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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade promover a análise reflexiva acerca da 

possibilidade de devolução de crianças e adolescentes adotados ou em processo de adoção no 

país. Sendo aperfeiçoada pela sentença judicial e adquirindo segurança jurídica, a adoção torna-

se irrevogável, de modo que não pode ser desfeita. No entanto, sendo inevitável que a devolução 

ocorra em diversas situações, distintas podem ser suas consequências, considerando o momento 

processual e os danos efetivamente causados. Baseando-se nos princípios da dignidade da 

pessoa humana, do melhor interesse e da proteção integral das crianças e adolescentes, por 

vezes pode-se observar uma relativização do caráter irrevogável da adoção, sendo muito 

utilizada, para tanto, a técnica da ponderação de interesses. Desta forma, diante da dor e do 

sofrimento ocasionados, faz-se necessária a discussão a respeito das consequências jurídicas 

decorrentes do ato ilícito cometido pelos adotantes, analisando-se as possíveis penalidades que 

podem ser aplicadas a depender do caso concreto. 
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ABSTRACT: The purpose of the present article is to promote a reflective analysis regarding 

the possibility of giving back adopted children and adolescents and those in the process of being 

adopted. Once perfected by the judicial sentence and acquiring legal certainty, the adoption 

becomes irrevocable, so it cannot be undone. However, since it is inevitable that the return will 
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occur in several situations, the consequences may be different, considering the procedural 

moment and the damage that might be caused. Based on the principles of human dignity, best 

interests of the child and child protection, it is occasionally possible to observe a relativization 

of the irrevocable character of adoption, with the technique of balancing interests being widely 

used for this purpose. Thus, considering the pain and suffering that this process might cause, it 

is necessary to discuss the legal consequences resulting from the illegal act committed by the 

adopters, analyzing the possible penalties that can be applied, depending on each particular 

case. 

 

Keywords: Right. Adoption. Return. Irrevocability. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo visa analisar a adoção e a possibilidade da flexibilização de seu caráter 

irrevogável, frente aos diversos motivos que podem acarretar na referida situação. De início, 

serão expostos os principais aspectos do instituto no Brasil, a fim de que se possa melhor 

compreendê-lo, observando sua trajetória e evolução através dos anos.  

Considerando o desfalque existente no sistema de adoção atualmente, onde os que 

buscam adotar são poucos em face do grande número de crianças e adolescentes cadastrados 

no sistema, torna-se cada vez mais difícil a inserção destes em lares adotivos, sendo uma tarefa 

extremamente delicada a aproximação entre adotando e adotantes.  

Entretanto, apesar da obrigatoriedade do estágio de convivência, com o intuito de 

precaver situações como esta, inúmeros são os casos de devolução de crianças e adolescentes 

adotados ou em processo de adoção no Brasil, constatando-se uma necessidade de análise a 

respeito do procedimento a ser realizado, levando-se em conta as diferentes fases processuais 

da adoção.  

Ademais, apesar de os direitos das crianças e adolescentes serem pautados nos 

princípios do seu melhor interesse e de sua proteção integral, os casos de “reabandono” no país 

continuam a ocorrer, seja de forma devidamente motivada ou injustificada, fazendo com que os 

adotandos ou adotados vivenciem o sofrimento de perda da família por mais de uma vez. Assim, 

verifica-se que o caráter irrevogável previamente atribuído ao instituto da adoção não mais se 

perpetua imutável, havendo certa flexibilização em casos onde esta for a melhor solução. 



         

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

Não obstante, analisado o aspecto processual, ainda há de se atentar às consequências 

jurídicas acarretadas pela devolução de adotandos e adotados. Tendo em vista os danos 

causados aos infantes pelo ato ilícito cometido pelos adotantes, muito se discute acerca das 

penalidades que podem ser aplicadas de acordo com o caso concreto, visando desestimular a 

prática em questão. 

Portanto, mostra-se importante a compreensão dos abalos psicológicos sofridos, que 

podem ser ínfimos ou extremamente intensificados a depender do momento em que ocorre a 

devolução do infante. Podendo a devolução ocorrer durante o estágio de convivência, onde as 

relações afetivas e familiares ainda podem estar fragilizadas ou em processo de construção, não 

se verifica tamanho abalo moral como se pode observar num caso de devolução após efetivada 

a adoção, momento em que o menor muito possivelmente já desenvolveu significativos laços 

de afeição e encontra-se dependente emocionalmente da família adotiva. 

Isto posto, o estudo realizado em sequência utilizará o método hipotético-dedutivo, 

sendo utilizados procedimentos instrumentais consistentes em material bibliográfico, tendo este 

como meio de busca leis, doutrinas, artigos, trabalhos acadêmicos, enunciados e 

jurisprudências. 

 

1 O INSTITUTO DA ADOÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 

Conceituada por Gonçalves (2020, p. 377) como “ato jurídico solene pelo qual alguém 

recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha”, pode-se entender o instituto 

da adoção como um dos mais antigos da história, dado o conhecimento de sua utilização na 

sociedade ao longo dos anos. 

Muito utilizada no Direito Romano, onde foi caracterizada como um ato de vontade das 

duas partes – seja entre sujeitos capazes ou entre um sujeito capaz e outro incapaz, este 

devidamente representado – a adoção foi juridicamente regulamentada no Brasil com o advento 

do Código Civil de 1916. Após, ao ser constituída pela Constituição Federal de 1988, passou a 

ser reconhecida como ato complexo que pressupõe a existência de sentença judicial (PEREIRA, 

2020, n.p). 

Desta forma, observa-se que o caráter contratual anteriormente atribuído ao instituto da 

adoção não mais se encontra na legislação, uma vez que passou a ser inerente ao Poder Público 

o dever de assistência aos interessados na adoção, ou seja, deixou de se caracterizar um negócio 
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jurídico bilateral e solene, para se tratar de matéria de ordem pública (GONÇALVES, 2020, p. 

378-379). 

Neste interim, leciona Venosa (2020, p. 302) a respeito da evolução do instituto em 

questão: 

 

A adoção é modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural. Daí 
ser também conhecida como filiação civil, pois não resulta de uma relação biológica, 
mas de manifestação de vontade, conforme o sistema do Código Civil de 1916, ou de 
sentença judicial, no atual sistema. 

