoção, em muitos casos, é a última medida para a concretização 

do sonho familiar, razão pela qual os requerentes chegam a sobrepor suas expectativas 

naquele infante que estão recebendo, buscando suprir o ―vazio‖ diante das incapacidades 

biológicas. 

Se não houver o amor incondicional naquela nova filiação que se formou, 

qualquer dificuldade será enxergada com ―lentes de aumento‖ e que em alguns casos levará  

à rejeição do infante.  
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Convém salientar, que cada criança e adolescente tem um histórico diferente e 

frequentemente o histórico social e familiar vai influenciar na sua adaptação. Além disso, ―às 

vezes, os pais adotivos não percebem que estão sendo testados e acham que é ingratidão da 

criança. Imperfeições num filho adotivo são mais difíceis de ser acolhidas porque os pais 

pensam: ‗isso não pertence a mim porque não o gerei‘.‖
45

 

No caso em epígrafe, o comportamento do infante foi o estopim para o início da 

frustração e da rejeição da mãe adotiva, o que demonstra a ausência de preparação para 

assumir a maternidade como se biológica fosse. 

Daí, retoma-se à questão da irrevogabilidade, pois ao mesmo passo que a 

revogação da sentença é inconstitucional, busca-se atender ao melhor interesse da criança ou 

do adolescente rejeitado, com vistas a salvaguardá-los de maus tratos e abusos que possam ser 

perpetrados pelos pais adotivos que buscam a devolução. 

Um abandono por si só já ocasiona diversos prejuízos, mormente de ordem 

psísica, quiçá, aquele que sofreu o segundo abandono. A criança ou adolescente que 

vivenciou essa situação, certamente, se sentirá culpado por ser preterido uma vez mais. 

E a reparação civil e a fixação de alimentos até que o infante atinja a maioridade 

têm sido utilizadas pelo Poder Judiciário como forma de punir os pais e, ainda, minimizar os 

prejuízos causados ao menor, equiparando-se a devolução ao abandono afetivo. 

Os dispositivos básicos que tratam da reparação civil são os artigos 186, 187 e 

927, todos do Código Civil. Senão vejamos: 

Art. 186, do CC. ―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. 187, do CC. ―Também comete ato ilícito o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.‖ 

Art. 927, do CC. ―Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.‖ 
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À luz da legislação brasileira, os dois primeiros dispositivos supracitados definem 

o ato ilícito, ou seja, o ato lesivo que causa dano a outrem ao violar a norma e o direito de 

outrem. Arnaldo Rizzardo esclarece que o ―ato ilícito decorre da conduta antissocial do 

indivíduo, manifestada intencionalmente ou não, bem como por comissão ou omissão, ou 

apenas por descuido ou imprudência.‖
46

 

Roberto Senise Lisboa explicita que ―ato ilícito ou delito é todo comportamento 

pessoal contrário ao ordenamento jurídico, pelo desvio de conduta ou descumprimento de 

dever jurídico imputável ao agente, que acarreta resultado lesivo a outrem‖
47

 

Logo, o ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade
48

, de modo que a conduta 

ilícita gerará o dever de reparação civil a fim de ressarcir os prejuízos causados a outrem 

devido à violação das normas jurídicas. 

É evidente, que retirar uma criança da instituição de acolhimento aos 4 (quatro) 

anos de idade com a promessa de fazer parte de uma família socioeconomicamente estável, ou 

seja, caracterizando oportunidade de vivência totalmente única na vida daquela criança, 

alterar seu nome, não propiciar tratamento psicológico desde a recomendação da equipe 

técnica que acompanhou o estágio de convivência e, além disso, devolvê-la aos 9 anos de 

idade, somente com a roupas do corpo, sem demonstrar afeto para com o filho, configura 

grave violação ao direito de outrem, passível de responsabilização civil haja visto a conduta 

negligente da mãe. 

