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RESUMO  

 

O estudo tem como objetivo principal analisar a responsabilidade do 
adotante em processo de adoção, mais especificamente no estágio de convivência, 
tendo como foco a sua desistência e a consequente devolução do adotando para o 
regime de acolhimento institucional ou familiar. Assim sendo, tendo havido a 
desistência imotivada, pode se observar a violação de um direito, o que resulta no 
cometimento de um ato ilícito, fazendo com que a parte violadora seja obrigada a 
reparar e pagar o que é devido, conforme preceitua a Lei 10.406 de 2002.  
 

Palavras-chave: adoção; devolução imotivada; estágio de convivência; 
responsabilidade civil. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem o intuito de questionar a responsabilidade civil pela 

devolução do adotando em estágio de convivência, tendo em vista ser o estágio um 

passo à adoção. Como se sabe, o estágio em apreço é fixado juntamente com o 

estabelecimento de um prazo, pela autoridade judiciária, como preceitua o Art. 46 do 

ECA. No entanto, tendo em vista que o estágio tem objetivo claro de examinar o 

grau de afinidade entre ambos os lados e, admitindo que neste período nasça um 

forte laço de amor e carinho, não há como negar que, do mesmo modo que se 

originam coisas boas, implicam frustações para adotantes e adotandos, acarretando, 

assim, pretensões de desistência e até mesmo devolução do adotando ao seu local 

de origem. Deste modo, pergunta-se: é possível que haja responsabilização por 

parte do adotante, tendo ele injustificado motivo de devolução durante o estágio de 

convivência? 

A adoção tem seu estágio de convivência previsto no Art. 46 do ECA e tem por 

finalidade aproximar e iniciar laços afetivos entre adotando e adotante. Ademais, 

mailto:taciarabetti@hotmail.com


 

 
 

 
 

neste período já se deve haver a demonstração de afeto, a convivência mútua e 

proteção, conforme preceitua Nucci (2014 p. 118), além disso, neste período, os pais 

adotantes são inteiramente responsáveis pelo sustento e zelo do adotando. 

Sendo assim, não há como ocultar que a adoção é mais do que um vínculo 

legal de paternidade, pois como ensina Arnold Wald apud Ishida (2015), os laços 

afetivos se colocam acima de quaisquer outros laços sanguíneos e, por isso, o ato 

de adotar tem o mesmo valor de gerar e conceber uma criança.  

Entretanto, é fato que, na filiação biológica, uma criança, concorrendo situações 

em que haja pretensão dos pais de não a ter mais, devolvê-la não seria possível. 

Ora, não há como devolver um ser humano ao útero. Esta mesma hipótese, pode 

ser claramente comparada à adoção. O ato de adotar uma criança ou um 

adolescente, até pelas semelhanças com a filiação biológica, depois de passado 

algum tempo, não é mais possível devolvê-lo. Ou pelo menos, não deveria sê-lo. 

Ferir-se-ia a dignidade do adotando, assim como, o dever dos adotantes para com o 

adotando. 

A pesquisa será baseada nos textos da Doutrina – escassos na matéria -, em 

precedentes jurisprudenciais e, especificamente, na discussão no caso ocorrido na 

Comarca de Toledo em que o Ministério Público ajuizou ação de indenização por 

desistência de adoção, solicitando que a adotante fosse condenada ao pagamento 

da indenização por danos morais, além de custear o tratamento psicológico para o 

adotando, trazendo como fonte o nobre código civil de 2002 em seus artigos 186 e 

927. 

 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 ADOÇÃO 

Segundo os ensinamentos de Digiácomo (2013, p. 190), a adoção é o instituto 

pela qual se estabelece o vínculo de filiação por decisão judicial, em caráter 

irrevogável, quando não for possível a manutenção da criança ou adolescente em 

sua família natural ou extensa, desligando-a de quaisquer laços com pais e parentes 

biológicos, salvo os impedimentos matrimoniais. 



 

 
 

 
 

Deste modo, a adoção é algo significante, maior do que um vínculo legal de 

paternidade, tendo em vista ser uma pessoa que biologicamente não é filho, mas 

assim passa a ser considerado para fins de direito.  