 

Já no ano de 1990, com a publicação da Lei nº 8.069 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), o instituto da adoção foi regulamentado, distinguindo suas modalidades e 

apresentando uma nova visão das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, baseando-

se na doutrina da proteção integral da criança e do adolescente a fim de assegurar seu pleno 

desenvolvimento (TEIXEIRA; TEPEDINO, 2020, n.p). 

Com o advento da Lei nº 12.010/09 (Lei Nacional de Adoção) a matéria passou a ser 

melhor estabelecida, indicando no novo artigo 1.618 do Código Civil que a adoção de crianças 

e adolescentes passaria a ocorrer na forma da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Restou igualmente fixado que referida legislação deveria ser utilizada 

subsidiariamente nos casos de adoção de maiores, que devem estar assistidos pelo poder público 

e ter sentença constitutiva a seu favor, nos termos do artigo 1.619 do Código Civil (TARTUCE, 

2020a, n.p) 

Para que se possa efetivar a adoção, Gonçalves (2020, p. 400) cita como sendo requisitos 

necessários: 

 

a) idade mínima de 18 anos para o adotante (ECA, art. 42, caput); b) diferença de 
dezesseis anos entre adotante e adotado (art. 42, § 3o); c) consentimento dos pais ou 
dos representantes legais de quem se deseja adotar; d) concordância deste, se contar 
mais de 12 anos (art. 28, § 2o); e) processo judicial (art. 47, caput); f) efetivo benefício 
para o adotando (art. 43). 

 

No que diz respeito à legitimidade, leciona Bordallo (2010, p. 206) que o postulante à 

adoção deve preencher certos requisitos estabelecidos pelo ECA, além dos acima descritos, 

sendo vedada qualquer restrição relacionada a “[...] idade, sexo, cor, religião, situação 

financeira [ou] preferência sexual, [...] sob pena de estar sendo violado o Princípio 

Constitucional da Igualdade, decorrente do Princípio Constitucional da Dignidade Humana.” 
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Além do citado princípio da proteção integral, os princípios da igualdade entre os filhos 

e do melhor interesse da criança são tal qual relevantes no instituto da adoção, pois promovem 

a garantia de não discriminação aos filhos adotivos, para que tenham os mesmos direitos dos 

filhos biológicos, bem como assegurar que não ocorra interferência dos adultos na liberdade 

dos menores, a fim de se preservar sua integridade psíquica, moral e física, com respeito e 

dignidade (TEIXEIRA; TEPEDINO, 2020, n.p). 

Ressalta-se que, sendo medida excepcional, a adoção será possível em casos onde é 

completamente inviável a reintegração familiar, ou seja, quando ocorre a destituição do pátrio 

poder, quando esgotadas as tentativas de localização dos pais ou quando a criança/adolescente 

se encontrar acolhido por mais de seis meses, sem ser constatada qualquer possibilidade de 

reinserção no núcleo familiar (BORDALLO, 2010, p. 207). 

No entendimento de Lôbo (2020, p. 285), o caráter excepcional da adoção atribuído pelo 

artigo 39, § 1º do ECA, acaba por limitar a adoção, visto que recorrendo-se a ela apenas quando 

não for possível a manutenção da criança na família natural ou extensa, o infante se vê 

restringido de integrar um núcleo familiar completo, onde poderia construir fortes e consistentes 

relações afetivas, e não apenas se encontrar acolhido junto de parentes.  

Quanto ao procedimento, os postulantes habilitados a adoção na forma do artigo 197-E 

do ECA serão inscritos junto ao Cadastro Nacional de Adoção, onde se encontrarão igualmente 

cadastradas as crianças e adolescentes adotáveis, devendo ser respeitada a ordem cronológica 

de inscrição. Entretanto, esta ordem pode ser desconsiderada quando presente alguma das 

hipóteses elencadas pelo § 13 do artigo 50 da legislação supracitada, quando tal medida for 

tomada em observância dos melhores interesses do menor (MADALENO, 2020, n.p). 

Ainda, os artigos 42, § 1º e 44 do ECA preveem as pessoas que são impedidas de adotar:  

 

Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado 
civil. 
§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. [...] 
Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode 
o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. (BRASIL, 1990). 

 

Decorrida a fase de preparação dos adotantes pela equipe técnica da Justiça da Infância 

e da Juventude, e anteriormente à sentença de adoção, é necessário que se cumpra o estágio de 

convivência determinado pelo artigo 46 do ECA, a fim de se ponderar o estabelecimento de 

vínculos afetivos entre adotante e adotado (GHIRARDI, 2015, p. 29). 
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Quanto à competência para o processo de adoção, quando relativo a menores é da Vara 

de Infância e Juventude, enquanto o processo que envolve maiores ocorre na Vara de Família, 

dependendo sempre de sentença judicial e inscrição no registro civil. Ademais, é necessária a 

regular intervenção do Ministério Público em ambos os casos, por se tratar de questão de ordem 

pública relacionada a estado de pessoas (TARTUCE, 2020, n.p).  

 Por fim, há de se atentar a uma característica importantíssima da adoção no 

ordenamento jurídico brasileiro, prevista no § 1º do artigo 39 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: sua irrevogabilidade. Ao se tornar definitiva com o trânsito em julgado da 

sentença de adoção, Venosa (2020, p. 327) aduz que tal sentença “somente pode ser rescindida 

de acordo com os princípios processuais”, ressaltando a possibilidade de o infante ser adotado 

novamente, desde que observados os requisitos legais em casos onde a adoção for má sucedida. 

Desta forma, adentra-se na discussão a respeito da irrevogabilidade da adoção frente às 

hipóteses excepcionais de devolução de crianças e adolescentes durante os diferentes estágios 

do processo, conforme melhor será explanado a seguir. 

 

2 A IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO FRENTE ÀS POSSIBILIDADES LEGAIS 
DE DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O caráter irrevogável da adoção, além de se encontrar explícito no supramencionado § 

1º do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ainda ser observado no artigo 41 

do ECA, que estabelece os efeitos de ordem pessoal e patrimonial da adoção. Sobre o assunto, 

leciona Madaleno (2020, n.p) que “São plenos e irreversíveis os efeitos da adoção, [...] cuja 

irrevogabilidade é imprescindível para assegurar a estabilidade dos vínculos de filiação.” 