Segundo a mãe, a criança apresentava desvios comportamentais, todavia, a mesma 

não propiciou o acompanhamento psicológico adequado durante todo o período em que o 

infante esteve sob sua guarda. Nesse caso, a falta de tratamento pode ter agravado o quadro 

médico da criança. 

Conforme o exposto, é duvidoso que qualquer reparação civil conseguirá afastar 

os prejuízos causados ao infante que pelo retorno à entidade de acolhimento, por mais uma 

vez estar fora de um seio familiar e pelo sentimento de culpa que o infante sentirá ao ser 

renegado, após anos de convivência e formação de vínculos com a mãe adotiva. 
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Em regra, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil é subjetiva, 

e, portanto, o Direito de Família vai se pautar no conceito de culpa
49

, correlacionando o nexo 

causal existente entre o ato ilícito e o dano. 

Orlando Soares define que ―a responsabilidade subjetiva se baseia na capacidade 

de entendimento ético-jurídico e determinação volitiva (vontade), adequada (a certo fato), que 

constitui pressuposto necessário para a aplicação de determinada sanção, com fundamento na 

culpabilidade‖
50

 

Já a responsabilidade objetiva surgiu para abarcar outras situações que não se 

enquadravam no conceito de culpa, mas eram passíveis de reparação civil.
51

 Além disso, 

somente os casos especificados em lei ou quando se tratar de atividade que envolve riscos 

para o direito de outrem, consoante se depreende do parágrafo único do artigo 927, do Código 

Civil. 

A responsabilidade civil por danos morais, no presente caso, se deve ao fato de 

que a adotante ao devolver seu filho como se fosse uma mercadoria defeituosa e o não 

fornecimento de acompanhamento psicológico, causaram danos morais ao infante: danos 

psicológicos à criança. 

Por fim, o seu abandono gerou prejuízo material para o futuro digno da criança 

que existia com a sua inserção em uma família. Esta dificuldade decorre, dentre outros 

motivos, em razão de sua idade, já que atualmente D.T.S está com 9 (nove) anos de idade. 

É consenso de que a partir dos cinco anos de idade a adoção de criança ou 

adolescente torna-se muito difícil haja vista que os interessados preferem crianças recém-

nascidas, brancas e com doenças tratáveis. Tanto assim o é, que ―menos de 5% das crianças 

inscritas no Cadastro Nacional de Adoção têm entre zero e três anos de idade e 77% delas já 

passaram dos 10 anos, segundo pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).‖
52
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Acerca do dano moral, entende-se como uma ofensa aos direitos da personalidade. 

Nesta linha observa-se o ensinamento de Wilson Melo da Silva: ―danos morais são as lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-

se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo 

que não seja suscetível de valor econômico
53

 

Para Maria Celina Bodin, ―partindo-se do princípio de que os danos a serem 

provados são os prejuízos imateriais, já hoje a jurisprudência amplamente majoritária decidiu 

que o dano moral é um dano in re ipsa, isto é, um tipo de prejuízo que, justamente, não 

necessita de prova para ser indenizado.‖
54

 

Dito isto, para demonstrar o dano não haverá necessidade de provar os prejuízos 

para fazer jus à indenização. 

Lembrando-se que o caráter punitivo não deve se destinar a proporcionar um 

enriquecimento do autor da ação. In casu, trata-se de forma de efetivamente punir a 

responsável pela inobservância dos preceitos constitucionais que asseguram o direito 

fundamental à convivência familiar e, principalmente, o direito à dignidade da pessoa 

humana. 

A punição tem a finalidade de coibir a mesma atuação tanto pela mãe que integra, 

atualmente, o polo passivo da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais quanto os 

demais possíveis requerentes interessados em dar início ao processo de adoção. 

O abandono afetivo é antes de tudo um dano à personalidade do indivíduo. As 

consequências do abandono na formação psíquica de uma criança pode refletir na dificuldade 

em estabelecer relações interpessoais e, ainda, na confiança em futuros adotantes e até mesmo 

com relação aos profissionais que o cercam. 