A partir do momento que uma família, seja ela de qualquer configuração , 

decide iniciar uma etapa da vida, de a adotar uma criança ou adolescente para que 

com ele conviva e divida momentos, é algo muito valoroso e enseja 

responsabilidade. Tanto o adotante como adotando, carregam dentro de si uma 

esperança de terem pra si um ao outro. 

Contornando o conceito jurídico, a adoção é um ato voluntário e 
espontâneo, calcado no afeto e na afinidade, que permite a aceitação de 
alguém como filho(a), para lhe conceder toda a assistência material e moral, 
cercadas de proteção, cuidado, zelo, sustento, educação e amor. É a 
consagração dos laços afetivos acima dos laços de sangue, dando mostra 
efetiva de que a entidade familiar é muito mais afinidade e amor do que 
liames físico-biológicos (NUCCI, 2014, p.118). 

Ademais, o objetivo de ter um filho será sempre, de certa maneira, a própria 

sobrevivência. No que diz respeito aos aspectos jurídicos e sociais, existe o desejo 

da descendência. Ainda hoje no Brasil, é este o tipo de adoção que predomina em 

detrimento da chamada “adoção moderna”, cujo objetivo é garantir o direito a toda 

criança de crescer e ser educada em sua família (WEBER, 2010, p. 21). 

 

1.1   ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA 

De acordo com o artigo 46 da Lei 8.069/1990, a adoção será precedida de 

estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade 

judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.  

Vale lembrar o trazido pelo §4º do mesmo dispositivo, segundo o qual  o 

estágio será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da 

Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis 

pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, tendo assim, 

uma maior atenção ao período proposto.  



 

 
 

 
 

O estágio de convivência tem por finalidade aproximar e iniciar laços afetivos 

entre adotando e adotante. Ademais, já se deve haver a demonstração de afeto, a 

convivência mútua e proteção, conforme preceitua Nucci (2014 p. 118). Além disso, 

não se pode negar que neste pequeno período o adotando ficará sob 

responsabilidade do adotante, devendo ele prestar assistência material, moral e 

educacional (art. 33, caput, do ECA). 

A partir do momento que se inicia o estágio, tanto adotante como adotando já 

se consideram uma família. Em verdade, a ocasião é um período de teste para 

apurar o grau de afinidade entre os lados, mas não se pode negar que desde o 

primeiro minuto, há uma entrega entre ambos, seja demonstrando carinho, apreço 

ou imaginando o futuro juntos. 

 

1.2 DESISTÊNCIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Analisado a importância do estágio de convivência e seu significado para a 

adoção, partindo desse pressuposto infelizmente ainda é preciso retratar sobre a 

desistência dos adotandos nesse período e a falta de seriedade que os adotantes 

veem o ato de adotar. 

Ademais, é importante destacar o trajeto que os adotantes passam até o final 

do processo de adoção – processo de habilitação – e o quão estruturado é, 

especialmente para que os adotandos não precisem passar por frustações 

posteriormente. 

Neste diapasão, o Processo de Habilitação segue o rito definido pelo Art. 197-A 

do ECA, o qual traz o rol de documentos para o processamento da habilitação. Além 

de outros vários procedimentos obrigatórios que o caracteriza, sendo somente a 

autoridade judiciária competente para conhecer destes pedidos. 

Além disso, outro passo, é que os pretendentes à adoção serão avaliados nos 

aspectos social e psicológico por profissionais das áreas de Serviço Social e 

Psicologia integrantes do Poder Judiciário. 

http://www5.tjba.jus.br/infanciaejuventude/images/noticia/cij/art197_a_habilitacao_para_adocao.pdf
http://www5.tjba.jus.br/infanciaejuventude/images/noticia/cij/art197_a_habilitacao_para_adocao.pdf


 

 
 

 
 

Somente após a conclusão do Processo de Habilitação, com sentença 

proferida pelo Juiz, transitada em julgado, será efetuada a inclusão dos pretendentes 

no Cadastro Nacional de Adoção - CNA, por magistrado ou servidor autorizado. 

