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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de responsabilização 
civil do pretendente à adoção que desiste da medida, sem justificativa razoável, 
durante o estágio de convivência, causando danos irreparáveis à criança ou 
adolescente. Para tanto, abordam-se questões apresentadas com a alteração 
constitucional de 1988, tais como a noção de afetividade, a Doutrina da Proteção 
Integral, a importância do estágio de convivência e dos grupos de apoio à adoção, e 
o atual papel das crianças e adolescentes no ordenamento jurídico brasileiro. Ante a 
ausência de vedação legal para a desistência de adoção antes do trânsito em 
julgado da sentença, utiliza-se a teoria do abuso do direito, que caracteriza referida 
conduta enquanto um ilícito, devido à violação da boa-fé, dos bons costumes e da 
finalidade social e econômica da adoção e do estágio de convivência.  Apresenta-se 
a aplicação do instituto da responsabilidade civil aos casos de desistência da adoção 
devido ao nítido abalo moral causado nos infantes e jovens, que devem ser 
compensados pelos danos sofridos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Adoção. Desistência. Estágio de convivência. 

Responsabilidade civil. Abuso do direito. Dano moral.  



 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the possibility of civil liability of the adoption applicant that 
gives up on the process without reasonable justification during the stage of 
cohabitation, causing irreparable damage to the child or adolescent. In order to do 
so, the work addresses issues raised by the 1988 Brazilian Constitution, such as the 
concept of affectivity, the Doctrine of Integral Protection, the importance of 
cohabitation stage and support groups for adoption, as well as the current role of 
children and adolescent in the Brazilian judicial system. In view of the absence of a 
legal ban on the withdrawal of adoption before final judgement is given, this work 
employs the theory of abuse of law, which characterizes such conduct as unlawful 
due to the violation of the principle of good faith, of good customs and social and 
economic purpose of adoption, as well of the stage of cohabitation. This work apply 
the institute of civil liability in cases of adoption withdrawal due to the clear moral 
shock caused on children and adolescents, who must be compensated for the 
damage suffered.  
 
Keywords: Adoption. Withdrawal. Stage of cohabitation. Civil liability. Abuse of 

rights. Moral damage. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da Doutrina da Proteção Integral, a adoção se tornou um meio de 

concretização dos direitos das crianças e adolescentes. Os menores são 

efetivamente reconhecidos como sujeitos de direitos e pessoas vulneráveis, que se 

encontram em desenvolvimento físico e mental. Nesse sentido, a adoção passa a 

ser vista com mais seriedade, devendo se fundar em motivos legítimos e apresentar 

reais vantagens para o adotando (AMIN, 2015, p. 50). 

O estágio de convivência é um período importante para o processo de 

adoção, pois é nele que se verificarão a construção afetiva entre adotante e 

adotando e as reais vantagens da adoção. No entanto, muitos adotantes se utilizam 

desse momento como uma fase de teste, devolvendo a criança ou adolescente às 

instituições de acolhimento caso não atenda a suas expectativas (GRANATO, 2009, 

p. 81). 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a possibilidade de aplicação 

do instituto da responsabilidade civil, referente à indenização por dano moral, ao 

adotante que, após passar por toda a etapa preparatória e realizar visitas à criança 

ou adolescente, ingressa no estágio de convivência, levando o menor para seu lar, 

para, posteriormente, desistir da adoção. 

A análise da possibilidade de responsabilização civil dos adotantes 

desistentes é de extrema importância, tendo em vista a reiteração de casos de 

desistência de adoção. Em muitos desses casos há a violação à dignidade das 

crianças e adolescentes, que são objetificadas e vivem com incertezas. 

Embora a adoção se concretize apenas com o trânsito em julgado da 

sentença, durante o estágio de convivência a criança e o adolescente criam 

expectativas e sentimentos que são rompidos com a desistência da adoção de forma 

injustificada e inesperada. Analisa-se a aplicação do instituto da responsabilidade 

civil aos casos de desistência de adoção, que além de compensar os danos sofridos 

pela criança ou pelo adolescente, serve também para conscientizar os adotantes da 

seriedade da adoção. 

Não sendo o objeto do estudo previsto expressamente em lei, utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica e a análise jurisprudencial para verificar como a doutrina e os 
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tribunais têm se manifestado sobre o tema, traçando um paralelo entre o 

ordenamento infantojuvenil e a problematização proposta.  

O primeiro capítulo dedica-se ao estudo da afetividade enquanto base 

normativa para a constituição das famílias modernas, resultado das modificações 

incrementadas ao ordenamento brasileiro com a Constituição Federal de 1988. Além 

disso, ainda com base nas alterações constitucionais, se aponta a mudança de 

paradigma no direito infantojuvenil e a importância dos grupos de apoio e do estágio 

de convivência para o processo de adoção.  

O segundo capítulo discorre brevemente sobre o instituto da 

responsabilidade civil e a teoria do abuso do direito. Em seguida, aprofunda-se no 

tema deste estudo, enquadrando a desistência da adoção durante o estágio de 

convivência enquanto um ilícito por abuso do direito, verificando o preenchimento 

dos pressupostos da responsabilidade civil e a existência do dever de indenizar. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a visão dos tribunais brasileiros sobre o 

tema. Serão expostas posições favoráveis e desfavoráveis à responsabilização civil 

dos adotantes desistentes. Também será realizada uma análise crítica sobre os 

julgados, de maneira a identificar a configuração do dano moral, do dano material e 

do dever de prestar alimentos, em cada caso concreto.  
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1 ADOÇÃO E A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

A família sempre foi uma forma de perpetuação da sociedade. A adoção é, 

tradicionalmente, um meio para o acolhimento de crianças e adolescentes que serão 

inseridos em uma nova rede afetiva para constituição da filiação.  

Este capítulo se dedica ao estudo da afetividade enquanto base para as 

estruturas familiares atuais, à apresentação da mudança de paradigma na adoção, 

gerada pela Constituição Federal de 1988 e à exposição das fases do processo de 

adoção, em que será destacada a importância dos grupos de apoio à adoção e do 

estágio de convivência.  

 

1.1 AFETIVIDADE E ESTRUTURAÇÃO FAMILIAR 

 

A noção de família, que antes era baseada no seguimento do culto familiar e 

na dependência econômica entre seus membros, contemporaneamente possui um 

novo elo, o afeto. Este, juntamente da cumplicidade e da solidariedade mútua, funda 

a unidade familiar atual, possibilitando a união de pessoas independentemente da 

ligação sanguínea (PEREIRA, 2012a, p. 211).  

A paternidade e a maternidade afetiva acontecem por um processo contínuo 

e diário de afeto, em que está presente o estado de filho, que nasce não com o fator 

sanguíneo, mas com a manifestação de vontade, de afeição e com o cumprimento 

dos deveres parentais (MEDEIROS; NELSON, 2017, p. 95). A afetividade, apesar de 

não ser um princípio ou um direito fundamental explícito, é a base das famílias 

contemporâneas, que não mais se amparam em uma autoridade patriarcal biológica, 

mas em vínculos afetivos, em que todos os integrantes do núcleo familiar são 

sujeitos de direitos e ambos os pais são responsáveis pelos cuidados de seus filhos 

(VESENTINI, 2014, p. 334). 

Segundo Heleno Florindo da Silva e Daury Cesar Fabriz (2013, p. 28-30), a 

Constituição Federal de 1988, ao realizar uma maior ingerência nas regras de direito 

privado, acaba por trazer à tona a afetividade. Esta se revela, de forma implícita, no 

princípio da dignidade humana (art. 1º, III), na adoção como escolha afetiva, com 

igualdade de direitos e deveres entre filhos (art. 227, §6º), no reconhecimento como 

entidade familiar aquela formada por qualquer ascendente com seu descendente 
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(art. 226, §4º), no direito à convivência familiar, com prioridade absoluta da criança e 

do adolescente (art. 227, caput) e na paternidade responsável (art. 229). 

O princípio da afetividade é uma decorrência natural da valorização da 

dignidade da pessoa humana. A proteção constitucional da dignidade não envolve 

apenas o indivíduo isoladamente, mas também seu pertencimento a um núcleo 

familiar, seja biológico ou socioafetivo, que irá promover seu desenvolvimento e 

realização.  

A relação entre pais e filhos é um fator essencial na formação de 

personalidade do menor. A afetividade possibilita a consolidação de uma vida digna; 

consequentemente, sua ausência pode gerar danos que atingem a dignidade da 

pessoa humana, conforme escrevem Heleno Florindo da Silva e Daury Cesar Fabriz 

(2013, p. 35): 

 

A falta dessa afetividade poderá, segundo se demonstrou, ocasionar 
problemas de identificação e de relacionamento humano no futuro dessa 
criança, o que, conforme visto acima, consubstancia um prejuízo à 
personalidade humana sem possibilidade de reconfiguração, haja vista o 
fato dos psicanalistas não conseguirem reconstruir a estrutura afetiva do 
paciente. 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, extinguiu-se a desigualdade 

entre filhos biológicos e adotivos e a noção de entidade familiar foi ampliada. Assim, 

independentemente da origem dos filhos, todos serão tratados com igualdade de 

direitos e deveres, em uma entidade familiar que, para existir, basta ser formada 

pelo ascendente e descendente em comunhão de afeto.  

O princípio da afetividade também se revela no direito à convivência familiar, 

previsto tanto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, quanto no artigo 19, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Referidos dispositivos apresentam o direito 

de o menor ser criado no seio de sua família de origem ou de família substituta, que 

deve lhe garantir direitos e colocá-lo a salvo de toda negligência, violação, 

exploração e discriminação. 

A convivência familiar, enquanto relação afetiva diária entre os integrantes 

da família, é o que possibilita o desenvolvimento humano da criança e do 

adolescente. Estes devem ser criados em um ambiente seguro, com cuidados e 

ensinamentos que gerem seu reconhecimento como sujeitos de direitos, sua 

formação psíquica e sua inserção social (VIEIRA, 2016, p. 103). 
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Igualmente, vislumbra-se a afetividade na primazia do direito das crianças e 

dos adolescentes e na paternidade responsável. Aos menores é concedido 

tratamento especial, pois, uma vez que estão em fase de desenvolvimento físico e 

mental, é dado prioridade aos seus interesses. Já os pais são os maiores 

responsáveis pela solidificação da família, servindo de base ao desenvolvimento da 

criança e do adolescente, bem como suprindo suas necessidades materiais e 

afetivas. Assim, devem agir conforme suas obrigações familiares, deixando 

prevalecer os interesses dos menores. 

Portanto, verifica-se que o princípio da afetividade possui duas perspectivas. 

A primeira consiste em um dever jurídico que existe entre pessoas ligadas por algum 

vínculo de parentalidade ou conjugalidade, gerando condutas recíprocas 

representativas da afetividade. A segunda é resumida pela perspectiva de criação de 

um vínculo familiar entre os envolvidos (CALDERÓN, 2013, p. 138). 

A existência da afetividade nas relações sociais demonstra que a análise 

jurídica não pode ficar alheia a esse aspecto. Por essa razão, o constituinte fez 

constar, mesmo que implicitamente, o princípio da afetividade entre as normas 

constitucionais (TARTUCE, 2012, p. 28). 

Não só houve o reconhecimento da afetividade, enquanto princípio 

orientador no direito de família, como também foi reconhecida a ocorrência de danos 

causados pelo abandono afetivo. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm-se 

manifestado sobre o tema, identificando a ausência de afetividade como uma 

violação à dignidade da pessoa humana e aos deveres parentais, previstos no art. 

227 da Constituição Federal de 1988. 

A afetividade, como descrita anteriormente, não se refere simplesmente ao 

afeto e amor entre pais e filhos, mas também ao cumprimento de deveres impostos 

aos pais, tanto no Código Civil – nos artigos 1.566 e 1.634 – quanto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), nos artigos 4º, 22 e 33. Entre esses 

deveres, podem ser citados o dever de educação, guarda, sustento moral e material. 

Rodrigo da Cunha Pereira (2012b, p. 11) escreve que “[o] abandono parental 

deve ser entendido como a lesão a um interesse jurídico tutelado, extrapatrimonial, 

causado por omissão do pai ou da mãe no cumprimento do exercício e das funções 

parentais”. A ausência desse cuidado e do suporte paterno e materno, fundado no 

afeto, afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, da primazia 
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do interesse do menor e o direito à convivência familiar, gerando danos que 

transbordam o patamar material e atingem a criança e o adolescente em sua 

subjetividade, em seu aspecto moral. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifestou positivamente sobre o 

dever de indenizar decorrente do abandono afetivo em 2012, quando condenou um 

pai a indenizar sua filha em 200 mil reais por tê-la abandonado materialmente e 

afetivamente. 

No voto de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.159.242/SP, 

julgado pela Terceira Turma do STJ, a Ministra afirmou que “[a]mar é faculdade, 

cuidar é dever”.  Assim restou ementado o citado julgado: 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no 
Direito de Família. 
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento 
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que 
manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da 
CF/88. 
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida 
implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de 
omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente 
tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia - de 
cuidado - importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a 
possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono 
psicológico. 
4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno 
cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo 
mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, 
garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma 
adequada formação psicológica e inserção social. 
5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, 
ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática 
- não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 
6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é 
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada 
pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 
7. Recurso especial parcialmente provido. 
(STJ, REsp 1.159.242/SP. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. Terceira 
Turma. Julgado em: 24/04/2012. DJe 10/05/2012). 

 

Ao destacar o abandono afetivo como a não observância do dever de 

cuidado por parte dos pais, a Ministra apontou que não existem restrições para a 

aplicação das regras de responsabilidade civil no âmbito familiar e que, apesar de as 

relações familiares envolverem questões subjetivas, a paternidade e a maternidade 
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trazem consigo um vínculo objetivo com obrigações mínimas previstas legalmente 

(REsp 1.159.242/SP). 