Uma vez transitada em julgado a sentença judicial, a adoção se torna definitiva e passa 

a criar vínculo de parentesco entre os indivíduos. Assim, de modo compatível com seu modo 

constitutivo, ela se torna irrevogável, visando atingir a finalidade de proteção integral do 

infante, ante sua vulnerabilidade na situação (TEIXEIRA; TEPEDINO, 2020, n.p). 

Verifica-se como efeito da adoção a obtenção do adotante aos mesmos direitos e deveres 

dos demais filhos, enquanto tornam-se inerentes aos pais as obrigações atribuídas pela 

paternidade. Ainda, há a consequente extinção de qualquer relação havida entre adotado e 

família biológica, sendo-lhe atribuída plena condição de filho, de modo que o vínculo criado 

com os adotantes se estende para toda a família, incluindo parentes em linha reta e colaterais 

(DIAS, 2015, p. 482). 
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Neste sentido, leciona Bordallo (2010, p. 204): 

 

O filho biológico não pode ser devolvido, o vínculo de parentesco se mantém por toda 
a vida e até depois dela; não poderia ser diferente com relação à adoção. Como 
conseqüência desta regra temos a constante do art. 49, do ECA, que dispõe que o 
poder familiar dos pais biológicos não se restabelece com a morte dos pais biológicos. 
Rompido o vínculo de parentesco com a criação de um vínculo novo, aquele não mais 
se restabelece. 

 

Apesar de sua evolução jurídica, o instituto da adoção ainda enfrenta alguns sérios 

problemas que vão além dos meramente formais. Visto que relações humanas são geralmente 

constituídas por expectativas, aborrecimentos e adversidades, as dificuldades sociais 

ocasionadas pela formação de um novo vínculo familiar são fortes empecilhos na busca pela 

adoção bem-sucedida, (SANTOS, 2018, p. 21). 

Atualmente, não muito incomum observar-se casos onde os adotantes acabam por 

devolver o filho adotado, seja de forma justificada ou injustificadamente. Sendo acatado o 

pedido de devolução do adotado, ocorre a destituição do poder familiar do adotante, para que 

se possa imediatamente efetivar a adoção da criança por pessoas realmente interessadas, sempre 

em busca do melhor interesse do infante (DIAS, 2015, p. 483).  

A única forma de devolução de criança ou adolescente que pode ser encontrada na 

legislação é a que ocorre durante o estágio de convivência obrigatório, estabelecido pelo artigo 

46 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nele, o juiz irá fixar prazo de até no máximo 90 

dias para que se possa verificar a viabilidade da adoção, conjuntamente à equipe especializada, 

observando-se o desenvolvimento da relação entre adotante e adotado de acordo com as 

peculiaridades de cada caso (LÔBO, 2020, p. 288).  

Porém, ao se tratar de devolução após a concretização da adoção, as hipóteses de 

ocorrência muito ainda são discutidas na doutrina e jurisprudência atual, casos estes que serão 

melhor analisado em sequência. Posto que em raras situações admite a legislação brasileira a 

perda da condição de filho, raros também se verificam os casos onde o mesmo pode ocorrer 

com filhos adotados, considerando não existirem distinções entre ambos (SOARES, 2017, p. 

50). 

Ressalta-se que o caráter irrevogável da adoção, por certo, não é o suficiente para que 

se impeça a quebra de vínculos entre a criança e o adotante, de maneira que sua flexibilização 

é a melhor maneira de promover a proteção e o bom desenvolvimento do infante, evitando-se 

ainda possíveis maus-tratos pelos pais que o rejeitam. Isto se dá, na maioria das vezes, por 
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fracassos na preparação dos adotantes e dos menores adotados, somadas as inúmeras 

idealizações e angústias dos pais e filhos adotivos (GHIRARDI, 2015, p. 30-32). 

Dilema ainda a ser melhor analisado no cenário jurídico atual, diz respeito ao termo 

correto a se utilizar: seria “devolução” a melhor maneira de definir-se a infeliz situação 

abordada? Percebe-se ser este o termo predominante no assunto, assim como “revogação” da 

adoção, apesar da evidente contradição com a lei. Sobre o melhor vocábulo a ser utilizado, 

Souza (2014, p. 22) alude que “Devolver nos remete a algo que não é nosso, que nos foi 

emprestado. Desistir: acredito que seja mais adequado para a situação. É uma renúncia a um 

projeto, é falta de persistência, de fé, determinação, e investimento. É o resultado de uma 

motivação inadequada.” 

Com o fechamento deste tópico, antes de embrenhar-se na discussão a respeito das 

principais causas e consequências do “reabandono”, resta serem analisados os princípios 

norteadores dos direitos das crianças e adolescentes, para entender-se a importância de sua 

priorização. 

 

3 OS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO INTERESSE SUPERIOR DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

Conforme explanado anteriormente, o instituto da adoção passou por diversas 

transformações ao longo da evolução do ordenamento jurídico brasileiro. Tendo deixado para 

trás o aspecto de negócio contratual, onde o maior objetivo era o de abastar as vontades dos 

adotantes, a adoção passou a ter como foco os interesses dos adotandos, ou seja, a parte mais 

“vulnerável” da relação.  

Faz-se tal constatação considerando que a criança e adolescente são naturalmente menos 

evoluídos mental e fisicamente, estando em constante fase de desenvolvimento, de modo que 

se faz necessária a priorização de sua proteção a fim de que este ser humano, sujeito de direitos, 

atinja a maturidade e integre a vida em sociedade da melhor maneira possível (MADALENO, 

2020, n.p). 