A ementa a seguir demonstra o entendimento que vem prevalecendo na 

jurisprudência, ou seja, admitindo-se a indenização por dano moral em casos de devolução 

após a adoção. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO DE MENOR ADOTADO À MÃE 

BIOLÓGICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. REJEIÇÃO 
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PELOS PAIS ADOTIVOS. GRAVE ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCABIDO. 

EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE 

PARENTESCO A PARTIR DA ADOÇÃO PELA MÃE BIOLÓGICA. 

APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA, COM 

DETERMINAÇÃO. 1. Ação de indenização por danos morais movida por 

absolutamente incapaz (à época da distribuição do feito), em virtude de ter sido 

devolvido à mãe biológica pelos pais adotivos, com quem conviveu desde um ano de 

idade. Sentença de improcedência. Reforma parcial. 2. Danos morais configurados. 

Réus que se aproveitaram da aproximação entre o autor e sua mãe biológica, para se 

livrarem do menor, que estava apresentando problemas comportamentais durante a 

adolescência. 3. Rejeição pelos pais adotivos que provocou grave abalo psicológico 

ao adotado (apelante), conforme laudos psicológico e psicossociais. 4. Dano moral 

configurado. Indenização arbitrada em R$ 20.000,00. Razoabilidade diante da 

capacidade econômica das partes. Valor que deverá ficar depositado em conta 

judicial até que o autor alcance a maioridade. 5. Pedido de pensão alimentícia 

descabido. Extinção do poder familiar, e, consequentemente, do vínculo de 

parentesco. Ausência do dever de sustento. 6. Apelação do autor parcialmente 

provida, com determinação. (TJ-SP, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, 9ª Câmara de Direito Privado). 

 

Por outro lado, alguns defendem a aplicação da teoria da responsabilidade civil 

por perda de chance ou oportunidade, já que no presente caso a lesão decorre das condições 

que foram desfeitas com a devolução do infante, quais sejam: direito ao desenvolvimento 

profissional, educacional e psíquico, bem como o acesso ao lazer, cultura e alimentação em 

padrões divergentes daqueles oferecidos por uma instituição de acolhimento estatal. 

A teoria francesa perte dúne chance e sua relação com a possibilidade de 

indenização de valor dessa chance é claramente descrita da seguinte forma:  

―Normalmente, o simples fato de as chances de dano terem sido aumentadas 

por ação ou omissão faz apenas possível, mas não certa, a ocorrência desse 

dano. Todavia, tal fato pode ter contribuído, se outras circunstâncias levaram 

a pensar que, na ausência das chances, o dano não teria ocorrido. Além do 

mais, a relação de causalidade sendo certa entre o fato alegado e a chance de 

dano criada, a vítima poderá ser indenizada do valor dessa chance, caso esse 

valor seja apreciado em dinheiro.‖
55

 

 

Nessa hipótese, seria avaliada a probabilidade do ―devolvido‖ ter sido adotado por 

outra família que proporcionasse uma educação de qualidade e consequentemente, no futuro, 

lhe possibilitasse uma inserção no mercado de trabalho com destaque positivo. Além disso, 
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poderia lhe proprocionar todo o sustento necessário para seu desenvolvimento sadio até que 

atingisse sua independência financeira. 

Ressalte-se, ainda, que o no caso do D.T.S, o Ministério Público revestido de 

legitimidade e interesse processual ajuizou tanto a Ação de Responsabilidade Civil quanto a 

Ação de Alimentos em face da mãe adotiva. 

Vale lembrar que a ação de alimentos é regulada pela Lei 5.478/68 e, à luz da 

legislação supracitada, os alimentos provisórios serão fixados pelo juiz desde que exista prova 

inequívoca da existência de parentalidade. 

Outrossim, o pedido de alimentos vai ser exigido desde a data de sua fixação, nos 

termos do art. 4º da Lei n.º 5.478/68. 