A responsabilização por abandono afetivo ocorrerá, portanto, em situações 

em que os pais se omitem nos cuidados, na educação e no auxílio à formação de 

seus filhos. Existem normas que impõem a paternidade responsável, materializada, 

principalmente, pelo cumprimento de deveres de cuidado material e moral. Logo, o 

não atendimento de referidas normas se configura uma conduta antijurídica e 

indenizável (VESENTINI, 2014, p. 322). 

A afetividade, aqui manifestada pelo cuidado e suporte material e moral, tem 

repercussão direta no desenvolvimento da criança e do adolescente. Dessa forma, o 

abandono afetivo materno ou paterno gera danos de ordem imaterial na formação do 

menor, em sua identidade e personalidade. 

Observa-se que a família, que atualmente se estrutura com base no afeto, 

deve prover às crianças e adolescentes todo o cuidado e sustento – psíquico e 

material – necessários para a sua formação pessoal. Caso não haja tal amparo, a 

responsabilidade poderá ser imputada ao ascendente displicente, que terá que 

reparar os danos por meio de uma indenização. 

Em resumo, a noção da afetividade como um princípio aplicável ao direito de 

família é fruto de grandes inovações apresentadas pela Constituição Federal de 

1988, que colocou o ser humano e sua dignidade no topo do ordenamento brasileiro, 

tendo também constitucionalizado questões de direito privado. Além da inclusão da 

afetividade no âmbito privado, a Constituição de 1988 realizou uma grande mudança 

de paradigma em relação à adoção, conforme se abordará no próximo subitem.  

 

1.2 MUDANÇA DE PARADIGMA: DA DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR 

PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL  

 

A adoção, enquanto forma de propiciar afeto e cuidados básicos às crianças 

e aos adolescentes, é um ato jurídico pelo qual se insere uma pessoa em um núcleo 

familiar distinto do biológico, garantindo-lhe a primazia de seus interesses e o 

tratamento igualitário com eventuais outros filhos. 

Entre o início da normatização da adoção até a Constituição de 1988, o 

instituto da adoção passou apenas por modificações simples, sem se alterar 
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substancialmente. Com a nossa atual Carta Magna, a principal modificação se dá na 

ênfase da discussão sobre a adoção, que, antes girava em torno da ideia de direito 

dos adotantes de formarem sua própria família e não do direito do adotando de se 

inserir em uma (OLIVEIRA, 2017, p. 21). 

Antes da Constituição Federal de 1988, prevalecia a Doutrina da Situação 

Irregular, fundada no binômio carência-deliquência. A ideia central era de que o 

Estado deveria proteger os menores em situação de carência e abandono, mesmo 

que isso gerasse a supressão de suas garantias e direitos (AMIN, 2015, p. 55-56). 

O Código de Menores (Lei 6.697/1979) previa, em seu artigo 2º, as 

hipóteses em que o menor era considerado em situação irregular. Estes eram 

basicamente os casos de maus tratos, de privação de condições essenciais de 

subsistência, de exploração ou de menores que praticaram alguma infração penal. 

O Estado, agindo de forma controladora e protecionista, afastava as crianças 

e adolescentes do convívio social e comunitário, retirando-as do poder familiar e 

colocando-as em instituições pelo simples fato de considerar a potencial 

periculosidade da infância e juventude carentes de recursos materiais e morais. Com 

isso, o Estado também se eximia de sua responsabilidade governamental, pois 

imputava aos menores e a seus familiares a criminalidade (QUEIROZ, 2013, [s. p.]). 

Dessa maneira, a preocupação com o menor era correcional e não afetiva. O 

Estado poderia afastar o menor por completo do convívio com sua família de origem 

para colocá-lo em regime institucional, com a finalidade de adequar seu 

comportamento. Vivia-se a cultura da institucionalização e o menor não era visto 

como um sujeito dotado de direitos (AMIN, 2015, p. 56). Nesse sentido, Andréa 

Rodrigues Amin (2015, p. 56) argumenta que 

 
[a]pesar das diversas medidas de assistência e proteção previstas pela lei 
para regularizar a situação dos menores, a prática era de uma atuação 
segregatória na qual, normalmente, estes eram levados para internatos ou, 
no caso de infratores, institutos de detenção mantidos pela Febem. Inexistia 
preocupação em manter vínculos familiares, até porque a família ou a falta 
dela era considerada a causa da situação irregular. 

 

Nesse contexto, a adoção era vista como uma forma de conceder um filho a 

alguém que não tinha filhos biológicos ou que queria ter mais. Os menores eram 

tidos como objetos que poderiam resolver questões de esterilidade ou solidão, uma 
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vez que prevalecia o interesse do adotante e não o da criança ou adolescente a ser 

adotado. 

Os preceitos da atual Carta Magna ensejaram uma total mudança de 

paradigma. Afastando-se da Doutrina da Situação Irregular, passa-se para a 

Doutrina da Proteção Integral, segundo a qual as crianças e adolescentes são 

considerados sujeitos de direitos, titulares de direitos fundamentais 

constitucionalizados. 

Nas palavras de Gabriela Brandt de Oliveira (2014, p. 304): 

 

A adotada Doutrina da Proteção Integral, em substituição à da Situação 
Irregular, propõe a indivisibilidade dos direitos infantojuvenis e a 
impossibilidade de garantir um direito específico em detrimento dos demais.  
No contexto internacional, o Brasil protagonizou um papel de vanguarda ao 
prever, nos Arts. 227 e 228 da Constituição Federal, os princípios 
norteadores da Doutrina da Proteção Integral, e ao promulgar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a versão brasileira da Convenção dos Direitos da 
Criança, antecipando-se à Convenção. 
Dentre os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição da 
República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está o da 
convivência familiar, caracterizado pelo direito de viver em família, que 
precisa ser capaz de proporcionar afeto, carinho e cuidados necessários 
para se viver com dignidade. 

 

Houve um reposicionamento da adoção, que começou a privilegiar as 

necessidades das crianças e adolescentes para que fossem inseridos em um núcleo 

familiar, de modo a garantir sua dignidade e a satisfazer os cuidados básicos para 

seu desenvolvimento psíquico, educacional e afetivo (SANTANA; LOPES, 2014, p. 

7). 

A legislação infantojuvenil atual coloca a criança e o adolescente no centro 

do ordenamento, dando-lhes proteção integral, independentemente de sua origem 

ou situação econômica. Os menores não são mais retirados de sua família biológica 

pelo simples fato de serem pobres; ao contrário, busca-se mantê-los ao máximo no 

seio familiar de origem, sendo institucionalizados apenas em casos extremos (AMIN, 

2015, p. 51). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a elaboração do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), o núcleo do ordenamento 

jurídico brasileiro passa a ser o da promoção e garantia da dignidade da pessoa 

humana. Além disso, surgem dois novos princípios que norteiam toda ação 
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direcionada às crianças e aos adolescentes, o da prioridade absoluta e o do melhor 

interesse.  

Conforme explica Andréa Rodrigues Amin (2015, p. 61), o princípio da 

prioridade absoluta 

 

[e]stabelece primazia em favor das crianças e dos adolescentes em todas 
as esferas de interesse. Seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo, 
social ou familiar, o interesse infanto-juvenil deve preponderar. Não 
comporta indagações ou ponderações sobre o interesse a tutelar em 
primeiro lugar, já que a escolha foi realizada pela nação por meio do 
legislador constituinte. 

 

A criança e o adolescente, enquanto pessoas em formação, são mais 

vulneráveis e frágeis. Por essa razão, é necessário ampará-los mediante tratamento 

especial, que os insira em um patamar de prioridade, com preferência na formulação 

de politicas públicas, de atendimento e acolhimento. 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente serve como 

orientação para a atuação de toda a sociedade. Trata-se de critério para 

interpretação e elaboração da lei e para resolução de conflitos, consistindo um 

garantidor dos direitos titularizados pelas crianças e jovens. Nessa direção, Cintia 

Vesentini (2014, p. 303) argumenta que 

 

[o] princípio do melhor interesse do menor, chamado também de princípio 
do melhor interesse da criança, prega que o Estado, a sociedade e a família 
devem dar absoluta prioridade aos direitos fundamentais e ao bem estar 
das crianças e adolescentes, devendo, em qualquer lide ou situação, 
ponderar sempre o que será melhor para estes, dentro da dignidade da 
pessoa humana. 

 

A Constituição de 1988, na seara de direitos das crianças e adolescentes, 

também anunciou as ideias da diversidade das formas de famílias, da igualdade 

entre filhos e da afetividade, como visto anteriormente. Reconhecem-se as crianças 

e adolescentes enquanto sujeitos de direitos que devem ser criados em um 

ambiente de afeto e de cuidados mútuos, que lhes proporcione uma formação 

saudável e lhes favoreça a construção de sua identidade. 

O direito das crianças e adolescentes, portanto, passou por uma grande 

revolução com a mudança de paradigma ocasionada pela atual Carta Magna. A 

afetividade, como dever parental, passa a decorrer diretamente da responsabilidade 

familiar, em que os pais, independentemente do vínculo de filiação, devem dar 
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primazia ao interesse do menor, de forma que este só será colocado em família 

substituta depois de exauridas as tentativas de manutenção na família de origem. 

Além da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em 2009 o instituto da adoção passou a ser tratado de maneira específica em lei 

própria, a Lei Nacional de Adoção (12.010/2009), que inseriu inovações importantes 

para o aperfeiçoamento do direito das crianças e dos adolescentes. Entre as 

principais inclusões realizadas pela Lei de Adoção no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, destacam-se a normatização do caráter irrevogável da adoção (art. 39, 

§1º), a fixação de um período máximo de institucionalização (art. 19, §3º), a oitiva 

dos menores e o acompanhamento durante o processo de adoção por equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude (parágrafos do art. 

28 e § 4º do art. 46) e a maior divulgação do cadastro nacional de adoção 

(parágrafos do art. 50). 

Por fim, nota-se que as crianças e os adolescentes estiveram sujeitos a 

condições cruéis até seu reconhecimento como sujeitos de direitos. Após um longo 

período em que a institucionalização e retirada do núcleo familiar era a solução para 

os problemas da pobreza e criminalidade, o ordenamento jurídico brasileiro, enfim, 

consolidou a valorização da sociedade infantojuvenil, garantindo a esses indivíduos 

direitos que propiciam seu desenvolvimento e bem-estar, tais como a primazia de 

seus interesses e o convívio familiar.  

 

1.3 A IMPORTÂNCIA DOS GRUPOS DE APOIO E DO ESTÁGIO DE 

CONVIVÊNCIA NO PROCESSO DE ADOÇÃO  

 

Atualmente, já se encontram registradas no Cadastro Nacional de Adoção 

mais de 8 mil crianças e adolescentes que foram abandonadas ou retiradas do 

poder familiar e que esperam ser adotadas. Tais números não demonstram 

fidedignamente a quantidade de menores sem amparo familiar, pois nem todos 

estão inscritos no cadastro nacional, mas servem de base para atestar a importância 

de discussão sobre o tema (CNJ, 2017). 

O processo de adoção ocorre, necessariamente, por via judicial e pode ser 

dividido em seis etapas principais: petição inicial de habilitação, participação em 

curso de preparação psicossocial e jurídica, deferimento da habilitação com a 
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inscrição no Cadastro Nacional de Adoção, pedido de adoção, estágio de 

convivência e sentença.  

A Lei de Adoção, ao reformular o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 50 e o art. 197-C. Já a Lei 13.509/2017 promoveu a 

alteração do §1º do art. 197-C. Referidos artigos assim dispõem:  

 

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, 
um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e 
outro de pessoas interessadas na adoção. 
(...) 
§3º A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de 
preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça 
da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar. 
§ 4o  Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 
3o deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em 
acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser 
realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da 
Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis 
pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar.  
 
Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a 
serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo 
psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o 
preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou 
maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei.               
§ 1º É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido 
pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 
técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do 
direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente 
habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua 
preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de 
crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com 
necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos. 

 

A partir da inclusão dos dispositivos citados, tornou-se impreterível o período 

preparatório dos postulantes à adoção antes de seu cadastro nos sistemas de 

adoção, com a obrigatoriedade de participação em programas oferecidos pela 

Justiça da Infância e da Juventude e com a intervenção da equipe interprofissional a 

serviço do Juízo e dos grupos de apoio. 

A equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, geralmente 

composta por um grupo de psicólogos e assistentes sociais, avalia as condições 

psicológicas e sociais dos pretendentes à adoção, verificando as vantagens que 

serão oferecidas à criança ou ao adolescente. Além disso, são realizadas palestras 
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sobre a adoção e suas dificuldades e se encaminha os postulantes para a 

participação em grupos de apoio (SILVA; BARROCAS, 2014, p. 264). 

Os grupos de apoio à adoção são formados por voluntários, que costumam 

serem pais adotivos ou pessoas que estudam o tema. Nesses ambientes, busca-se 

aproximar os pretendentes à adoção da realidade que viverão, abordando as 

principais questões, trocando experiências, amenizando ansiedades e incentivando 

as adoções tardias, de crianças ou adolescentes com alguma deficiência, de grupos 

de irmãos e as adoções interraciais (OLIVEIRA, 2017, p. 75-76). 

Nos grupos de adoção é importante que o tema seja tratado de forma real e 

direta. Os pretendentes precisam estar habituados com a ideia de que a adoção, 

atualmente, privilegia a criança ou adolescente que será adotado e não os 

interesses pessoais dos adotantes. É preciso expor que as pessoas que esperam 

serem adotadas já passaram por um ciclo de rupturas e não são seres perfeitos. 