Pereira (2021, n.p), ao abordar o conceito de família, coloca-a como uma estruturação 

psíquica, indo muito além do laço jurídico: 

 

Família é o locus da formação e estruturação do sujeito. Não é possível que uma 
pessoa se torne sujeito sem que tenha passado por um núcleo familiar. Além de 
formador do sujeito, a família desempenha um papel primordial de formação de 
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valores e transmissão da cultura. Sem ela não há sociedade ou Estado. Sem essa 
estruturação familiar não haveria sujeito ou relações interpessoais ou sociais. É na 
família que tudo se principia, é nela que nos estruturamos como sujeitos e 
encontramos algum amparo para o nosso desamparo estrutural. [...] Pai, mãe, filho 
integram uma estrutura psíquica e, por isso, quando morrem, uma parte de nós vai 
junto com eles, e ao mesmo tempo continuam vivos dentro de nós. Esta é a força da 
família como estruturação psíquica, e que, portanto independe da forma de sua 
constituição, se pelo casamento, união estável, união simultânea, ou mesmo sem laço 
conjugal, hetero ou homoafetiva. 

 

Diante deste conceito e também da vulnerabilidade das crianças e adolescentes, observa-

se que ao serem expostos à convivência e aprendizado constante junto dos adultos, acabam por 

absorver e replicar o que veem ao seu redor, moldando-se conforme as próprias experiências 

das quais não possuem controle. Neste mesmo sentido, leciona Madaleno (2020, n.p) terem “as 

crianças e adolescentes, por sua exposição e fragilidade, prioridade em sua proteção, como fato 

natural dessa etapa de suas vidas, quer fiquem expostas por ação ou omissão da sociedade ou 

do Estado, ou por abuso dos pais ou responsáveis.” 

Assim, visando amparar estes pequenos, mas tão valiosos indivíduos, a Constituição 

Federal de 1988 é clara ao determinar, em seu artigo 227, os direitos inerentes à criança e ao 

adolescente, bem como atribuir os responsáveis por sua efetivação:  

 

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. (BRASIL, 1988). 

 

Consequentemente, constatada a urgente necessidade de preservação física e emocional 

dos menores de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio à tona com o objetivo de 

melhor regulamentar e concretizar a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, 

conforme determina logo em seu primeiro artigo (BRASIL, 1990). 

O princípio da proteção integral abrange, na referida legislação, as medidas de proteção 

às crianças e adolescentes que devem ser utilizadas em caso de ameaça ou violação de direito. 

Assim, dentre os princípios que regem a aplicação de tais medidas, no inciso IV do artigo 100, 

parágrafo único do ECA, encontra-se o do interesse superior da criança e do adolescente, o qual 

determina que “a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança 

e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no 

âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto.” (BRASIL 1990). 
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Portanto, não há de se falar sobre o princípio da proteção sem falar-se a respeito do 

melhor interesse, estando ambos coligados, uma vez que ao antepor o interesse do menor diante 

dos demais, por óbvio se estará respeitando e atendendo ao princípio da proteção integral 

(SOARES, 2017, p. 46). 

Além de todas as mencionadas previsões legislativas, os princípios em questão ainda 

encontram-se presentes no artigo 3º da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 

adotada pela Assembleia Geral da ONU no ano de 1989 e ratificada pelo Brasil em 1990, ao 

dispor que “Todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por instituições 

públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança.” (BRASIL, 

1990). 

À vista disso, verifica-se uma grande responsabilidade na tomada de decisões referentes 

aos infantes adotados ou em processo de adoção, sendo necessária uma estrita análise dos 

interesses envolvidos em conjunto da utilização dos princípios e direitos constitucionais, em 

busca da preservação de sua dignidade e integridade física/psicológica (SILVA, 2015, p. 15). 

Pode-se dizer que a irrevogabilidade da adoção acaba por ser mitigada, de certa forma, 

ao ser desconsiderada em casos onde a melhor solução para o menor seja não mais fazer parte 

da família adotiva, sem prejuízo da responsabilização desta, conforme se explanará mais a 

frente. Para Soares (2017, p. 55), ela “vem encontrando excepcionalidade em casos extremos, 

justificando-se, via de regra, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.” 

Logo, essencial compreender-se a respeito do momento em que se pode ocorrer a 

devolução discutida, seja por vontade dos adotantes/adotado ou como forma de proteção ao 

menor. 

 

4 AS POSSIBILIDADES DE DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ADOTADOS OU EM PROCESSO DE ADOÇÃO  

 

Conforme anteriormente exposto, não permite, a lei, que sejam devolvidos os filhos 

adotivos, os quais não mais possuem qualquer diferenciação dos filhos biológicos. No entanto, 

deve-se atentar ao momento em que pode ocorrer a devolução, uma vez que quando realizada 

durante o estágio de convivência ou no âmbito da guarda provisória, não há de se falar em sua 

revogação, visto que ainda não foi concretizada. 
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Sabe-se que o objetivo do estágio de convivência é avaliar a adaptação da criança ou 

adolescente na família substituta, com o devido acompanhamento da equipe interprofissional 

especializada, a fim de se verificar a possibilidade da concretização da adoção, para que esta 

não se dê de forma precipitada (COSTA, 2009, n.p). 

Bordallo (2010, p. 242) explica a respeito da importância do estágio de convivência: 

 

Muitas vezes as pessoas que, à primeira vista, se mostram perfeitas para criarem e 
educarem são as que mais surpreendem por sua inadaptação para agirem como pai e 
mãe. Inúmeros são os casos onde, surpreendentemente, se percebeu que pessoas de 
aparente extremo equilíbrio exibiam reações indicadoras de total inaptidão para a 
paternidade ou maternidade ao enfrentarem situação de dificuldade com a criança ou 
adolescente que pretendiam adotar. 

 

Pode-se observar que não há impedimento legal para que se realize a devolução do 

infante, havendo, entretanto, divergências doutrinárias quanto a possibilidade de reparação 

moral e/ou material por abuso desse direito. Isto ocorre uma vez que o § 1º do artigo 46 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente não dá a entender que os adotantes possuem, de alguma 

forma, legitimidade para optar pela devolução do adotando (COSTA, 2009, n.p). 

No entendimento de Barreto e Gagliano (2020, n.p.), configura-se abuso de direito a 

devolução do menor quando esta ocorrer durante a guarda provisória, ensejando a 

responsabilização civil em casos onde “a desistência se operar depois de constituído, pelo 

adotante, um vínculo robusto com o adotando, em virtude do prolongamento do período de 

guarda, ante o amálgama de afeto que passa a vincular os protagonistas da relação.” 