A ilustre Maria Berenice Dias discorre que: 

―Qualquer que seja a natureza dos alimentos, ao serem fixados initio litis, 

nasce o dever de pagar a partir do momento em que estipulados. Sequer se 

faz necessária a prova préconstituída da obrigação, pois, em face da 

possibilidade de antecipação de tutela, assegurada pelo art. 273 do CPC, 

basta prova que convença da verossimilhança do direito.‖
56

 

 

Com a vigência do Novo CPC, a tutela antecipada passa a ser prevista pelo artigo 

294 e seguintes.
57

 

Em casos de devolução após a adoção, é importante mensurar o dano sofrido pela 

criança ou pelo adolescente. 

É incontestável que o infante rejeitado sofre com os prejuízos atinentes ao 

conforto material e à formação intelectual e profissional que seriam esperados caso 

permanecesse sob os cuidados dos adotantes. Além disso, surge a urgente necessidade de 

arcar com os custos de tratamentos psicológicos/psiquiátricos e medicamentos que seriam 

dever dos pais adotivos. 
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 DIAS. Maria Berenice. Alimentos desde e até quando?. p.2 >>http://www.mariaberenice.com.br/uploads/4_-
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Com relação ao pagamento das prestações alimentícias, entende-se que está 

interligado ao parentesco e não ao poder familiar, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.478/68
58

, 

portanto, não se extingue com a destituição do poder familiar. Maria Berenice Dias explica: 

―Enquanto o filho se encontra sob o poder familiar, a obrigação decorre do 

dever de sustento. A perda do poder familiar não exclui o dever de prestar 

alimentos, uma vez que persiste o vínculo de parentesco biológico. De todo 

descabido livrar o genitor do encargo de pagar alimentos ao filho quando a 

exclusão do poder familiar decorre, por exemplo, do fato de castigar 

imoderadamente o filho ou deixá-lo em abandono, ou por qualquer outro dos 

motivos elencados da lei (CC 1.638).‖
59

 

 

Tanto assim o é que o Código Civil em seu artigo 1.696 não menciona o poder 

familiar como requisito correlacionado à obrigação alimentícia, de modo que o parentesco 

basta. Senão vejamos: 

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 

 

De tal forma, restaram evidenciadas as formas razoáveis de coibir a violação as 

garantias fundamentais infanto-juvenis e ressarcir aqueles que foram tragicamente 

descartados. 

 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nota-se a carência do Princípio da Proteção Integral aos menores 

de idade desde o início da formação da sociedade contemporânea, especialmente com a 

discriminação diante da filiação. Durante muito tempo o Estado sustentou essa estrutura 

discriminatória, promovendo leves mudanças, até o advento da Constituição de 1988. 
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O mundo estava em transformação, as crianças e os adolescentes conquistaram 

amplos direitos, inclusive com a interpretação teleológica e axiológica do ECA somado ao 

Código Civil e juntamente com a Constituição Brasileira. 

No presente trabalho, aclarou-se quanto à evolução das garantias e direitos 

fundamentais às crianças e aos adolescentes, que passaram a ser vistos como sujeitos de 

direitos em formação, merecendo, então, tratamento diferenciado. 

Não obstante todo esse avanço na legislação, verifica-se que o país carece de 

infra-estrutura para executar as medidas públicas que vislumbram a vivência com base na 

dignidade da pessoa humana. 

A inércia do Estado reflete, principalmente, na criança e no adolescente que em 

muitos casos vai ser persuadido a escolher um caminho ―mais fácil‖ para obtenção da 

independência ou de um certo status. E até mesmo sofrem com os pais que não recebem o 

auxílio proveniente do aparato estatal e acabam vítimas do abuso parental decorrente das 

substâncias psicoativas ou por conta da extrema vulnerabilidade social que os comete. 