Conforme expõe Maria Bárbara Toledo Andrade e Silva (2014, p. 71), os 

grupos de adoção têm como principal objetivo apoiar pessoas que querem adotar, 

mas que não estão preparadas para essa nova realidade: 

 

[...] Estas, muitas vezes, buscam na adoção a solução de carências e 
conflitos pessoais, com total desconhecimento de questões legais, somado 
às dificuldades de adaptação familiar e social de algumas crianças e 
adolescentes, com histórico de vida, como abandono, violência e longo 
tempo de institucionalização, o que acaba por colocar em risco a formação 
do vínculo afetivo fundamental para que a adoção seja bem-sucedida. 

 

É nos grupos de adoção que se possibilita aos postulantes uma maior 

reflexão sobre suas motivações, sobre a realidade que viverão caso efetivada a 

adoção e sobre o dever de cuidado que passarão a ter com a criança ou 

adolescente que será adotado. Também será exposto o perfil das pessoas que 

estão disponíveis para adoção e suas expectativas (SILVA; BARROCAS, 2014, p. 

264). 

Após esse período, a equipe técnica da Justiça da Infância e Juventude 

elaborará um laudo técnico que será encaminhado ao Ministério Público e ao juiz, 

que poderá deferir ou indeferir a habilitação e inscrição do postulante no Cadastro 

Nacional de Adoção. Em seguida, após ser preenchido o perfil adotivo, o Estado 

localizará uma criança ou adolescente que se assemelhe ao perfil almejado pelos 

pretendentes à adoção e fará a aproximação gradativa destes (OLIVEIRA, 2017, p. 
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93). Esse processo de aproximação das duas partes começa com encontros na 

instituição, passeios, até chegar a um momento em que o juiz, verificando o 

interesse de ambas as partes, dará início ao estágio de convivência. 

O estágio de convivência está previsto no artigo 46 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Trata-se de um período obrigatório, com o prazo máximo de 90 

dias, que pode ser prorrogado por igual período, ao longo do qual a família será 

acompanhada pela equipe interprofissional do Juízo, que, posteriormente, realizará 

um relatório apontando a adequação ou inconveniência de deferir a adoção. Tal 

período apenas é dispensado em situações onde já seja possível aferir o vínculo 

afetivo. 

É no período de convivência que se estabelecerá ou não a ligação afetiva 

entre pretendentes à adoção e as crianças e adolescentes. Nesse momento, os 

adotandos irão para o lar dos adotantes e, com o maior convívio, passarão a 

demonstrar sua individualidade, traços de sua personalidade e marcas de sua 

história, que podem ser negativas ou positivas (BORDALLO, 2015, p. 334-335). 

A importância do estágio de convivência é notável, uma vez que é com base 

neste período que se verificará a vontade de adotar e de ser adotado, bem como a 

compatibilidade entre os envolvidos. Além disso, a equipe do Juízo elabora um 

parecer onde se apontará se aquela unidade familiar apresenta benefícios ao 

adotando, afastando-se eventuais situações em que o menor é inserido em uma 

família que apenas lhe causará mais danos do que os já vivenciados durante sua 

vida. Conforme afirma Eunice Granato (2009, p. 81): 

 

Esse estágio é um período experimental em que o adotando convive com os 
adotantes, com a finalidade precípua de se avaliar a adaptação daquele 
com a família substituta, bem como a compatibilidade desta, com a adoção. 
É de grande importância esse tempo de experiência, porque, constituindo 
um período de adaptação do adotando e adotantes à nova forma de vida, 
afasta adoções precipitadas que geram situações irreversíveis e de 
sofrimento para todos os envolvidos. 

 

 O grande problema é que, se para os pretendentes à adoção o momento do 

estágio de convivência é uma oportunidade de conhecer melhor a criança ou 

adolescente e ver se este atende a seus anseios, para o menor, o período pode ser 

entendido de formas diversas. Para a criança ou adolescente que espera ser 

adotado, ir para um novo lar já pode significar a inserção em uma nova família 

(ALVES, 2014, p. 243). 
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Apesar de toda a troca de experiência e ensinamentos que são repassados 

nos grupos de apoio à adoção, grande parte dos adotantes não sabe lidar com a 

individualidade da criança ou adolescente que ingressa em seu núcleo familiar. 

Muitos pretendentes à adoção buscam um filho ideal, uma pessoa que atenderá a 

todas as suas expectativas. No entanto, não entendem que aquele ser humano 

possui uma história e que o instituto da adoção visa garantir direitos a ele e não 

atender aos anseios dos adotantes (PINHO, 2014, p. 534-535). 

Assim, mesmo com a enorme importância do estágio de convivência, que 

evita adoções prejudiciais aos menores, esse período também pode ser uma fase de 

teste desfavorável aos menores. Isso porque os adotantes podem utilizar o estágio 

de convivência como uma etapa incerta, em que, caso os adotandos não ajam de 

forma educada e desejada, poderão ser devolvidos, com a desistência da adoção.   

Não há qualquer norma que proíba diretamente a desistência da adoção no 

estágio da convivência; aliás, trata-se de prática reiterada. No entanto, sua 

ocorrência gera danos às crianças e adolescentes, devendo os adotantes 

desistentes serem responsabilizados, a depender do caso concreto, conforme se 

verá no próximo capítulo. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEVOLUÇÃO DO ADOTANDO 

 

A construção afetiva entre o adotante e o adotando é verificada no estágio 

de convivência, que, como exposto anteriormente, é uma fase essencial para a 

efetivação da adoção. No entanto, tem-se verificado a prática da desistência da 

adoção quando do período em questão pelos mais diversos motivos. 

O presente capítulo fará breves considerações sobre a responsabilidade civil 

e a teoria do abuso do direito, apontando, em seguida, que a prática de devolução 

dos adotandos para as instituições de acolhimento, durante o estágio de 

convivência, caracteriza um abuso do direito que causa danos e gera o dever de 

indenizar. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

A responsabilidade civil é o instituto pelo qual se busca penalizar aquele que 

causa dano a outrem. Ela pode ser gerada contratualmente, extracontratualmente, 

de forma objetiva, subjetiva, por dano extrapatrimonial e patrimonial, por fato de 

outrem, por abuso do direito; ou seja, em diversas situações. Sobre o assunto, Maria 

Helena Diniz (2012, p. 23) discorre que  

 

[a] responsabilidade civil pressupõe uma relação jurídica entre a pessoa que 
sofreu o prejuízo e a que deve repará-lo, deslocando o ônus do dano sofrido 
pelo lesado para outra pessoa que, por lei, deverá suportá-lo, atendendo 
assim à necessidade moral, social e jurídica de garantir a segurança da 
vítima violada pelo autor do prejuízo. Visa, portanto, garantir o direito do 
lesado à segurança, mediante o pleno ressarcimento dos danos que sofreu, 
restabelecendo-se na medida do possível o statu quo ante. 

 

Portanto, a importância da responsabilidade civil está na busca pela 

reparação ou compensação do dano sofrido pela vítima, aproximando-lhe de uma 

situação mais próxima a que estava antes da ocorrência do prejuízo, além de 

penalizar o causador do dano. O artigo 186 do Código Civil estabelece que “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por meio 

da leitura desse dispositivo, é possível identificar três pressupostos da 

responsabilidade civil: a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre eles. 
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A conduta geradora da responsabilidade pode ser tanto comissiva quanto 

omissiva, ilícita ou, ainda, lícita. No caso de ação lícita, a responsabilidade se funda 

no risco da atividade. A ação ilícita, por sua vez, pode ser subjetiva – quando 

baseada em culpa em sentido amplo – ou objetiva, pautada pelo abuso do direito 

(DINIZ, 2012, p. 56). 

Outro elemento de suma importância da responsabilidade civil – seja qual for 

sua espécie – é a existência do nexo de causalidade, ou seja, é preciso que o dano 

tenha sido gerado pela conduta do agente. Deve haver uma relação de causa e 

efeito, que será afastada apenas por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso 

fortuito ou força maior (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 66). 

O terceiro pressuposto para a configuração da responsabilidade civil é a 

ocorrência de um dano, que se dá pela lesão de um direito subjetivo de alguém. O 

dano pode ser patrimonial, extrapatrimonial, direto ou indireto, existindo também os 

danos por perda de uma chance, danos coletivos e sociais (GONÇALVES, 2015, p. 

494-495). 

O dano moral encontra-se na esfera extrapatrimonial da pessoa e pode ser 

conceituado como a violação a algum direito ou traço da personalidade, 

notadamente à dignidade da pessoa humana. Para que ele seja configurado não é 

necessária a existência de uma reação psíquica da pessoa, como dor ou 

humilhação. Não se fala igualmente em reparação, mas em compensação, pois não 

é possível apurar uma avaliação pecuniária de um dano que não se concretiza no 

âmbito material (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 118-119). 

Com o avanço do instituto da responsabilidade civil e na tentativa de não 

deixar desamparadas pessoas que sofreram algum dano, a jurisprudência criou a 

noção de dano presumido. Em casos de presunção do dano moral, os fatos são 

suficientes para se demonstrar a existência do dano, não sendo necessário 

comprová-lo.  

No entanto, como a quantificação do dano moral é discricionária ao juiz, que 

deverá apenas observar as condições econômicas das partes e as funções do 

instituto, as situações em que se presume o dano extrapatrimonial devem ser vistas 

com cautela, sob pena de se possibilitar, cada vez mais, ações e o que comumente 

tem-se chamado de indústria do dano moral (GONÇALVES, 2015, p. 408). 
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Importante mencionar a aplicação do instituto da responsabilidade civil no 

direito de família. A Constituição Federal de 1988 coloca como centro do 

ordenamento brasileiro a busca da valorização da pessoa e a proteção de sua 

dignidade, devendo não só existir essa atuação protetiva no âmbito coletivo, como 

também no âmbito familiar, local em que se observa cotidianamente a violência 

doméstica, com danos aos direitos da personalidade e à integridade dos sujeitos. 

Apesar da ampla área de análise da responsabilidade civil, no presente 

trabalho focar-se-á a discussão na teoria do abuso do direito e no dano moral, 

aplicável em vários campos, entre eles, o objeto deste estudo, qual seja, a 

possibilidade de responsabilização civil em casos de desistência de adoção durante 

o estágio de convivência. 

 

2.2 RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABUSO DO DIREITO 

 

A doutrina do abuso do direito fundamenta-se no dever de não causar dano 

a outrem e na limitação ao exercício do direito, que deve ser utilizado conforme sua 

finalidade, a boa-fé e os bons costumes.  

A justificativa do abuso do direito é impedir que titulares de direitos 

subjetivos, ao exercê-los, ajam contra valores éticos, sociais e econômicos, 

atingindo a esfera de direitos de outras pessoas e transformando um ato que 

inicialmente era legal em algo ilícito (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 241). Além disso, 

busca-se proteger o fundamento teleológico do direito, acrescentando à 

interpretação e aplicação das normas elementos ético-jurídicos que garantem a 

eficácia dos direitos fundamentais (MIRAGEM, 2013, p. 245). 

A responsabilidade civil por abuso do direito encontra-se prevista em nosso 

ordenamento jurídico no artigo 187 do Código Civil, que assim dispõe: “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”. Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho (2015, p. 241) argumenta que 

 

[d]uas teorias definem o abuso do direito. Para a mais tradicional, a 
subjetiva, haverá abuso do direito quando o ato, embora amparado pela lei, 
for praticado deliberadamente com o interesse de prejudicar alguém. Para a 
teoria objetiva, o abuso do direito estará no uso anormal ou antifuncional do 
direito. Caracteriza-se pela existência de conflito entre a finalidade própria 
do direito e a sua atuação no caso concreto. 



24 

 

 

 

Dessa forma, constata-se que o ordenamento brasileiro adotou a teoria 

objetiva do abuso do direito, pois, nos termos do artigo 187, do Código Civil, basta 

exceder os limites do direito para que esteja caracterizado o ilícito, não precisando 

ser demonstrada a intensão de prejudicar alguém com o excesso no exercício do 

direito, pois o elemento subjetivo culpa ou dolo é prescindível. Nesse sentido, 

também indica o enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal: “A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa 

e fundamenta-se no critério objetivo-finalístico”. 

A ilicitude que decorre do abuso do direito não tem por base a reprovação 

social de determinada conduta, mas sim a proteção da confiança, uma vez que há, 

entre os sujeitos de uma relação jurídica, a confiança recíproca relacional, além da 

confiança no sistema, que deve coibir e repreender os excessos, estabilizando as 

relações (MIRAGEM, 2013, p. 247). 

Segundo Bruno Miragem (2013, p. 144), existe dois requisitos para o abuso 

do direito: o exercício de um direito próprio e a violação de seus limites objetivos, 

quais sejam, o fim econômico ou social do direito, a boa-fé e os bons costumes. Não 

há necessidade de ocorrência de dano para a configuração do abuso do direito, pois 

esse é um pressuposto da imputação de responsabilidade. 

Sobre o fim econômico ou social do direito, leciona Sérgio Cavalieri Filho 

(2015, p. 240): 

 

Todas as situações jurídicas, que se conceituam como direito subjetivo, são 
reconhecidas e protegidas pela norma tendo em vista uma finalidade, que 
se poderá chamar de finalidade econômica e social do direito. Todas as 
vezes que o direito é exercido de acordo com essas finalidades, está dentro 
de seus quadros teleológicos. Acontece, porém, que o titular de um direito, 
em vez de exercê-lo no sentido dessas finalidades, o faz no sentido de 
finalidade contrária, contrastando, expressamente, com a finalidade para a 
qual o direito foi instituído. 