Por fim, ao tratar-se de devolução de criança ou adolescente após o trânsito em julgado 

da sentença de adoção, o que pode vir a acontecer é a suspensão ou a perda do poder familiar 

dos adotantes em benefício dos interesses do adotado, considerando-se a irrevogabilidade da 

adoção e do estado de filiação. Resta, assim, evidenciado o ato ilícito de abandono, que 

indubitavelmente acaba por acarretar danos psicológicos ainda maiores ao menor, que 

experiencia a rejeição novamente (TEIXEIRA; TEPEDINO, 2020, n.p). 

Em face do exposto, observa-se que a devolução dos filhos adotivos ao sistema de 

adoção é um problema não controlado, de fato, pela lei, uma vez que sua irrevogabilidade não 

é o suficiente para que a desistência não ocorra, restando assim maneiras alternativas de se 

solucionar tais situações, em prol do melhor interesse das crianças e adolescentes. 
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5 A PONDERAÇÃO DE INTERESSES E A REVOGAÇÃO JUDICIAL DA ADOÇÃO  
 

É sabido que o ordenamento jurídico brasileiro assegura a proteção de diversos direitos 

e interesses, não havendo como, por vezes, colidirem-se diretamente com certos princípios 

fundamentais.  

No que tange a hermenêutica constitucional, assegura Lenza (2020, n.p) que em casos 

conflitantes, “A interpretação deverá levar em consideração todo o sistema. Em caso de 

antinomia de normas, buscar-se-á a solução do aparente conflito através de uma interpretação 

sistemática, orientada pelos princípios constitucionais.” 

Há de se destacar que, ao tratar-se da hipótese de revogação judicial da adoção, ou seja, 

a devolução de crianças e adolescentes já adotados, é inevitável a discussão a respeito das regras 

e princípios que acabam por entrar em confronto na busca da melhor solução. 

Em questões que envolvem direitos de personalidade, o princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, encontra-se 

constantemente presente, sendo um verdadeiro pilar para a ponderação dos interesses e valores 

envolvidos, porquanto um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 

1988). 

Lenza (2020, n.p), ao avançar na discussão sobre regras e princípios, afirma que: 

 

[...] cada caso concreto deverá ser analisado para que o intérprete dê o exato peso entre 
os eventuais princípios em choque (colisão). Assim, a aplicação dos princípios “não 
será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas 
por outras normas ou por situações de fato”. Destaca-se, assim, a técnica da 
ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou 
finalísticos. 

 

Assim, percebe-se que a utilização da técnica da ponderação de interesses é inevitável 

e deve ser feita com extrema cautela, uma vez que serve para preservar os direitos e interesses 

envolvidos sem invalidar a regra em si, apenas afastando-a quando esta se demonstrar a medida 

adequada, de forma e evitar a temida insegurança jurídica (CABRAL; ANDRADE, s.d., p. 96). 

Neste sentido, a revogação judicial da adoção no direito brasileiro, apesar de ser vedada 

por lei, é uma possibilidade a ser considerada em situações onde referida medida será a mais 

benéfica aos interesses da criança ou adolescente, o indivíduo que deve ser protegido 

integralmente, mostrando-se justificável a revogação do vínculo como última ratio. 
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6 OS DANOS CAUSADOS PELA DEVOLUÇÃO 
 

Muitas são as expectativas dos futuros pais/adotantes com a adoção, uma vez que se 

estará incluindo um novo membro na família. No entanto, o foco principal recai nas vontades, 

sentimentos e traumas dos infantes, que sendo indivíduos em plena fase de desenvolvimento, 

por muitas vezes já experienciaram grandes rupturas dos vínculos afetivos primários e 

consideráveis desilusões quanto a estrutura familiar, necessitando assim de amparo e proteção, 

quando tudo que mais desejam é fazer parte de uma família sem que isso lhes cause qualquer 

tipo de sofrimento (FELIPE, 2016, p. 57). 

Desta forma, imensuráveis são os danos acarretados pela devolução dos menores, que 

além de duplamente abandonados, sentem-se frustrados pela rejeição, pela criação de 

expectativas que não mais serão possíveis de se concretizarem. Como bem salientado por Souza 

(2012, p. 39-40): 

 

Indiscutivelmente sequelas ficarão na criança ou adolescente que passa pela 
devolução. Haverá queda de autoestima, confusão mental, sentimentos de rejeição, 
sofrimento e dor emocional. Ficará completamente perdida, vítima da imprudência, 
do despreparo, da falta de maturidade e responsabilidade dos adultos que a vida 
colocou em seu caminho.  

 

Referida autora ainda expõe que a devolução das crianças e adolescentes adotados 

ocorre na maioria das vezes quando a convivência entre adotantes e adotado já foi considerável, 

tendo sido criados laços afetivos, por menores que sejam, mas cuja ruptura certamente causa 

grande impacto psicológico na parte mais frágil e vulnerável da história. Relatos afirmam que 

algumas crianças devolvidas inclusive passam a apresentar quadros de depressão, passando a 

se castigarem de diversas maneiras pela culpa da rejeição (SOUZA, 2012, p. 40-41). 

Aprofundando-se no tema, observa Carvalho (2017, p. 54) que além dos aspectos 

psicológicos, “Outro problema trazido pela devolução, [...] é o fato de que estes terão constada 

a devolução em seu histórico, o que acaba os estigmatizando e prejudicando ainda mais futuras 

chances de adoção”. 

Diante de todos os prejuízos mencionados, somados ao crescente aumento de casos de 

devolução no Poder Judiciário, muito passou a se discutir a respeito da possibilidade de 

responsabilização civil dos adotantes, como forma de penalidade por seus atos. Apesar do tema 

não ser diretamente regulamentado pela legislação, os Tribunais Pátrios vêm proferindo uma 

série de decisões favoráveis aos infantes, analisando sempre o caso concreto, conforme será 
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explanado a seguir. 

 

7 A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS ADOTANTES PELA DEVOLUÇÃO 
 

Os artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 aludem claramente a necessidade de 

reparação do dano por aquele que o causar a outrem, ainda que este seja exclusivamente moral. 