Obviamente, existem casos que independem do meio social, todavia, no estudo de 

caso levantado na 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, cujas 

áreas de atribuição são Barra da Tijuca e bairros adjacentes e ainda Coelho Neto e bairros 

adjacentes, verifica-se que existe maior incidência de casos de abuso parental nas áreas de 

menor poder aquisitivo. 

É evidente, que o problema social está diretamente correlacionado ao crescente 

números de crianças e adolescentes que se encontram dentro de instituições de acolhimento, 

em decorrência da violação dos deveres inerentes ao poder familiar. 

Da impossibilidade em promover a reintegração familiar, se vê como medida 

possível a colocação em família substituta. Daí surge a adoção como uma das principais 

medidas que tem como o principal escopo dar uma família àquelas crianças que estão 

esquecidas nas entidades de acolhimento. 

Atualmente, o procedimento para a efetivação da adoção segue os princípios 

basilares da doutrina da proteção integral, visando ao atendimento do melhor interesse da 

criança e do adolescente, de modo que o processo exige diversos requisitos e formalidades a 

fim de resguardar os infantes. 
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É patente, a lentidão do processo, onde muitas pessoas passam anos até terem seus 

perfis compatibilizados com algum infante. E após, serão realizados uma série de estudos a 

fim de analisar a adaptação e o estágio de convivência, assim, como a formação de vínculo 

entre os envolvidos. 

Convém salientar que a demora se dá pela demanda dos habilitados no Cadastro 

Nacional de Adoção que na maioria das vezes desejam a adoção de um recém-nascido, branco 

ou pardo. Ou seja, a além da restrição da faixa etária observa-se que as crianças negras são 

preteridas. 

Isso se dá, porque na maioria das vezes, os requerentes buscam adotar crianças 

que se assemelham a eles, pessoas que assumirão o poder familiar, a relação paterna/materna-

filial e, acabam se esquecendo que adoção é ato de amor, é mergulhar de coração e, portanto, 

não cabe discriminação. 

Outrossim, as dificuldades não dirimidas pelas famílias adotantes acabam levando 

à desistência da adoção, ainda no estágio de convivência e em alguns casos, a devolução 

ocorre após a sentença constitutiva de adoção. 

Como tratada no presente trabalho, a devolução acarretará sérios prejuízos 

emocionais e afetivos na vida daquele que sofreu o segundo abandono, já que mais uma vez 

sofrerá com a ruptura dos vínculos familiares. 

Não obstante a irrevogabilidade da adoção, a devolução será aceita pelo judiciário 

como forma de salvaguardar os direitos daquela criança vítima de rejeição, buscando a 

minimização de seu sofrimento. Portanto, este trabalho busca reafirmar o cabimendo da 

responsabilidade civil como forma de contornar os danos ocasionados pela devolução e, 

ainda, como punição pecuniária aos adotantes. 

Ora, são os adotantes que se dirigem até o Juízo da Infância e da Juventude, são 

eles que requerem a habilitação no Cadastro Nacional de Adoção e passam por diversas 

etapas que lhe preparam e buscam promover o amadurecimento através de grupos e 

profissionais que vão trabalhar em cima daquela manifestação de vontade. 

Não há justificativas para devolver uma criança como se fosse um produto com 

vício redibitório. Todos adotantes devem ter ciência dos riscos envolvidos e aceitar aquele 
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filho como se biológico fosse, de modo que venham a lidar com os obstáculos da mesma 

forma que lidariam se tivessem diante de um filho biológico. 

É inconcebível que os pais se eximam de suas obrigações oriundas do poder 

parental, sem que compensem o infante lesado, que ―serviu‖ até não de acordo com a 

conveniência.  

Portanto, deve-se aplicar extensivamente a responsabilização civil quando 

verificado ato ilícito, o nexo causal e dano, no âmbito do Direito de Família ou mais 

especificamente no Direito da Infância e Juventude a fim de coibir atitutes como essas que 

configuram, evidentemente, o abandono afetivo. 
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