 

Todo direito possui uma finalidade econômica e social, devendo seu titular 

se valer dele de forma que lhe seja útil, sem afetar, no entanto, a utilidade e o 

interesse econômico e social da comunidade. Igualmente, devem ser observados os 

bons costumes, que se expressam em condutas desejáveis pela sociedade e que 

respeitam e dão efetividade aos direitos fundamentais (MIRAGEM, 2013, p. 148-149, 

162). 
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Em relação à boa-fé, Bruno Miragem (2013, p. 154) esclarece:  

 

A boa-fé apresenta, em matéria de limite ao exercício de direitos, papel 
fundamental, uma vez que ao ser fonte de deveres anexos como lealdade, 
colaboração e respeito às expectativas legítimas do outro sujeito da relação 
jurídica, por evidência lógica limita a liberdade individual do destinatário 
desses deveres. Este terá, portanto, de exercer os direitos de que é titular 
circunscrito aos limites que eles lhe impõem. 

 

De acordo com Maria Helena Diniz (2012, p. 620-623), caracterizam-se 

como abuso do direito, ensejando a responsabilidade civil, os atos emulativos, que 

visam puramente causar dano a outras pessoas, os atos ofensivos aos bons 

costumes ou contrários à boa-fé e os atos praticados em desacordo com o fim social 

ou econômico do direito em questão. De modo geral, pode ser considerado como 

abuso do direito o ato que desviar do espírito da lei, o exercício de um direito de 

forma egoística ou anormal, uma prática que não possua motivos legítimos – com 

exageros intencionais que poderiam ser evitados – e ações danosas, reprovadas 

pela comunidade no geral (GONÇALVES, 2015, p. 84). 

Conforme será trabalhado no próximo subitem, verifica-se o abuso do direito 

e a possibilidade de responsabilização civil dos pretendentes à adoção que, após 

certo período de convívio com a criança ou com o adolescente e valendo-se da 

possibilidade jurídica intrínseca ao estágio de convivência, simplesmente desistem 

da adoção por algum motivo que consideram plausível, em total violação aos 

princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

 

2.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PRETENDENTES À ADOÇÃO EM CASO DE 

DESISTÊNCIA DA MEDIDA DURANTE O ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA  

 

Muito embora o tema em comento não seja discutido de forma específica 

pela doutrina, inexistindo também dados estatísticos nacionais ou de fácil acesso 

que possam demonstrar, em números, quantas crianças e adolescentes são 

devolvidos durante o estágio de convivência, faz-se necessária a presente 

discussão, até mesmo por já existir demandas judiciais nesse sentido.  

A adoção tem como objetivo essencial assegurar às crianças e adolescentes 

o direito constitucional de crescerem e se estabelecerem enquanto sujeitos de 
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direitos no seio de uma família, sendo uma medida irrevogável, que deve atender 

aos princípios constitucionais apresentados pela Doutrina da Proteção Integral 

(PINHO, 2014, p. 534). A irrevogabilidade da adoção só é alcançada após o 

deferimento da medida em sentença. Por consequência, os adotantes podem 

desistir até o momento anterior ao trânsito em julgado da sentença, não existindo 

qualquer vedação legal a esse comportamento, mesmo que referida conduta venha 

a gerar danos ao adotando.  

Lidia Levy, Patrícia Glycerio R. Pinho e Márcia Moscon de Faria (2009, p. 

63) discutem o tema da seguinte maneira: 

 

Por vezes encontramos um pensamento de que os requerentes à adoção 
podem “experimentar a criança” e, se não gostarem do produto, se ela não 
corresponder ao filho idealizado, podem desistir da adoção, pois, 
legalmente, a adoção é irrevogável somente após a sentença do Juiz. 
Contudo, do ponto de vista psicológico, consideramos que os requerentes, 
ao levarem a criança para casa sob guarda provisória, estabelecem um 
compromisso ético em relação à adoção, principalmente nas situações de 
adoção tardia na qual houve visitações prévias.  

 

Conquanto o estágio de convivência gere uma ideia de que a relação entre 

adotante e adotando é algo provisório e revogável, podendo ser visto até mesmo 

como uma fase de teste pelo adotante, sem essa etapa seria impossível ao 

magistrado verificar se estão presentes os requisitos básicos para deferir a adoção 

(LADVOCAT, 2014, p. 125). Nesse contexto, o promotor de Justiça Epaminondas da 

Costa (2009, p. 5) discute: 

 

Nesse diapasão, é importante destacar ainda o princípio da prioridade 
absoluta, expressamente reconhecido no art. 227, “caput”, da Carta Magna, 
o qual faz com que o interesse da criança e do adolescente sobreleve a 
qualquer outro interesse. Isto significa, portanto, que a falta de maior clareza 
do legislador, no art. 46 do ECA, não pode servir de pretexto para que 
adotantes mal-intencionados ludibriem a Justiça e, particularmente, crianças 
e adolescentes, levando-os, pois, para as suas residências, com o propósito 
de fazer “uma experiência”: - se aprovada, dão o sinal verde para a Justiça; 
se reprovada, simplesmente efetuam a “devolução”, sem qualquer 
escrúpulo ou cuidado. 

 

Os requisitos básicos para se deferir a adoção podem ser vistos nos artigos 

29 e 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
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Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que 
revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado. 
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o 
adotando e fundar-se em motivos legítimos. 

 

Nesse sentido, verifica-se que o estágio de convivência é, na verdade, um 

momento de avaliação do magistrado e de sua equipe, que deverão analisar a 

existência de vínculo afetivo, o oferecimento de um ambiente familiar adequado – 

com vantagens reais ao adotando – a conveniência da medida e o atendimento dos 

princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e de sua primazia e 

proteção. Não se pode, nesse sentido, considerar o estágio de convivência como um 

período de teste a favor do adotante. 

Inexiste, durante o estágio de convivência, qualquer vínculo definitivo entre 

adotante e adotando. No entanto, não há que se olvidar que, após certo tempo de 

convívio, existe na criança e no adolescente um sentimento de confiança, até porque 

foi o adotante quem requereu a retirada do menor da instituição de acolhimento para 

que passassem a coabitar, demonstrando interesse em efetivar a adoção. 

As devoluções de crianças e adolescentes durante o estágio de convivência 

podem envolver várias situações, como dificuldades de relacionamento e educação, 

falta de preparo dos pais, o nascimento de outro filho, desentendimentos entre os 

casais, etc. Ocorre que o adotando, ao ser levado para um lar durante o período de 

convivência, perde a oportunidade de ser adotado por outra pessoa, além de sofrer 

um trauma com a desistência da adoção.  

Os adultos adotantes, que deveriam ser mais conscientes da realidade 

daquelas crianças e adolescentes colocados à adoção, escolhem adotar esperando 

o filho ideal, se comprometem com a criança, com o adolescente e com o Judiciário, 

mas, ao se depararem com a pessoa real e seus problemas, procuram a Vara da 

Infância para devolvê-la, responsabilizando o adotando ou o Judiciário. É nesse 

sentido que Hélio de Oliveira (2017, p. 34) argumenta que 

 
[a]o buscarem o caminho da adoção, muitos adotantes tendem a idealizar 
os adotandos, criando a imagem de uma criança perfeita (diferente de 
qualquer criança comum, seja ela de origem adotiva ou não) e alimentando 
essa imaginação dentro de si durante todo o processo adotivo. Na 
construção dessas projeções, pensa-se, por exemplo, em um modelo de 
criança absolutamente dócil, cujo comportamento sempre corresponderia às 
expectativas dos pais. E, muitas vezes, sem que muitos adotantes se deem 
conta de que essa criança simplesmente não existe, toda essa idealização 
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acaba sendo a grande responsável pela devolução de muitos adotados, 
uma vez que o “ideal” costuma ser algo bem diferente do “real”. 

 

O objetivo da adoção com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e 

a consequente instauração da Doutrina da Proteção Integral não é mais dar filhos 

para pais, mas o contrário, ou seja, possibilitar a crianças e adolescentes a 

(re)inserção em uma família, que deverá atender suas necessidades básicas e 

ajudar-lhes a se formarem enquanto sujeitos de direitos (SILVA; POZZER, 2014, p. 

21). Dessa maneira 

 
[o]s candidatos a pais devem compreender que embora eles desejem um 
filho, é a criança ou adolescente que tem a proteção e, por isso, requer a 
inserção em uma família, não podendo eles imaginar a criança ou 
adolescente como um meio para alcançar as suas expectativas ou resolver 
suas frustrações, e sim aceitar que a criança ou adolescente precisam 
desesperadamente de uma família que os recebam com amor. Aquele que 
passar a condição de filho precisa sentir que realmente assim será 
independente das condições que traz registrado no seu perfil (RIEDE; 
SARTORI, 2013, p. 145). 

 
Sabe-se que a criança ou o adolescente que se encontra em aparelho de 

acolhimento institucional, devido ao primeiro abandono, possui medos e 

inseguranças que vão além dos problemas normais de jovens em formação. Há um 

esforço psíquico para que se arrisquem em novos vínculos, o que, muitas vezes, 

pode ser revestido em isolamento ou atitudes rebeldes (SILVA; GUIMARÃES; 

PEREIRA, 2014, p. 273). 

Importante ressaltar que todos os adotantes escolheram a adoção por 

vontade própria, tendo, obrigatoriamente, frequentado cursos preparatórios, em que 

são abordadas questões problemáticas da adoção e demonstrada a distinção entre 

a expectativa e a realidade, além de terem sido realizadas visitas eventuais ao 

adotando antes de levá-lo para casa e nutrir nele a ideia de pertencimento a um 

novo núcleo familiar (HORA, 2015, p. 8). 

Em uma pesquisa realizada por Lidia Levy, Patrícia Glycerio R. Pinho e 

Márcia Moscon de Faria foram analisados 10 processos de desistência de adoção 

que ocorreram entre novembro de 2007 a março de 2008, na Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Rio de Janeiro Capital. 

Conforme verificado pelas autoras, houve duas principais justificativas para a 

devolução dos adotandos: problemas no relacionamento com eles e o 

comportamento das crianças. Em outras palavras, era sempre o adotando que 
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possuía aspectos negativos ou patologias. Nesses casos, a criança e o adolescente 

eram totalmente coisificados, pois, apesar de apresentarem comportamentos 

esperados para sua idade, o adotante não os via como sujeitos de direitos e alegava 

não existir vínculo de filiação entre eles (LEVY; PINHO; FARIA, 2009, p. 61). 

Em que pese o estágio de convivência poder ser utilizado em favor do 

adotante para avaliar o adotando, sua personalidade e a interação familiar, não é 

esse o objetivo desse período, pois não se trata de um estágio probatório. Ademais, 

caso o adotante observe eventual incompatibilidade, o correto é que busque ajuda 

técnica ou desista de imediato da adoção, evitando gerar maiores expectativas e 

causar graves prejuízos à criança ou adolescente. Nessa direção, Galdino Bordallo 

(2015, p. 337) argumenta: 

 

A hipótese em que ocorre a devolução do adotando porque não houve 
adaptação entre os membros da família que estava se formando é comum. 
Neste caso, necessária uma avaliação da equipe do juízo e, sendo 
constatada que, de fato, a adaptação não se deu, a devolução ocorrerá, 
sem que haja nenhuma repercussão para a vida dos adotantes, salvo a 
sensação de frustração que ocorre com o fim de um relacionamento, o 
mesmo se dando para o adotando, que será submetido aos necessários 
acompanhamentos psicossociais. Ressaltamos que só podemos aceitar 
como “normal” esta devolução do adotando quando o estágio de 
convivência ainda se encontra em seu momento inicial.  
Quando o período de convivência é longo e a devolução do adotando se dá 
sem motivo ou por algum motivo fútil – como exemplo podemos dar 
situação de casal em que a mulher ficou com ciúmes do carinho que o 
homem tinha para com a criança – ou por situação de violência para com o 
adotando – sendo que a violência pode se dar por diversas formas -, 
teremos a prática de ato ilícito por parte dos adotantes, na forma do 
disposto no art. 187 do CC, eis que excederam aos limites do direito a que 
tinham, devendo ser civilmente responsabilizados. 

 

Quando se inicia o estágio de convivência, o adotante e o adotando já não 

estão mais em uma fase inicial de convívio, pois houve o contato de ambos por meio 

de visitas e passeios antes desse período. Dessa forma, existem expectativas e 

confianças que serão frustradas seriamente com a desistência da adoção, 

principalmente quando ocorrer após um período considerável de convívio.  

Nota-se que o estágio de convivência não constitui um direito em favor do 

adotante de verificar a conveniência ou não da efetivação da adoção. Não se 

questiona a existência da possibilidade de desistência, todavia, mesmo que 

considerada um direito, haveria a incidência da responsabilidade civil por abuso do 
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direito, pois a devolução da criança ou do adolescente configura nítida violação à 

boa-fé e aos bons costumes (COSTA, 2009, p. 6). 

As crianças e os adolescentes, após a mudança de paradigma causada pela 

atual Carta Magna, não só são considerados sujeitos de direitos, como também 

passaram a ser vistos em um patamar superior, com primazia de seus interesses, 

notadamente pelo fato de serem pessoas vulneráveis e em desenvolvimento físico, 

emocional e mental. A devolução desses menores após um período considerável de 

convivência com o adotante, simplesmente por não atenderem às expectativas ou 

por terem problemas de comportamento – que qualquer jovem poderia ter – atinge 

sua ordem subjetiva, gerando-lhes traumas psicológicos relevantes. 