Para Gonçalves (2020, n.p), quatro são os elementos/pressupostos da responsabilidade civil, 

quais sejam: a) a ação ou omissão; b) a culpa ou dolo do agente; c) a relação de causalidade; e 

d) o dano. 

Já no entendimento de outros doutrinadores, como Gagliano e Filho (2021, n.p), a culpa 

não pode ser considerada como um dos pressupostos gerais, mas sim um elemento acidental, 

uma vez que o Código Civil de 2002, ao acompanhar o avanço da sociedade, teve maior foco 

na ideia da responsabilidade civil baseada na atividade de risco, ou seja, a responsabilidade 

objetiva.  

No mesmo sentido é o Enunciado n.º 37 da I Jornada de Direito Civil, ao dispor que “A 

responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se 

somente no critério objetivo-finalístico”.  

Assim, pode-se observar que nas situações estudadas, a reparação do dano é 

exclusivamente moral (ou imaterial), uma vez que não atinge o patrimônio da criança ofendida, 

servindo assim como forma de amenizar, na medida do possível, o sofrimento causado 

(MOREIRA; MARINHO, 2019, p. 104). 

Ressalta-se ainda que, segundo o Enunciado n.º 445 da V Jornada de Direito Civil, “O 

dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos 

desagradáveis como dor ou sofrimento”, de modo a presumir-se que, em se tratando de 

devolução de crianças e adolescentes adotados, onde os danos psicológicos são certamente 

existentes, há de haver a reparação civil. 

Sobre o ato ilícito em questão e os danos dele resultantes, alude Costa (2009, n.p): 

 

Ora, enganar uma criança, prometendo-lhe definitivamente um lar, inclusive com a 
alteração ilegal de seu prenome no meio social; e, repentinamente, depois de vários 
meses de intensa convivência familiar, “devolvê-la” sem qualquer justificativa 
plausível, além de deixa-la confusa em relação a sua verdadeira identidade, levando-
a ainda a desenvolver o sentimento negativo de culpa pela forma imprópria com que 
agiram os adotantes, não há dúvida de que, em tal caso, houve a extrapolação dos 
limites da boa-fé ou dos bons costumes por parte dos requeridos (“teoria do abuso do 
direito”). 
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Portanto, tratando-se de relações familiares, pode-se dizer que a aplicação do dano moral 

é uma medida arriscada, uma vez que se corre perigo de monetarização de relações sociais, 

sendo, contudo, incontestável a ocorrência de lesões à direitos fundamentais (CARVALHO, 

2017, p. 60-61). 

Ao devolver-se uma criança já adotada, extrapolam-se os limites do princípio da boa-fé 

objetiva e configura-se o abuso do direito, tendo em vista que, conforme abordado acima, o 

estágio de convivência propicia aos adotantes e ao adotado a experiência de verificação de suas 

compatibilidades, sendo de extrema relevância para que seja concretizada ou não a adoção. 

Os pais adotantes demonstram lealdade e afinidade para com o adotado, utilizando-se 

do estágio de convivência para depois novamente expor o adotado ao “reabandono”, de modo 

que os direitos feridos ensejam uma reparação, ainda que mínima, uma vez que o abalo 

suportado dificilmente será esquecido.  

Há de se ressaltar que de forma alguma a reparação pecuniária se demonstrará suficiente 

nestes casos, uma vez que, conforme sabiamente ressaltado por Madaleno e Barbosa (2015, p. 

34-35), “Quem sofre dano à honra, à privacidade, à integridade física nunca será́ plenamente 

reparado com uma quantia monetária. São bens diversos por natureza e incomparáveis na sua 

importância. O dinheiro se mostrará sempre insuficiente.” 

Ainda, há de se falar na teoria da perda de uma chance na responsabilização civil dos 

adotantes. Sobre a aplicação desta teoria, leciona Cavalieri Filho (2020, n.p): 

 

[...] a adoção da teoria da perda da chance exige que o julgador bem saiba diferenciar 
o improvável do quase certo, bem como a probabilidade da perda da chance de lucro, 
para atribuir aos fatos as consequências adequadas. O valor da indenização deverá ser 
fixado de forma equitativa pelo juiz, atentando também aqui para o princípio da 
razoabilidade. A indenização deve ser pela perda da oportunidade de obter uma 
vantagem e não pela perda da própria vantagem.  

 

Na esfera das relações familiares, referida teoria vem sendo cada vez mais discutida, 

apesar da relutância de muitos doutrinadores, visto que lida com suposições e possibilidades, 

necessitando de extrema cautela quando utilizada. Conforme mencionado, os artigos 186 e 927 

do Código Civil são claros ao exigir dano presente e efetivo para configuração do ato ilícito 

indenizável, de maneira que, por vezes, não são considerados suficientes os prováveis prejuízos 

hipotéticos que seriam suportados (TARTUCE, 2020, n.p). 
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Na mesma acepção é o Enunciado n.º 444 da V Jornada de Direito Civil, que ao se referir 

a aplicação da teoria da perda de uma chance na responsabilidade civil, salienta que “A chance 

deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.” 

Para melhor compreensão acerca da (im)possibilidade de revogação judicial da adoção 

e da responsabilização civil dos adotantes, faz-se relevante uma breve análise de julgados sobre 

o assunto em diferentes estados brasileiros, a título de exemplificação.  