A respeito deste Cadastro, a Portaria 02/2015 da Comarca de Toledo, 

considera que o objetivo é unificar e compartilhar dados relacionados às crianças e 

adolescentes em condições de serem adotadas e das pessoas dispostas a adotar. 

Assim, proporcionando menos burocracia e mais transparência aos processos de 

adoção, permitindo, ainda, um diagnóstico preciso sobre a situação, viabilizando 

implantação de políticas públicas na área. 

Desta forma é conduzido o procedimento aos adotantes, ressaltando a 

avaliação psicológica. Na Comarca de Toledo, foi reestruturado os cursos e formas 

de avaliações aos adotantes, para que o Poder Judiciário possa se certificar 

corretamente das pessoas que desejam adentrar ao Cadastro Nacional de Adoção. 

Ademais, o acompanhamento pelo Grupo de Apoio à Adoção de Toledo (GAAT) visa 

à reflexão com os pretendentes acerca da adoção, de sua característica atual como 

medida de preservação do direito da criança e do adolescente ao direito ao convívio 

familiar e não como forma de dar azo ao desejo de descendência, provocação para 

alteração de perfis e demais especificidades da filiação civil, como a história do 

adotando, sua família biológica e as expectativas dele.   

De mais a mais, é de suma importância, que o processo de habilitação seja 

significante, para que os pretendentes possam chegar ao estágio de convivência 

certos daquilo que estão propostos e que à frente não venham a se arrepender e se 

aventurar com os sentimentos dos adotandos que convivam. 

À vista disso, a Portaria nº 02/2015 regulamenta na Comarca de Toledo o 

funcionamento do GAAT/PR – Grupo de Apoio à Adoção de Toledo/PR, criado pela 

Portaria 17/2008, atrelado ao Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude, que tem a 

incumbência de elaborar e executar programa de preparação psicossocial e jurídica 

aos postulantes a adoção. 



 

 
 

 
 

É possível visualizar também, na mesma Portaria que o programa de 

preparação psicossocial proporcionado pelo GAAT tem caráter avaliativo e, uma vez 

concluídas suas etapas – os passos –, a equipe emitirá relatório técnico acerca da 

adequação dos postulantes em receber crianças e/ou adolescentes em adoção e do 

perfil eleito por eles, o que será submetido à apreciação ministerial e judicial. 

Como se nota, é longa a jornada de avaliações aos adotantes, porém é 

necessária, como preceitua Goulart apud Ferreira, (2014): 

Embora o sucesso da adoção seja a regra, não podemos olvidar que o 
insucesso da adoção também é uma realidade, tendo em vista que a prática 
da devolução de crianças adotadas, por seus pais adotivos, tem se tornado 
uma prática mais comum do que se imagina e bastante preocupante, tendo 
em vista que compromete a continuidade do vínculo entre pais e filhos. 

Nesse sentido, o Promotor de Justiça de Minas Gerais também se posiciona:  

 

Em suma, a presente tese não desconhece o fato de que, legalmente, é 
possível que haja a devolução de crianças e de adolescentes entregues 
para fins de adoção, sem que isso acarrete a obrigação de indenizar. O que 
se questiona é a atitude desumana e inescrupulosa daquelas pessoas que 
veem a adoção como uma aventura, implicando desprezo pelo sentimento e 
pelas emoções dos adotandos (COSTA, 2009). 
 

Acerca de tal posicionamento, frisa-se que não há lei que vede a desistência 

por parte do adotante e a devolução do adotando no período de estágio de 

convivência. Não obstante, há que se destacar que os adotandos são protegidos 

indiscutivelmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e como bem colocado 

em seu artigo 1º do ECA, “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente”.  

No entanto, o objetivo principal da adoção é o de proteger a criança e o 

adolescente, garantindo o direito da convivência familiar, comunitária e a filosofia “do 

melhor interesse para a criança”. Infelizmente, como dissertado alhures, ainda há 

adoções que objetivam ser um instrumento para suprir as necessidades de casais 

inférteis e a continuação da descendência.  