Não se desconhece o fato de que não há qualquer proibição legal para a 

desistência da adoção antes de seu sentenciamento, podendo existir casos em que 

a devolução da criança ou adolescente à instituição de acolhimento inclusive não 

gere o dever de indenizar. Porém, não é legitimo o abuso no exercício dessa 

possibilidade de desistência da adoção, sem que o adotante seja responsabilizado 

pelo dano causado. O que se apresenta é a responsabilização civil dos adotantes 

que, mesmo após passar por cursos preparatórios e conviver com o adotando por 

certo período, o devolve de modo injustificado, frustrando suas expectativas, 

violando a boa-fé e a dignidade da pessoa humana. 

O artigo 187 do Código Civil, ao dispor sobre a responsabilidade civil por 

abuso do direito, coloca como requisitos para sua ocorrência o exercício de um 

direito que excede os limites da boa-fé, dos bons costumes, do fim social ou 

econômico daquele direito. Assim, o ato de desistência da adoção durante o estágio 

de convivência, após um período considerável de coexistência e por um motivo 

superável, revela a violação à boa-fé, além de configurar uma atuação de forma 

distinta ao fim social do estágio de convivência e da adoção. 

 

2.3.1 Enquadramento dos Casos de Desistência de Adoção nos Pressupostos 

da Responsabilidade Civil por Abuso do Direito  

 

Conforme já delineado, a responsabilidade civil possui três requisitos 

básicos, a conduta comissiva ou omissiva, o dano e o nexo causal entre ambos. 
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Passa-se, a seguir, a analisar cada um desses pressupostos nos casos de 

desistência da adoção durante o estágio de convivência.  

A conduta que se considera lesiva à criança e ao adolescente é a 

desistência do adotante durante o estágio de convivência, com o consequente 

retorno do menor à instituição de acolhimento, pois tal medida caracteriza-se nítido 

abuso do direito, sendo um ilícito objetivo (DINIZ, 2012, p. 56). 

Com a Doutrina da Proteção Integral, a adoção passou a privilegiar as 

necessidades das crianças e dos adolescentes de serem inseridas em um núcleo 

familiar (SANTANA; LOPES, 2014, p. 7), constando no artigo 227 da Constituição 

Federal: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Nota-se que o fim social e econômico da adoção é o de (re)inserir crianças e 

adolescentes em um novo núcleo doméstico, garantindo a primazia de seus 

interesses, o devido convívio familiar e o fornecimento de sustento material e moral 

básico. Quanto ao fim social e econômico do estágio de convivência, é sabido que 

ele se destina à avaliação pelo magistrado de reais benefícios ao adotando, caso a 

adoção seja deferida.  

A conduta de devolução injustificada do adotando, além de exceder os 

limites do fim social e econômico da adoção e do estágio de convivência, extrapola 

também os limites da boa-fé objetiva e dos bons costumes, uma vez que há uma 

quebra de confiança anteriormente transmitida pelo adotante ao adotando (SILVA; 

POZZER, 2014, p. 23). Nesse sentido, Guilherme Carneiro de Rezende (2014, p. 

101) argumenta que 

 

[a] conduta de devolver, acaso considerada legítima, certamente malfere os 
limites impostos pelo fim social, pela boa-fé e pelos bons costumes, ex vi 
legis do artigo 187, do CC, inserindo-se no conceito de abuso de direito, 
devendo, pois, ser reparado. 
Ainda que assim não fosse, a interpretação da situação à luz dos princípios 
esculpidos no artigo 6º, do ECA, enseja a reparação dos danos 
experimentados pelo adotando, até porque evidente a lesão aos direitos da 
personalidade, diante da inconteste frustração das expectativas legítimas de 
que a adoção seria ultimada.  
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Ademais, além de o fim social e econômico da adoção e do estágio de 

convivência não servir aos interesses do adotante, as normas infantojuvenis devem 

ser interpretadas e aplicadas sempre de forma a priorizar a criança ou o 

adolescente, dando-lhes a devida proteção. As autoras Maiara Patrícia da Silva e 

Milene Ana dos Santos Pozzer defendem, inclusive, que a conduta de desistência de 

adoção, após requerido o início do estágio de convivência, se encaixa no brocardo 

jurídico venire contra factum proprium, pois os adotantes geram a expectativa de 

que a adoção seria efetivada, para, posteriormente, de forma contraditória, 

desistirem da medida, frustrando a criança ou adolescente (2014, p. 25). 

 

O estágio de convivência, por ser um período de mútuo conhecimento entre 
as partes, é propício para que os adotantes criem na criança ou no 
adolescente um sentimento de confiança, até porque os adotantes 
passaram por várias fases do processo de adoção e até o momento 
demonstraram que pretendiam dar continuidade ao processo; uma atitude 
em sentido contrário pode, em alguns casos, caracterizar o venire contra 
factum proprium (SILVA, POZZER, 2014, p. 26). 

 

Importante ressaltar que não é qualquer desistência que gerará um dano 

indenizável.  Quando o adotante desiste da adoção em um curto período de tempo 

de convivência, ou, até mesmo, por incompatibilidade entre as partes, o 

encerramento do processo de adoção é a medida mais adequada para o melhor 

interesse das crianças e adolescentes. 

A relação de causalidade também é visível nos casos de desistência da 

adoção durante o estágio de convivência, uma vez que o adotante voluntariamente 

requereu a adoção, levando o adotando para seu lar durante certo período até 

desistir da medida, causando imenso dano à criança ou ao adolescente. No entanto, 

é necessária a análise das excludentes de causalidade, como as hipóteses de caso 

fortuito e força maior – em situações imprevisíveis ou inevitáveis – ou em casos que 

o dano é causado por fato exclusivo da vítima ou de terceiro (CAVALIERI FILHO, 

2015, p. 66). 

O caso fortuito ou a força maior dificilmente seria uma excludente de 

causalidade aplicável nos casos de desistência da adoção, pois os adotantes 

passaram por cursos e grupos de apoio, tendo noção das dificuldades intrínsecas à 

adoção e dos eventuais problemas que os adotandos podem ter, devido a seu 

histórico anterior. Dessa forma, não se mostra razoável e aceitável, juridicamente, a 
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alegação de que ocasional dificuldade de relacionamento entre as partes é 

insuperável e imprevisível. 

Quanto ao fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o adotante desistente 

pode alegar – como o faz na maioria dos casos judiciais – que a culpa por estar 

devolvendo a criança ou adolescente à instituição de acolhimento na verdade é 

destes menores, que possuem problemas de personalidade, ou das equipes 

técnicas do Juízo, que indicaram erroneamente o adotando, ou não deram suporte 

correto à família (PINHO, 2014, p. 536). Apesar de serem plausíveis casos em que a 

criança ou adolescente sejam mais complicados, devido a suas características 

pessoais e a sua história de vida, a imputação de culpa a eles ou ao sistema 

judiciário para afastar a responsabilização dos adotantes desistentes mostra-se um 

argumento sensível e que não deve ser acolhido pelo Judiciário. 

Segundo estudo realizado pela psicóloga Eliana Olinda Alves (2014, p. 244-

245): 

 

No comportamento agressivo da criança que muito preocupa os adotantes, 
pode estar presente o fantasma de um novo abandono, de uma nova 
separação. Comumente, um comportamento agressivo e as emoções mais 
intensas podem ser vistos como uma inabilidade da criança frente à nova 
família. Parece residir aqui mais uma cobrança à criança: a de que ela seja 
responsável pelo sucesso ou fracasso da relação parental que está sendo 
construída. A experiência de abandono produz na criança um sentimento de 
menos-valia. Ela se sente responsável por uma situação que lhe foi imposta 
anteriormente, até como forma de lidar melhor com a angústia desse 
abandono, não importando se tal situação foi produzida por sua família de 
origem ou pela família adotiva.  
Os estudiosos da temática afirmam que à medida que a criança começa a 
sentir a angústia de nova rejeição, ela tende a testar a família com o intuito 
de descobrir aquilo que motivaria a nova família a rejeitá-la. Ela tende a não 
acreditar facilmente em promessas de proteção, segurança, cuidado e 
apoio, devido a expectativas frustradas anteriormente [...] 

 

Verifica-se, portanto, que os magistrados devem olhar com muito cuidado 

para a aplicação da excludente de causalidade por fato exclusivo da vítima. A 

criança ou adolescente, vítimas da desistência da adoção, possuem um histórico de 

abandono e de rejeição, estão institucionalizados e, muitas vezes, criam 

complicações para o adotante durante o estágio de convivência, como uma forma de 

proteção.  

Os adotantes desistentes podem alegar a excludente de causalidade de fato 

de terceiro, direcionando a responsabilidade à equipe de profissionais da Vara da 

Infância. No entanto, embora, eventualmente, os psicólogos e assistentes sociais 
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não deem a atenção desejada a cada família durante o estágio de convivência, 

lembra-se que os adotantes passaram por períodos de preparação, com cursos e 

participação em grupos, não sendo possível, tampouco que tal equipe previsse 

atitudes futuras dos adotantes ou adotandos (ALVES, 2014, p. 247). 

O dano causado às crianças e adolescentes que são devolvidos às 

instituições de acolhimento após determinado período é evidente. Um novo 

abandono apenas fortalece o ciclo de descontinuidade de vínculos que o adotando 

já passou, pois novamente será vivenciada a sensação de desamparo, afetando a 

construção de novas ligações afetuosas (SILVA; POZZER, 2014, p. 35). 

J. E. Riede e G. I. Sartori argumentam: 

 

A devolução num processo de adoção malsucedido representa para a 
criança a vivência de um estado de duplo abandono: por um lado se 
repetem sentimentos já vivenciados com a perda da família de origem; por 
outro significa o fracasso da promessa da existência de uma nova família, a 
volta para uma instituição de acolhimento, a espera pelo surgimento de uma 
nova possibilidade de adoção, a desconfiança de que não exista ninguém 
capaz de realmente amá-la (RIEDE; SARTORI, 2013, p. 138). 

 

 O fundamento para a responsabilização dos adotantes desistentes é que tal 

conduta enseja dano moral, pois afeta o íntimo da criança e do adolescente, a sua 

dignidade e boa-fé, causando novo abalo emocional, ao ser privado da convivência 

familiar. É flagrante a violação à dignidade da pessoa humana quando o adotante 

usa do estágio de convivência como um período experimental, devendo a criança ou 

adolescente medir seus atos para não ser devolvido, enquanto o adulto verifica se 

está satisfeito, tratando o adotando como um verdadeiro produto (SILVA; POZZER, 

2014, p. 35). 

O dano moral, em muitos casos, será presumido, bastando o ato de 

devolução imotivada após certo período de convívio. Além disso, a indenização terá 

função compensatória e didática, buscando equilibrar o dano sofrido pelo menor com 

uma quantia em dinheiro e demonstrando aos adotantes que eles devem ter certeza 

do que desejam. O enfrentamento de problemas deve ser visto como natural, como 

fariam com seus filhos biológicos e, caso não atuem nessa direção, saibam que a 

simples desistência gera sua responsabilização, em casos específicos (SILVA; 

POZZER, 2014, p. 35). 

Cada caso de desistência da adoção durante o estágio de convivência 

possui sua particularidade, atingindo a criança ou o adolescente de modos distintos. 
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Deve ser levada em consideração a primazia do melhor interesse da criança e o fato 

de que, em uma situação em que adotante e adotando conviveram por um tempo 

significativo, existem expectativas e confiança.  

Para reverter o quadro de uma criança ou adolescente que, após 

considerável período de convívio com o adotante desistente, é devolvida à 

instituição de acolhimento, será preciso tempo e acompanhamento específico para 

que se supere essa questão sem que o menor se culpe pelo novo abandono e passe 

a acreditar que jamais fará parte de uma família.  

O magistrado deverá, portanto, ao analisar o caso concreto, verificar qual a 

motivação apontada para a desistência da adoção, bem como o tempo em que 

adotante e adotando conviveram. Deve levar em conta, também, os relatórios 

elaborados pela equipe que acompanhou aquela família. Dessa forma, será possível 

verificar se naquele caso deverá existir a responsabilização civil do adotante 

desistente. 

A análise do tempo de convívio entre adotante e adotando e de como o 

adotando via aquele período, ou seja, se já se considerava integrado na família, será 

também critério para a quantificação do dano moral, juntamente da verificação de 

condição econômica do adotante, da gravidade e efeitos da conduta (REZENDE, 

2014, p. 99). 

Além da responsabilização civil dos adotantes desistentes como medida 

punitiva e pedagógica, evitando a prática reiterada da devolução, a equipe 

interprofissional também desenvolve importante papel para o sucesso das adoções. 

Por meio das entrevistas, palestras e conversas com o os adotantes, a equipe de 

psicólogos e assistentes sociais do Juízo passa a conhecer o adotante e a prepará-

lo para a adoção, podendo vir a evitar a adoção frustrada em muitos casos (RIEDE; 

SARTORI, 2013, p. 149). 

Percebe-se que, além da atuação preventiva dos grupos de apoio e dos 

técnicos do judiciário, deve o adotante se conscientizar que não existe o filho ideal, 

que problemas comportamentais existem e podem ser contornados pela educação e 

por acompanhamentos terapêuticos. Somente com tal concepção a adoção poderá 

ser concretizada, sem a necessidade de imputar responsabilidade aos adotantes 

desistentes. Porém, existem casos em que a atuação preventiva dos técnicos 

interprofissionais não é suficiente, não existindo meios de reverter a situação de 
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desistência. Nesses casos, insistir na manutenção da criança ou adolescente 

naquela família poderá lhe ser mais prejudicial, pois o desejo de não ter mais 

relações já foi exposto. Assim, a medida mais correta é remeter o adotando 

novamente para instituição de acolhimento, analisando, a seguir, se é caso de 

responsabilização civil do adotante desistente. 