Veja-se trechos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, que, ao expor a problemática da devolução, acentua a reprovabilidade do ato e 

estimula a condenação pecuniária dos adotantes pelo Poder Judiciário em casos semelhantes, 

como forma de coibir a reincidência da situação: 

 
Assinala-se, por oportuno, a tomada de vulto em todo o território nacional da infeliz 
prática de situações idênticas ou semelhantes a que se examina neste processo, atos 
irresponsáveis e de puro desamor de pais adotivos que comparecem aos fóruns ou 
gabinetes de Promotores de Justiça para, com frieza e desumanidade, "devolver" ao 
Poder Público seus filhos, conferindo-lhes a vil desqualificação de seres humanos para 
equipará-los a bens de consumo, como se fossem produtos suscetíveis de devolução 
ao fornecedor, por vício, defeito ou simples rejeição por arrependimento. E, o que é 
mais grave e reprovável, a desprezível prática da "devolução" de crianças começa a 
assumir contornos de normalidade, juridicidade, legitimidade e moralidade, em prol 
do pseudo benefício dos infantes. O Poder Judiciário há de coibir essas práticas 
ignóbeis e bani-las do nosso contexto sócio-jurídico de uma vez por todas. Para tanto, 
há de, exemplarmente, punir os infratores das leis civis, destituindo-os do poder 
familiar e condenando-os pecuniariamente pelo ilícito causador de danos imateriais a 
crianças e adolescentes, vítimas já marcadas pela própria existência desafortunada que 
se agrava com os atos irresponsáveis de seus adotantes, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal de seus agentes. Frisa-se, ainda, que a inserção de crianças 
e adolescentes em famílias substitutivas objetiva atender primordialmente os 
interesses dos menores (art. 1.625, CC) e não as pretensões dos pais, mesmo que 
altruísticas, em que pese não raramente egoísticas. [...] A prática de atos que dão 
ensejo a desconstituição do poder familiar é causadora, por ação ou omissão, de danos 
imateriais aos infantes (na hipótese, casal de irmãos) que experimentam sofrimentos 
físicos e morais, decepções e frustrações por não encontrarem um lar substitutivo 
capaz de proporcionar-lhes amor, harmonia, paz e felicidade. In casu, agrava-se o 
dano das infelizes crianças a circunstâncias de procederem de família cujos genitores 
biológicos já haviam sido destituídos, igualmente, do poder familiar, sendo que 
residiam em abrigo especializado enquanto aguardavam, esperançosamente, pela 
adoção que ora se frustra. [...]3 

 

Nota-se que o julgador se atentou aos evidentes prejuízos suportados pela criança 

devolvida, dando enfoque a necessidade de preservação de seus interesses e de punição por 

adotantes por suas ações. Referido Tribunal ainda proferiu decisões no mesmo sentido em casos 

 
3 TJSC. Ap. Cível nº 2011.020805-7. Relator: Joel Dias Figueira Júnior, Publ. 12/08/2011. Disponível em: http://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20441959/apelacao-civel-ac-208057-sc-2011020805-7/inteiro-teor-20441960. 
Acesso em: 15 jan. 2021. 
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onde a devolução imotivada da criança se deu durante o estágio de convivência, sendo fixada 

pensão alimentícia em favor dos menores, leiam-se os julgados abaixo elencados: 

 

O resultado esperado, desejado, para o processo de estágio de convivência, 
disciplinado no art. 46 da Lei n. 8.069/90, é o que culmine na concretização da adoção, 
com a criação de uma nova unidade familiar, fraterna e amorosa. As relações 
humanas, entretanto, são complexas e delicadas, especialmente no seio familiar, em 
que é intenso o convívio. A frustração das expectativas inicialmente criadas não são 
necessariamente resultado apenas da negligência dos pretendentes a pais adotivos ou 
dos profissionais que buscaram auxiliar o processo, havendo uma série de fatores a 
determinar o sucesso ou o insucesso da medida. Sendo possível verificar a 
caracterização do dever de responsabilização dos pretendentes à adoção por danos 
experimentados pelos menores após frustrado o período de convivência e mediante 
sua devolução às instituições acolhedoras estatais, o pensionamento mensal com 
vistas ao tratamento psicoterápico deve ser estabelecido de maneira razoável, 
respeitando o pedido trazido na inicial e impondo-se limitação temporal por período 
capaz de proporcionar tratamento adequado em relação à extensão do abalo 
psicológico.4  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA 
ADOÇÃO TARDIA ESTABELECIDO. CRIANÇA DEVOLVIDA. DANOS 
PSICOLÓGICOS IRREFUTÁVEIS. PENSÃO MENSAL CAUTELARMENTE 
FIXADA. NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS PSÍQUICOS. O 
estágio de convivência que precede adoção tardia se revela à adaptação da criança à 
nova família e, não ao contrário, pois as circunstâncias que permeiam a situação fática 
faz presumir que os pais adotivos estão cientes dos percausos que estarão submetidos. 
A devolução injustificada de criança com 9 anos de idade durante a vigência do 
estágio de convivência acarreta danos psíquicos que merecem ser reparados as custas 
do causados, por meio da fixação de pensão mensal. Recurso desprovido.5 

 

Já em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pode 

constatar-se a utilização da mencionada técnica da ponderação de interesses como forma de 

solucionar o conflito, fundamentando-se nos princípios da proteção integral da criança e do 

adolescente, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade para 

justificar a revogação da adoção havida:  

 

ADOÇÃO - ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS - DIREITO 
FUNDAMENTAL - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - CANCELAMENTO 
DO ATO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - EM ABSTRATO, NO 
CASO CONCRETO - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA/SOCIOLÓGICA - 

 
4 TJSC. Agravo de Instrumento nº 0009542-43.2016.8.24.0000. Relator: Sebastião César Evangelista, Julg. 
15/09/2016. Disponível em: https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/669974380/agravo-de-instrumento-ai-
40255281420188240900-joinville-4025528-1420188240900. Acesso em: 15 jan. 2021. 
5 TJSC. Agravo de Instrumento nº 2010.067127-1. Relator: Guilherme Nunes Born, Julg. 25/11/2011. Disponível 
em: https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1103903696/agravo-de-instrumento-ai-20100671271-concordia-
2010067127-1. Acesso em: 15 jan. 2021. 
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PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - TEORIA 
DA CONCREÇÃO JURÍDICA - TÉCNICA DA PONDERAÇÃO - SITUAÇÃO 
FÁTICO-SOCIAL - CRIANÇA - PROTEÇÃO INTEGRAL, COM ABSOLUTA 
PRIORIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Tem-se o 
conflito das realidades fático-social e jurídica, ocasionado pela escolha indevida do 
instituto da adoção, ao invés de tutela. Não se olvida que a adoção é irrevogável, mas 
o caso sob exame revela-se singular e especialíssimo, cujas peculiaridades 
recomendam (ou melhor, exigem) sua análise sob a ótica dos direitos fundamentais, 
mediante interpretação teleológica (ou sociológica), com adstrição aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, dando-se azo, com ponderação, à concreção 
jurídica, máxime por envolver atributo da personalidade de criança, advinda de 
relacionamento ""aparentemente"" incestuoso, até porque o infante tem proteção 
integral e prioritária, com absoluta prioridade, assegurada por lei ou por outros meios. 
Inteligência dos arts. 5º da LICC; 3º e 4º, caput do ECA; e 226, caput e 227, caput da 
CF).6 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, entendeu no julgamento dos 