De acordo com a psicóloga Patrícia Glycerio R. Pinho (2014, p. 536): 

 

Observa-se que, na maior parte dos casos atendidos, não há espaço para 
qualquer intervenção, pois o pretendente, ao buscar atendimento na Vara, 
já se encontra fechado em seu posicionamento de desistência da adoção e, 
principalmente, não é capaz de demonstrar qualquer implicação nas 
dificuldades relatadas. A postura dos adultos envolvidos, culpando as 
crianças pelo fracasso na relação estabelecida, parece ser o ponto central 
dos casos de devoluções. Percebe-se também uma tentativa de atribuir 
doenças psiquiátricas à criança como uma maneira de se distanciarem 
ainda mais da situação. Assim, passam a culpar não só a criança, como 
também as equipes técnicas da Vara e da instituição de acolhimento, sendo 
estas responsabilizadas pela indicação de uma criança problemática.  

 

Importante ressaltar que a responsabilização civil dos adotantes, nos casos 

específicos, não busca a banalização do instituto do dano moral ou criar dificuldades 

ao processo de adoção. O argumento é de que, com a aplicação da 

responsabilidade civil aos casos delineados, haveria maior reflexão sobre a adoção, 

sobre sua austeridade e sobre a existência de danos que devem ser reparados 

(SILVA; POZZER, 2014, p. 36). 

Mesmo com a atual omissão do ordenamento jurídico, cotidianamente têm-

se notícias de caso de devolução injustificada de crianças e adolescentes que 

esperam ser adotadas. Nesse sentido, os tribunais, analisando individualmente caso 

a caso, têm se manifestado, ora de forma positiva, ora negativa, ao dever de 

indenizar e à responsabilização dos adotantes desistentes. Walter Gomes de Sousa 

(2015, p. 2) desenvolve, no caso específico do Distrito Federal: 

 

No Distrito Federal, os números de devolução de adotandos no transcurso 
do processo judicial são, do ponto de vista estatístico, significativamente 
reduzidos. Nos últimos cinco anos, em um universo de mais de mil adoções, 
a Vara da Infância e da Juventude registrou não mais do que cinco 
devoluções, o que sinaliza que a qualidade do curso de preparação 
psicossocial e jurídica para adoção oferecido pelo Poder Judiciário local tem 
se constituído em um fundamental vetor de prevenção às crises de 
adaptação e fixação dos vínculos parentais e, também, de proteção ao 
superior interesse e bem-estar das crianças.  
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Embora inexista, na atualidade, qualquer previsão normativa expressa de 

sanção aos adotantes desistentes, está em tramitação no Senado Federal o Projeto 

de Lei do Senado nº 370/2016, de autoria do Senador Aécio Neves, que visa alterar 

o Estatuto da Criança e do Adolescente para definir medidas aplicáveis em casos de 

desistência da adoção durante o estágio de convivência. Referido Projeto de Lei 

acrescenta o artigo 46-A que prevê a possibilidade de cassação da habilitação do 

pretendente à adoção que desiste da medida durante o estágio de convivência 

(SENADO, 2017). 

Para ser cassada a habilitação à adoção, a equipe interprofissional do Juízo 

fará uma avaliação, analisando a idade do menor, o tempo de convivência e a 

insubsistência da justificativa apresentada, encaminhando o parecer ao magistrado 

para que decida. Caso seja aprovado tal projeto, haverá grande avanço na proteção 

dos direitos infantojuvenis, uma vez que, além da possibilidade de responsabilização 

civil dos adotantes desistentes, poderá também ser cassada a sua habilitação, 

evitando a prática reiterada da desistência. Além disso, o §3º, do art. 46-A 

possibilitará a elaboração de estatísticas e acompanhamento de casos, pois o juiz 

deverá comunicar o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça das ações 

em que atuar. 

A justificativa apresentada ao Projeto de Lei nº 370/2016 é a existência de 

casos de desistência da adoção durante o estágio de convivência, em que os 

adotantes se valem da ausência de vedação legal. Assim, busca-se dar o tratamento 

jurídico adequado, protegendo o bem-estar e a dignidade das crianças e 

adolescentes.  

Houve o encaminhamento do Projeto de Lei para a Comissão de Direitos 

Humanos, tendo por relator o Senador Paulo Paim. Em seu parecer, o relator 

reconheceu a existência de casos de desistência da adoção, que violam direitos 

infantojuvenis, votando pela aprovação do Projeto, acrescentando emenda para 

explicitar no art. 46-A que a cassação da habilitação não prejudica a 

responsabilização cível por dano moral. O parecer foi encaminhado para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a quem cabe a decisão terminativa 

(SENADO, 2017). 

Diante do exposto, verifica-se que a responsabilização civil dos adotantes 

desistentes é a medida cabível para evitar a reiteração de tais condutas e gerar 
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maior conscientização dos adotantes. Embora inexista vedação legal, o Ministério 

Público, principalmente, tem levado ao conhecimento dos tribunais a ocorrência de 

tal prática, gerando análises judiciais sobre o tema, tanto no sentido de reconhecer a 

responsabilização quanto no de negá-la. Este será o tema trabalhado no capítulo a 

seguir.  
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3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DE CASOS DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL 

PELA DESISTÊNCIA DA ADOÇÃO 

 

Os casos de desistência de adoção têm chamado atenção dos promotores 

de Justiça e dos tribunais, que passam a reconhecer a ocorrência de danos às 

crianças e adolescentes que são devolvidos imotivadamente às instituições de 

acolhimento após certo período de convívio com os adotantes. Embora não existam 

muitos casos divulgados e divergência jurisprudencial sobre a questão, será feita 

uma análise jurisprudencial, demostrando quais os argumentos utilizados pelos 

magistrados. 

 

3.1 JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL À RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADOTANTES 

DESISTENTES  

 

Em um julgado recente, de 2016, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se 

manifestou de forma positiva à responsabilização civil dos pretendentes à adoção 

que desistiram da medida, se valendo do estágio de convivência como um período 

de teste. Veja-se a ementa: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADOÇÃO. DESISTÊNCIA NO 
CURSO DO ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. PERÍODO PREVISTO NO ART. 
46 DO ECA QUE TEM COMO FINALIDADE AVALIAR A ADEQUAÇÃO DA 
CRIANÇA À FAMÍLIA SUBSTITUTA PARA FINS DE ADOÇÃO. 
DEVOLUÇÃO IMOTIVADA QUE GERA, INQUESTIONAVELMENTE, 
TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR, JÁ QUE 
FRUSTRAM O SONHO DA CRIANÇA EM FAZER PARTE DE UM LAR. O 
estágio de convivência não pode servir de justificativa legítima para a 
causação, voluntária ou negligente, de prejuízo emocional ou psicológico a 
criança ou adolescente entregue para fins de adoção. Após alimentar as 
esperanças de uma criança com um verdadeiro lar, fazer com que o menor 
volte ao acolhimento institucional refletindo o motivo pelo qual foi rejeitado 
novamente, configura inquestionável dano moral, e sem dúvida acarreta o 
dever de indenizar daqueles que deram causa de forma imotivada a tal 
situação. Sentença mantida. Recurso desprovido. 
(TJRJ, AC 0001435-17.2013.8.19.0206. Relator: Cláudio de Mello Tavares. 
11ª Câmara Cível. Julgado em: 30/03/2016. Data de publicação: 
04/04/2016) 

 

Embora não seja possível analisar a íntegra do acórdão, o site do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro publicou notícia na qual informa que o casal adotante 
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desistiu da adoção de três irmãs após 7 meses de estágio de convivência, alegando 

que não se adaptaram às crianças (PJERJ, 2016).  

O recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se a sentença que 

reconheceu a responsabilidade civil dos adotantes desistentes pelos danos 

causados, condenando-os ao pagamento de um salário mínimo às irmãs, até que 

fossem adotadas, além do pagamento de indenização por dano moral, fixado em 10 

mil reais para cada criança.  

Nas palavras do Desembargador Relator: 

 

Desta forma, não se vislumbra cabível o acolhimento da presente 
insurgência recursal, haja vista que restou evidente que a devolução das 
crianças se deu de forma imotivada, pelo total despreparo dos adotantes, e 
que esta acarretou mais um abalo para as crianças, que novamente viram 
frustrado o sonho de ter um lar (AC 001435-17/2013). 

 

Como bem se apreende da ementa, o estágio de convivência não é um 

período deferido ao adotante para que possa vir a causar voluntariamente prejuízo 

emocional e psicológico à criança ou adolescente. Todo o ordenamento jurídico 

infantojuvenil se destina à proteção dos menores, que são pessoas vulneráveis e em 

desenvolvimento. Assim, não é razoável pensar que o estágio de convivência seja 

utilizado pelos adultos adotantes como um estágio probatório, ignorando que a 

desistência da adoção, depois de alimentada a expectativa na criança ou no 

adolescente, gera danos consideráveis ao psicológico destes.  

Em outro caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais é possível 

verificar a responsabilização civil dos adotantes que desistiram durante o estágio de 

convivência. Os adotantes desistentes recorreram da sentença em que foram 

condenados ao pagamento de alimentos até que a menor fizesse 18 anos – ou 24 

anos, caso estivesse cursando nível superior – independentemente de vir a ser 

adotada por outra família e a indenizá-la por danos morais numa quantia de 100 

salários mínimos.  

 
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - I. ADOÇÃO - GUARDA PROVISÓRIA - 
DESISTÊNCIA DA ADOÇÃO DE FORMA IMPRUDENTE - 
DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 33 DO ECA - 
REVITIMIZAÇÃO DA CRIANÇA - ABUSO SEXUAL - DANOS MORAIS 
CONSTATADOS - ART. 186 C/C ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL - 
REPARAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE - II - DANOS MATERIAIS - 
SUSTENTO REALIZADO PELO ESTADO - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO 
DOS REQUERIDOS - CONDENAÇÃO INDEVIDA - III. DANOS MORAIS - O 
QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSOS PARCOS DOS REQUERIDOS 
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- CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL - MINORAÇÃO - SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA.  
- A condenação por danos morais daqueles que desistiram do processo de 
adoção, que estava em fase de guarda, de forma abrupta e causando sérios 
prejuízos à criança, encontra guarida em nosso direito pátrio, precisamente 
nos art. 186 c/c arts. 187 e 927 do Código Civil. A previsão de revogação da 
guarda a qualquer tempo, art. 35 do ECA, é medida que visa precipuamente 
proteger e resguardar os interesses da criança, para livrá-la de eventuais 
maus tratos ou falta de adaptação com a família, por exemplo, mas não 
para proteger aqueles maiores e capazes que se propuserem à guarda e 
depois se arrependeram.  
- O ressarcimento civil é devido face à clara afronta aos direitos 
fundamentais da criança e ao que está disposto no art. 33 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. A situação foi agravada, visto que a criança foi 
obrigada a presenciar cenas de conjunção carnal e atos libidinosos entre 
aqueles que teriam o dever de protegê-la e as provas constantes nos autos 
indicam que o requerido praticava inclusive atos libidinosos com a própria 
menor. Deve ser ressaltado que também foi constatada a omissão do 
Estado, que deveria ter acompanhado melhor o convívio, realizando 
estudos psicossociais com frequência, e não apenas uma vez nos quase 02 
(dois) anos. Ainda assim, a omissão não neutraliza a conduta dos 
requeridos que tinham o papel de cuidar da infante e a submeteram a 
lamentáveis situações. 
(TJMG. AC 0491578-84.2011.8.13.0024. Relatora: Vanessa Verdolim 
Hudson de Andrade. 1ª Câmara Cível. Julgado em: 15/04/2014. Data de 
Publicação: 23/04/2014) 

 

A relatora expõe que houve falha do Estado ao deferir a guarda da criança 

para o casal desistente antes que eles tivessem construído um quarto para ela. 

Verificou-se, igualmente, omissão dos auxiliares da Vara da Infância e Juventude, 

que foram apenas uma vez verificar como estava a criança durante dois anos de 

convívio. No entanto, a relatora afirma que tal omissão não neutraliza a conduta do 

casal que tinha a guarda, estava em processo de adoção e deveria ter cuidado da 

menor. 

É interessante, nesse sentido, destacar trecho do voto da relatora, 

Desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade: 

 

De fato, não há a vedação legal para que os futuros pais adotivos desistam 
da adoção quando estiverem apenas com a guarda da criança. No entanto, 
cada caso deverá ser analisado com suas particularidades e após detida 
análise de todas as provas presentes nesse farto acervo, a conclusão 
inarredável a que se chega é a de que os ora requeridos foram 
irresponsáveis e acarretaram sérios prejuízos à menor. Ora, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente não iria prever a revogação da guarda se não 
fosse para beneficiar a criança. Se a revogação da adoção fosse para 
beneficiar os pais que desistem de adotar, o ECA estaria justamente 
deixando de cumprir seu fim de proteção para ter o objetivo de revitimizar as 
crianças, o que, definitivamente, não podemos concluir (AC 0491578-
84/2011). 
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Houve a configuração do dever de indenizar, pois, segundo os artigos 186 e 

187 do Código Civil, a conduta do casal caracterizou-se um ilícito por violar direitos 

fundamentais da criança e por exceder os limites da função social e da boa-fé, uma 

vez que o casal causou a revitimização da adotanda. A relatora afirma, ainda, que 

não é toda desistência que gera o dever de indenizar, mas essa, em específico, se 

deu de forma abrupta e irresponsável, após dois anos de convívio e abusos. 

No presente caso, houve o afastamento do dever de prestar alimentos, 

porém, são comuns os casos em que há condenação nesse sentido. Em que pese 

este não ser o foco deste trabalho, uma vez que se analisa a responsabilização civil 

dos adotantes desistentes pelos danos morais gerados, faz-se necessária uma 

breve explanação sobre o tema.  

A obrigação alimentar mais comum é a que decorre dos vínculos de 

parentesco, casamento e união estável, estando prevista no artigo 1.694 do Código 

Civil. Existe também a obrigação alimentar voluntária, quando, opcionalmente, a 

pessoa passa a pagar alimentos a outrem, ou em casos de alimentos ajustados 

através de legados. Por fim, existem ainda os alimentos indenizatórios, previstos nos 

artigos 948, II e 950 do Código Civil, que são os casos de alimentos devidos por 

homicídio ou inabilitação do ofendido para o trabalho por certo período 

(MADALENO, 2009, p. 627-630). 

Sobre a obrigação de prestar alimentos em favor de outras pessoas, que 

não as previstas no capítulo de alimentos do Código Civil, Yussef Said Cahali (2009, 

p. 503) considera: 

 

Com efeito, é pacífico na doutrina o entendimento de que a enumeração 
legal é taxativa, não comportando dilação para a abrangência de qualquer 
outra pessoa ainda que inserida na comunidade doméstica, ante o 
pressuposto de que a lei estabelece o círculo fechado dos titulares de 
direitos e obrigações alimentares, através de um elenco limitativo, e não 
meramente enunciativo, caracterizando-se o encargo pela sua 
excepcionalidade. 

 

Nos termos do artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o vínculo 

decorrente da adoção se concretiza com a sentença. Com base nesse artigo e no 

exposto anteriormente, verifica-se que, embora possa existir o vínculo afetivo entre o 

adotante e o adotando durante o estágio de convivência, inexiste o poder familiar e 

suas obrigações enquanto não for prolatada a sentença. Nesse sentido, o adotante 

desistente não será obrigado a prestar alimentos à criança ou adolescente, pois não 
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há obrigação legal nesse sentido. Ademais, embora o Estado preste sustento 

mínimo através das instituições de acolhimento, o menor não estará desamparado 

até ser inserido em uma nova família.  

Ressalte-se que a inexistência de obrigação legal em prestar alimentos não 

afasta a possibilidade de condenar os adotantes desistentes a indenizar a criança ou 

adolescente pelo dano moral – o que nitidamente ocorre nesse caso concreto – e 

por eventual dano material, caso sejam comprovados gastos com algum tratamento 

gerado pela desistência, pois tais danos independem de vínculo parental. 

Nesse acórdão, observa-se a ocorrência de dano moral, uma vez que, com a 

desistência da adoção de forma inesperada e após longo período de convivência, 

além dos abusos praticados pelos adotantes, existe a ofensa aos direitos 

fundamentais da criança. Houve apenas a minoração do valor indenizatório, levando 

em consideração a renda do casal. Em relação aos alimentos, o julgado se dirige no 

sentido apresentado anteriormente de que, inexistindo obrigação legal – pois o 

vínculo de filiação ainda não fora efetivado – não há que se falar em obrigação dos 

adotantes desistentes, estando ela amparada pelo Estado. 

À medida que a teoria da responsabilização civil dos adotantes desistentes 

começa a ganhar reconhecimento pelos tribunais brasileiros, maiores serão os 

julgados que identificam o dano e o dever de indenizar. No entanto, como a maioria 

dos processos sobre o tema corre em sigilo processual, seu acesso é dificultado, 

tendo-se apenas notícias sobre os casos ajuizados.  

Não é demais relembrar que o reconhecimento pelos tribunais de que os 

adotantes desistentes devem ser responsabilizados civilmente pelos seus atos não 

visa desestimular a adoção, mas demonstrar a sua seriedade, a importância de dar 

proteção às crianças e adolescentes e reconhecê-los enquanto sujeitos de direitos. 

 

3.2 JURISPRUDÊNCIA EM QUE NÃO HOUVE A RESPONSABILIZAÇÃO DOS 

ADOTANTES DESISTENTES  

 

Embora parte da jurisprudência venha reconhecendo a responsabilização 

civil dos pretendentes à adoção que desistem da medida durante o estágio de 

convivência, o tema ainda não é pacífico. Além disso, existem casos em que 

realmente não deve haver a responsabilização, conforme se verá a seguir. 
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Em um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, deu-se 

provimento ao apelo do casal para negar o reconhecimento de filiação socioafetiva, 

a obrigação à prestação de alimentos e indeferir o pedido de indenização por danos 

morais. Confira-se a ementa: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE E 
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ADOÇÃO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. 
ALIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
I – O reconhecimento da paternidade socioafetiva requer apuração do 
vínculo de afetividade no âmbito social, além da posse de estado de filho. 
No entanto, demonstrada a renúncia expressa quanto ao desejo de serem 
os pais da criança, tendo os demandados desistido da adoção ainda 
quando tramitava o processo (fl. 110), aliada à ausência de vínculo afetivo 
entre eles, não há que se falar em reconhecimento da maternidade e 
paternidade socioafetiva. 
II – Igualmente, antes da sentença, não há lei que imponha obrigação 
alimentar aos demandados, que não concluíram o processo de adoção da 
criança. 
III – No caso, por mais triste e complexo que seja a situação, inexistindo 
efetivo prejuízo à integridade psicológica do indivíduo, que interfira 
intensamente no seu comportamento psicológico, causando aflição e 
desequilíbrio em seu bem estar, indefere-se o pedido de indenização por 
danos morais. 
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, E PROVIDO O DOS 
DEMANDADOS. 
(TJRS. AC 0258681-13.2016.8.21.7000. Relatora: Liselena Schifino Robles 
Ribeiro. 7ª Câmara Civil. Julgado em: 31/08/2016. DJe 05/09/2016) 

 

Na origem, tratou-se de ação declaratória de maternidade/paternidade 

socioafetiva, que foi julgada procedente, reconhecendo a filiação socioafetiva e 

condenando o casal ao pagamento de pensão alimentícia e danos morais. 

Entretanto, o casal afirma que a adoção não foi efetivada em razão de condutas do 

menor e falta de entrosamento, pois a criança nunca se desvinculou dos pais 

biológicos.  

A criança convivia com o casal adotante desde que tinha 8 anos, quando os 

pais biológicos foram destituídos do poder familiar e foi requerida a adoção, havendo 

o convívio das partes durante 3 anos. Embora os pareceres psicossociais 

indicassem a adoção no início do convívio, tal posicionamento mudou após se 

verificar os problemas entre as partes e a possibilidade de maior prejuízo ao menor 

caso fosse deferida a adoção. 

A relatora entendeu que mesmo com um longo período de convívio, não 

houve a consolidação dos vínculos afetivos, embora as partes tenham realizado 

acompanhamento com psicóloga desde o início. Afirmou que não existe vedação 



45 

 

 

legal para a desistência e nem a obrigação de prestar alimentos, pois a adoção só 

se consolida após a sentença. Houve, também, o afastamento da indenização por 

danos morais, pois a desistência da adoção não teria causado abalo significativo ao 

menor (AC 0258681-13/2016). 

Conforme se observa, o caso em análise é um pouco distinto dos 

apresentados anteriormente. Além de ter sido o menor quem ingressou com a ação, 

sob a curadoria de sua irmã biológica, ele já estava sob os cuidados do casal 

quando os pais biológicos anuíram com a destituição do poder familiar, tratando-se 

de adoção intuitu personae tardia. 

Uma primeira observação a ser feita, neste caso, é que as partes ficaram em 

convívio antes de ser deferida a adoção durante três anos. Até novembro desse ano 

não havia nenhuma previsão legal de prazo máximo ou mínimo de estágio de 

convivência, sendo que a Lei 13.509/2017 acrescentou ao art. 46 o prazo máximo de 

90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

O prolongamento do estágio de convivência pode acarretar a fragilidade da 

relação, conforme escreve Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 234): 

 

Mas um problema grave existe e a culpa é do Judiciário: a demora 
excessiva do estágio de convivência, a ponto de alcançar muitos meses, por 
vezes, anos. Pode parecer puro argumento, mas, lamentavelmente, é 
realidade. Se o estágio de convivência é prorrogado por tempo excessivo, a 
insegurança permanece entre pais e filho, tornando frágeis os laços, dando 
a impressão – especialmente ao leigo – que, a qualquer momento, o filho 
lhes pode ser retirado. Diante disso, alguns adotantes preferem não 
aprofundar os laços para “não sofrer mais tarde”; tal situação provoca 
tensão e maiores conflitos, podendo haver a devolução. Outro aspecto é a 
ideia de que, estando em estágio de convivência, qualquer motivo tolo pode 
ser significativo para devolver a criança, como, por exemplo, uma briga do 
casal. O estágio de convivência jamais pode atingir prazos longos, como um 
ano, pois, se houver corte de laços, a criança ou adolescente sofrerá em 
demasia.  

 

Embora a fixação de um prazo máximo para o estágio de convivência seja 

algo complicado, uma vez que cada caso possui suas subjetividades, espera-se que 

com o prazo estipulado pela Lei 13.509/2017 os casos de desistência da adoção 

diminuam, pois deixarão de existir situações em que este período é tão longo ao 

ponto de tornar frágeis os laços entre adotante e adotando. 

Ainda que no relatório dos autos conste que as partes, desde o começo, 

tiveram problemas de relacionamento, tendo que realizar acompanhamento com 

psicóloga, o prazo de três anos se mostra excessivo e gera insegurança e 



46 

 

 

fragilidade dos laços, situação que é possível observar a partir do acórdão, que 

consignou ter constado do parecer psicossocial que o menor disse “eles não são 

seus pais e não podem mandar nele”. 

Embora se analise a possibilidade de responsabilização dos pretendentes à 

adoção que desistem da medida antes da sentença, cada caso possui sua 

particularidade, devendo o julgador analisá-lo individualmente, com base nos fatos e 

provas. O que bem fez o Tribunal do Rio Grande do Sul, pois, conquanto as partes 

tenham convivido por três anos, inexistia vínculo afetivo entre elas e não houve dano 

moral indenizável à criança, que disse estar feliz com sua irmã biológica.  

Esse caso também pode ser utilizado para demonstrar a importância de 

participação em grupos de apoio e da necessidade de acompanhamento da família 

pela equipe técnica interprofissional das Varas da Infância e Juventude. Os grupos 

de apoio, como já explorado anteriormente, servem principalmente para demonstrar 

aos adotantes que a criança ou adolescente a ser adotado não são pessoas ideais, 

terão problemas comportamentais como qualquer outra pessoa em sua fase de 

desenvolvimento, podendo tais complicações ser um pouco mais delicadas devido 

ao seu histórico de abandono. Já a equipe técnica ajuda a dirimir as controvérsias, 

fazendo o acompanhamento da família não só para posteriormente elaborar o 

parecer técnico, mas também para ajudá-la a superar eventuais problemas e para 

identificar situações em que o melhor é encerrar a convivência antes de um dano 

maior aos envolvidos.  

Outro caso é uma Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra a 

sentença dada em uma Ação Civil Pública que indeferiu os pedidos de indenização 

por danos morais, materiais e prestação de alimentos. Em síntese, o parquet 

argumenta que, após os adotantes conviverem com o adotando durante 2 anos, 

desistiram da adoção ao descobrir que a criança era portadora de doença congênita, 

devido à má formação do sistema nervoso.  

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – 
DANO MATERIAL E MORAL – ADOÇÃO – DESISTÊNCIA PELOS PAIS 
ADOTIVOS – PRESTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – 
INEXISTÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO 
PROVIDO.  
- Inexiste vedação legal para que os futuros pais desistam da adoção 
quando estiverem com a guarda da criança. 
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- O ato de adoção somente se realiza e produz efeitos a partir da sentença 
judicial, conforme previsão dos arts. 47 e 199-A, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Antes da sentença, não há lei que imponha obrigação 
alimentar aos apelados, que não concluíram o processo de adoção da 
criança. 
- A própria lei prevê a possibilidade de desistência, no decorrer do processo 
de adoção, ao criar a figura do estágio de convivência. 
- Inexistindo prejuízo à integridade psicológica do indivíduo, que interfira 
intensamente no seu comportamento psicológico causando aflição e 
desequilíbrio em seu bem estar, indefere-se o pedido de indenização por 
danos morais. 
V.V.P. 
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E 
MORAL - ADOÇÃO - DESISTÊNCIA DE FORMA IMPRUDENTE PELOS 
PAIS ADOTIVOS - PRESTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 
DEFERIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. - A adoção tem de ser vista com mais 
seriedade pelas pessoas que se dispõe a tal ato, devendo estas ter 
consciência e atitude de verdadeiros "pais", que pressupõe a vontade de 
enfrentar as dificuldades e condições adversas que aparecerem em prol da 
criança adotada, assumindo-a de forma incondicional como filho, a fim de 
seja construído e fortalecido o vínculo filial. - Inexiste vedação legal para 
que os futuros pais desistam da adoção quando estiverem com a guarda da 
criança. Contudo, cada caso deverá ser analisado com as suas 
particularidades, com vistas a não se promover a "coisificação" do processo 
de guarda. - O ato ilícito, que gera o direito a reparação, decorre do fato de 
que os requeridos buscaram voluntariamente o processo de adoção do 
menor, deixando expressamente a vontade de adotá-lo, obtendo sua guarda 
durante um lapso de tempo razoável, e, simplesmente, resolveram devolver 
imotivadamente a criança, de forma imprudente, rompendo de forma brusca 
o vínculo familiar que expuseram o menor, o que implica no abandono de 
um ser humano. Assim, considerando o dano decorrente da assistência 
material ceifada do menor, defere-se o pedido de condenação dos 
requeridos ao pagamento de obrigação alimentar ao menor, enquanto viver, 
em razão da doença irreversível que o acomete. - Inexistindo prejuízo à 
integridade psicológica do indivíduo, que interfira intensamente no seu 
comportamento psicológico causando aflição e desequilíbrio em seu bem 
estar, por não ter o menor capacidade cognitiva neurológica de perceber a 
situação na qual se encontra, indefere-se o pedido de indenização por 
danos morais.(Desª Hilda Teixeira da Costa) Ação civil pública - Ministério 
Público - Legitimidade ativa - Processo de adoção - Desistência - Devolução 
da criança após significativo lapso temporal - Indenização por dano moral - 
Ato ilícito configurado - Cabimento - Obrigação alimentar - Indeferimento - 
Nova guarda provisória - Recurso ao qual se dá parcial provimento.  
(TJMG. AC 0002896-74.2012.8.13.0481. Relatora: Hilda Teixeira da Costa. 
2ª Câmara Cível. Julgado em: 12/08/2014. Data de publicação: 25/08/2014) 

 

O revisor do processo suscitou de ofício preliminar de ilegitimidade ativa, 

alegando que, por se tratar de direito disponível da criança – ressarcimento por 

danos morais e materiais – o Ministério Público não poderia agir em nome do menor. 