autos abaixo mencionados pela ausência do dever de sustento dos pais adotivos em relação ao 

adolescente devolvido à mãe biológica, em razão da extinção do poder familiar. Assim, não 

houve condenação ao pagamento de pensão alimentícia, mas sim configurou-se o dano moral 

decorrente do ato ilícito dos adotantes, que causaram grande abalo psicológico ao adotado: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO DE MENOR ADOTADO À MÃE 
BIOLÓGICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. REJEIÇÃO 
PELOS PAIS ADOTIVOS. GRAVE ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCABIDO. 
EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE 
PARENTESCO A PARTIR DA ADOÇÃO PELA MÃE BIOLÓGICA. APELAÇÃO 
DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO. 1. Ação de 
indenização por danos morais movida por absolutamente incapaz (à época da 
distribuição do feito), em virtude de ter sido devolvido à mãe biológica pelos pais 
adotivos, com quem conviveu desde um ano de idade. Sentença de improcedência. 
Reforma parcial. 2. Danos morais configurados. Réus que se aproveitaram da 
aproximação entre o autor e sua mãe biológica, para se livrarem do menor, que estava 
apresentando problemas comportamentais durante a adolescência. 3. Rejeição pelos 
pais adotivos que provocou grave abalo psicológico ao adotado (apelante), conforme 
laudos psicológico e psicossociais. 4. Dano moral configurado. Indenização arbitrada 
em R$ 20.000,00. Razoabilidade diante da capacidade econômica das partes. Valor 
que deverá ficar depositado em conta judicial até que o autor alcance a maioridade. 5. 
Pedido de pensão alimentícia descabido. Extinção do poder familiar, e, 
consequentemente, do vínculo de parentesco. Ausência do dever de sustento. 6. 
Apelação do autor parcialmente provida, com determinação.7 

 
6 TJMG. Ap. Cível nº 1.0056.06.132269-1/001. Relator: Nepomuceno Silva, Julg. 06/12/2007, Publ. 09/01/2008. 
Disponível em: http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/ 
pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=78876C2F2E0140A01CF624988 
8A60251.juri_node1?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numero 
Unico=1.0056.06.132269-1%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar. Acesso em: 15 jan. 2021. 
7 TJSP. Ap. Cível nº 0006658-72.2010.8.26.0266. Relator: Alexandre Lazzarini, Publ. 09/04/2014. Disponível em: 
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/120917547/apelacao-apl-66587220108260266-sp-0006658-
7220108260266. Acesso em: 15 jan. 2021. 
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Logo, com base nos julgados acima transcritos, verifica-se que apesar de não ser uma 

hipótese legalmente aceita, a revogação judicial da adoção é entendida como a melhor solução 

para certas situações, de modo que se demonstra cada vez mais necessário o devido 

acompanhamento e preparação dos adotantes, a fim de serem reduzidos os casos de devolução 

de crianças e adolescentes adotados, uma vez que a penalização posterior, ocorrida quando os 

danos já foram perpetuados, por certo não é a medida mais efetiva visando os interesses dos 

menores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo permitiu analisar a evolução do instituto da adoção no ordenamento 

jurídico brasileiro, que atualmente é pautado em princípios fundamentais e prioriza a proteção 

máxima e integral das crianças e adolescentes. Acertadamente, a legislação e o Poder Judiciário 

atuam no sentido de buscar sempre o melhor aos infantes, colocando-os no centro das relações 

familiares. 

Apesar de a adoção possuir vasta regulamentação legal, não se pode dizer o mesmo a 

respeito da devolução. Sendo um assunto polêmico e necessário, que com o passar dos anos 

vem ganhando cada vez mais espaço no âmbito do direito de família, a devolução de crianças 

e adolescentes no processo de adoção e após sua concretização demonstra uma falha em seu 

percurso. 

Tratando-se de relações sociais, repletas de sentimentos e expectativas, é comum pais e 

filhos enfrentarem conflitos, porém, a falta de preparação destes para lidar com a mudança de 

vida que é a adoção acaba por acarretar danos imensuráveis e por muitas vezes irreparáveis aos 

envolvidos.  

Assim, resta evidenciado que há de existir uma relativização do caráter irrevogável da 

adoção, quando necessário ao caso concreto, visando preservar os interesses dos menores. Para 

tanto, o julgador deve se utilizar de extrema cautela, sendo auxiliado pela equipe 

interprofissional competente. 

No que tange às consequências jurídicas da devolução de adotandos e adotados, 

observou-se que a destituição do poder familiar é o que na verdade ocorre, caracterizando um 

duplo abandono. Extremamente fragilizados, os infantes são expostos a fortes emoções ao 
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sentirem finalmente pertencer à uma família, e depois ver referida realidade deixar de existir 

novamente. 

Desta forma, é cristalino que os danos acarretados pela devolução ultrapassam os limites 

da boa-fé, caracterizando verdadeiro abuso de direito e ensejando a responsabilização civil dos 

adotantes, ou até mesmo a condenação destes ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos 

devolvidos.  

Ainda, da sucinta análise jurisprudencial realizada, é possível constatar que o 

entendimento dos Tribunais vem sendo crescente no sentido de que há a possibilidade de 

reparação moral em casos de devolução de crianças e adolescentes, tanto quando realizada 

durante estágio de convivência ou após efetivada a adoção, baseando-se nos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Sob esta ótica, é crível que o Poder Judiciário vem buscando cada vez mais evoluir no 

que concerne ao tema abordado neste artigo, enquanto não há novel regulamentação legislativa. 

Entretanto, há de se lembrar que a verdadeira solução para esta lamentável situação se origina 

primordialmente no comportamento humano, valendo-se do respeito e da empatia. 
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