No entanto, os demais julgadores entenderam que não se trata simplesmente de 

questão patrimonial, mas de violação aos direitos fundamentais da criança, tal como 

sua dignidade. Dessa forma, reconheceram a legitimidade do Ministério Público para 

propor a ação. 
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No mérito da questão, a relatora Desembargadora Hilda Maria Pôrto de 

Paula Teixeira da Costa entendeu que, embora a adoção não tenha se concretizado, 

os pretensos pais possuem obrigações que interferem na vida da criança e que o 

estágio de convivência se dá em favor do menor e não dos adotantes, que decidem 

adotar em momento anterior e não durante o estágio de convivência (AC 0002896-

74/2012). 

A relatora ainda afirmou que já havia vínculo socioafetivo entre adotante e 

adotando e que não há que se falar em exercício regular de um direito, pois não 

existe o direito de devolução, uma vez que a criança e o adolescente possuem 

direitos fundamentais que devem ser resguardados. Nesse sentido, a relatora julgou 

o recurso parcialmente procedente para garantir à criança a pensão alimentar 

enquanto viver, em decorrência da doença grave que a acomete. No entanto, 

manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por entender 

que a criança não tinha condições neurológicas para entender a situação de 

abandono. 

O vogal Marcelo Rodrigues entendeu que a desistência de adoção após 

tempo considerável de convivência configura-se um abuso do direito, com violação 

ao direito de convivência familiar e ao princípio da responsabilidade parental. 

Considerou que, uma vez que o menor já tinha sido recolocado em nova família, não 

haveria motivos para deferir a pensão alimentícia, condenando os adotantes ao 

pagamento de indenização por danos morais (AC 0002896-74/2012). 

O revisor, Desembargador Afrânio Vilela, divergiu da relatora quanto à 

obrigação de pagar alimentos, pois, segundo ele, não sendo concretizada a adoção, 

inexiste o dever de prestar alimentos, que só surgiria com o vínculo biológico ou civil. 

Além disso, o revisor argumentou que inexiste vedação legal para a desistência da 

adoção e que impor indenizações apenas afastariam os adotantes do processo de 

adoção (AC 0002896-74/2012). O voto do revisor foi o vencedor, uma vez que a 

relatora e ele votaram pela não ocorrência do dano moral e ele e o vogal 

convergiram quanto a não existência do dever de prestar alimentos, sendo 

desprovido o apelo. 

Verifica-se, portanto, que a análise do presente caso é interessante, pois, 

em um mesmo julgado, tem-se a questão da possibilidade ou não de 

responsabilização civil do adotante desistente, da condenação por dano moral e da 
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condenação ao pagamento de pensão alimentícia. É oportuno ressaltar que os 

julgadores deste caso se manifestaram de forma divergente sobre todos os aspectos 

mencionados. 

Em que pese o revisor ter entendido que não há vedação legal à desistência 

e que penalizar os desistentes apenas desestimularia a adoção, o Capítulo 2 deste 

trabalho expôs que a ausência de vedação legal não descaracteriza o ilícito que se 

manifesta na forma de abuso do direito, pois haveria a violação ao fim social do 

estágio de convivência e à boa-fé do adotando.  

Em relação ao argumento de que a responsabilização civil dos adotantes 

desistentes causaria o desestímulo da adoção, o efeito na verdade é o de 

conscientizar os adotantes da seriedade da adoção e de evidenciar que a devolução 

imotivada causa danos aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 

Assim, o que poderia acontecer é o desencorajamento de adoções irresponsáveis, 

que não levam em consideração a primazia e proteção das crianças e adolescentes. 

Em relação à existência ou ausência de dano moral indenizável ao caso, o 

fato de a criança possuir doença congênita, que interfere no seu discernimento, não 

afasta a ocorrência do dano e o dever de indenizar, pois houve a ofensa de direitos 

de personalidade do menor, independentemente de ele externar isso em alguma 

reação psíquica.  

Nesse âmbito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já se manifestou sobre a 

possibilidade de pessoas com deficiência intelectual ou crianças de tenra idade 

sofrerem danos morais e deverem ser compensadas pelos danos. Veja-se: 

 
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA- 
CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUJEITO 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ATAQUE A DIREITO DA 
PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA 
QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO 
CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 
[...] 
3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer 
por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores 
da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do 
prestígio social. 
4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na 
verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os 
sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando 
necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. 
5. Em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, 
como ocorre com doentes mentais, a configuração do dano moral é 
absoluta e perfeitamente possível, tendo em vista que, como ser humano, 
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aquelas pessoas são igualmente detentoras de um conjunto de bens 
integrantes da personalidade.  
6. Recurso especial provido.  
(STJ, REsp 124550/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. 
Julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015) 
 
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECUSA DE CLÍNICA CONVENIADA A 
PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR EXAMES RADIOLÓGICOS. DANO 
MORAL. EXISTÊNCIA. VÍTIMA MENOR. IRRELEVÂNCIA. OFENSA A 
DIREITO DA PERSONALIDADE. 
[...] 
As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos 
direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade 
mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua 
violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. 
[...] 
Ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma maneira 
peculiar de se expressar, a criança não permanece alheia à realidade que a 
cerca, estando igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a aflição e a 
angústia. 
Na hipótese específica dos autos, não cabe dúvida de que a recorrente, 
então com apenas três anos de idade, foi submetida a elevada carga 
emocional. Mesmo sem noção exata do que se passava, é certo que 
percebeu e compartilhou da agonia de sua mãe tentando, por diversas 
vezes, sem êxito, conseguir que sua filha fosse atendida por clínica 
credenciada ao seu plano de saúde, que reiteradas vezes se recusou a 
realizar os exames que ofereceriam um diagnóstico preciso da doença que 
acometia a criança. Recurso especial provido. 
(STJ. REsp 1037759/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado 
em 23/02/2010. DJe 05/03/2010) 

 

Na Apelação Civil apresentada acima, houve divergência entre a relatora e 

os demais julgadores sobre se eram devidos alimentos à criança devolvida à 

instituição de acolhimento. O argumento da relatora foi o de que os alimentos seriam 

necessários pelo fato de o menor ser acometido de doença grave; para o revisor, 

inexistia o dever de prestar alimentos; já o vogal defende que apenas não existe a 

obrigação pelo fato de a criança já estar em outra família (AC 0002896-74/2012). No 

entanto, prevaleceu o entendimento da não obrigação de prestar alimentos por 

inexistência de dever legal, em conformidade com o apresentado neste trabalho. 

Embora não tenha achado julgados nesse sentido, tem-se notícias de casos 

em que são ajuizadas ações também contra o Estado, buscando responsabilizá-lo 

pela adoção frustrada, sob o argumento de que não selecionou corretamente o 

adotante ou de que a equipe técnica não prestou corretamente seus serviços. 

Contudo, conforme argumenta Christiane Ladvocat (2014, p. 128), existe um número 

reduzido de profissionais habilitados para lidar com as famílias em conflito e para 

orientar no processo de adoção. Ainda que tal fato possa ser imputado ao Estado, 

não se mostra razoável responsabilizar o aparelho estatal pela devolução da criança 
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ou adolescente realizada pelo adotante, pois é este quem praticou o ato e excedeu 

os limites da boa-fé e da finalidade do estágio de convivência e da adoção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Constituição Federal de 1988, ao colocar a dignidade da pessoa humana 

no centro do ordenamento jurídico e realizar maiores ingerências no direito privado, 

trouxe alterações significativas para o direito de família, como a questão da 

afetividade e a mudança de paradigma sobre a adoção. A afetividade, presente 

implicitamente em vários dispositivos constitucionais, é, atualmente, a base 

normativa para a constituição de famílias, que não mais se fundamentam na 

dependência econômica e no poder patriarcal biológico, mas nos laços de afeto, no 

cuidado, na paternidade responsável e no reconhecimento de união das pessoas 

enquanto um núcleo familiar. 

O direito das crianças e adolescentes, bem como o instituto da adoção 

também passaram por significativa alteração com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Da Doutrina da Situação Irregular, que vinculava carência de 

recursos à delinquência, institucionalizando crianças e jovens, passou-se à Doutrina 

da Proteção Integral, por meio da qual crianças e adolescentes são vistos como 

sujeitos de direitos, não havendo distinção entre filhos, independente de sua origem. 

Nesse cenário, também foi sancionado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990) e a Lei de Adoção (12.010/2009), que apresentaram a 

adoção como um meio para inserir uma criança ou adolescente em uma família, 

afastando a ideia de que a adoção serviria para dar filhos aos adotantes.  

Embora o ordenamento jurídico infantojuvenil tenha passado por 

significativas alterações após a Constituição Federal de 1988, verifica-se a 

existência de violações diretas aos direitos das crianças e adolescentes que são 

devolvidos de forma inesperada às instituições de acolhimento durante o estágio de 

convivência. O dano moral se materializa pela quebra de confiança que o menor 

possuía na efetivação da adoção, além do atentado a sua dignidade e ao direito ao 

convívio familiar. 

O estágio de convivência tem como principal função a aproximação e 

convívio da criança ou adolescente com o novo ambiente familiar. É um período de 

avaliação do magistrado e de sua equipe, que verificarão a existência de vínculo 

entre as partes e a conveniência da medida, evitando adoções precipitadas e 

prejudiciais aos menores (GRANATO, 2009, p. 81). Porém, uma vez que inexiste 
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qualquer vedação legal para a desistência da adoção enquanto não transitar em 

julgado a sentença que a deferir, os adotantes têm-se valido do estágio de 

convivência como um período de teste, em que, caso a criança ou adolescente não 

atenda aos seus anseios, será devolvida à instituição de acolhimento. Ocorre que a 

desistência da adoção de forma imprudente, inesperada e imotivada gera danos 

irreparáveis às crianças e adolescentes que possuem a expectativa de que a adoção 

irá se concretizar e, muitas vezes, já tratam os adotantes como se pais fossem.  

A responsabilização civil dos pretendentes à adoção que desistem da 

medida durante o estágio de convivência se dá em razão do abuso do direito, ilícito 

previsto no artigo 187 do Código Civil, pois a conduta deles viola nitidamente a boa-

fé, os bons costumes e a finalidade do estágio de convivência e da adoção.  

Já existem julgados que reconhecem a responsabilidade civil dos 

pretendentes à adoção que desistem da medida durante o estágio de convivência, 

como os casos apresentados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro. Tais acórdãos consideraram que o estágio de convivência não é um período 

de teste e que a desistência após a efetivação do vínculo afetivo configura um abuso 

do direito, gerando a responsabilidade civil e o dever de indenizar às crianças e 

adolescentes pelos danos sofridos. 

Não se analisa a aplicação da responsabilidade civil de forma 

indiscriminada. Cada caso possui suas particularidades e a desistência, quando 

ocorrida logo no início do estágio de convivência ou por real incompatibilidade entre 

as partes, pode ser a melhor medida à criança ou adolescente. É nesse sentido que 

foi apresentado o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que afastou 

a responsabilização civil dos adotantes desistentes, uma vez que inexistia o vínculo 

afetivo e o menor não tinha sofrido qualquer abalo moral com o retorno para sua 

família de origem. 

O objetivo da responsabilização civil dos adotantes desistentes não é 

desestimular a adoção ou proibir a desistência, mas conscientizar os pretendentes à 

adoção da seriedade da medida, de que seus atos podem gerar danos e de que as 

crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em desenvolvimento e vulneráveis, 

notadamente por já terem vivenciado a situação de abandono familiar. Assim, o que 

poderia acontecer é o desencorajamento de adoções irresponsáveis, que não levam 

em consideração a primazia e proteção das crianças e adolescentes. 
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Nesse contexto, é notável a importância dos grupos de apoio e do 

acompanhamento da equipe técnica do Juízo durante o estágio de convivência. Isso 

porque a maioria das adoções frustradas se dá pelo fato de os adotantes 

idealizarem a criança ou adolescente que será adotado e por não entenderem a real 

finalidade da adoção, que é possibilitar o convívio familiar e o desenvolvimento de 

menores institucionalizados.  

O ideal seria que, após todo o procedimento habilitatório, os adotantes 

estivessem preparados para receber o adotando em seu lar, educando-o e 

aceitando suas particularidades, desistindo da adoção apenas em casos 

insuperáveis e onde seja a melhor opção para os interesses da criança e do 

adolescente.  

Sendo assim, quando a desistência da adoção caracterizar visível abuso do 

direito, a responsabilização civil dos adotantes é a medida mais adequada para se 

atender ao princípio da proteção integral, uma vez que servirá para penalizar e 

conscientizar os adotantes que voluntariamente deram causa ao prejuízo emocional 

e psicológico da criança ou adolescente, servindo também para compensá-los pelos 

danos sofridos.  
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