Sendo assim, é cristalino que o artigo 46 do ECA,  quando disciplina o período 

de estágio de convivência, não direciona este tempo em favor dos adotantes, de 



 

 
 

 
 

modo que, em  não se adaptando ao adotando, possam dar fim ao relacionamento 

familiar com ele, mas sim constitui um período de avaliação da Criança e do 

Adolescente para que se adaptem e acostumem-se com aquela nova vida, aquele 

lar específico, no qual com o apoio da equipe interprofissional, possa o juízo decidir 

pelo deferimento ou não da adoção. 

Nesse sentido, é possível se visualizar divergências entre votos pelos Doutos 

Desembargadores, os quais seguem raciocínios diferentes, sendo que o primeiro se 

fortalece no principio de que inexiste vedação legal para a não desistência no 

processo de adoção, que não esteja concluído, e o outro se baseia na Proteção 

Integral da Criança e do Adolescente, respeitando assim os direitos prioritários do 

adotando, como se infere da ementa a seguir: 

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. - 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. (Des. 
MR). (TJ-MG - AC: 10481120002896002 MG, Relator: Hilda Teixeira da 
Costa, Data de Julgamento: 12/08/2014,  Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2014) 

 

A esse respeito, Pereira apud Costa (2014), se posiciona: 

V.V: (…) “A devolução do adotando no curso do estágio de convivência, por 
si só, já é uma violência para com este. Ficando demonstrado que os 
adotantes agiram com abuso de direito, está caracterizada a prática de ato 
ilícito, podendo e devendo haver a responsabilização civil destes. Contra 
eles deverá ser proposta ação de indenização pela prática de dano moral 
(…) (destacou-se).” (…)(TJMG – ACÍVEL nº 10481120002896002, Relatora 
Hilda Teixeira da Costa, 2ª Câmara Cível, J. 12/08/2014). 

 

A criança e o adolescente são protegidos também pela Constituição Federal, 

em seu artigo 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”.  

Eis que, havendo a desistência do adotante no estágio de convivência, tendo 

em vista sua responsabilidade perante o adotando, considerando o adotando uma 

parte frágil do processo, há que se considerar o dano psicológico e moral do 

adotando, visualizando assim um abuso e violação de direitos.  

Como demonstrado no nobre Código Civil de 2002, em seu artigo 186 “aquele 

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

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



 

 
 

 
 

Juntamente com o art. 927 do mesmo códex, “aquele que, por ato ilícito (186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, parágrafo único: haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.  

Desta forma, é possível visualizar o ilícito gerado pela desistência da adoção 

na ementa abaixo: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - I. ADOÇÃO - GUARDA PROVISÓRIA - 
DESISTÊNCIA DA ADOÇÃO DE FORMA IMPRUDENTE - 
DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 33 DO ECA - 
REVITIMIZAÇÃO DA CRIANÇA - REJEIÇÃO - SEGREGAÇÃO - DANOS 
MORAIS CONSTATADOS - ART. 186 C/C ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL - 
REPARAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE - II. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO - RECURSOS PARCOS DOS REQUERIDOS - 
CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL - MINORAÇÃO - SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA. - A inovadora pretensão do Ministério 
Público, de buscar o ressarcimento civil com 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. - O ilícito que gerou a reparação não foi o ato em 
si de desistir da adoção da criança, mas o modus operandi, a forma 
irresponsável que os requeridos realizaram o ato, em clara afronta aos 
direitos fundamentais da criança, bem como ao que está disposto no art. 33 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, pode haver outra situação 
em que a desistência da adoção não gere danos morais à criança, no 
entanto, não é este o caso dos autos. (TJ-MG - AC: 10702095678497002 
MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 
15/04/2014,  Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
23/04/2014) 

Para melhores entendimentos, Roberto Norris apud Stoco (2013 p.155), explica 

perfeitamente “o traço mais característico da responsabilidade civil talvez seja o fato 

de se constituir especialmente em um instrumento de compensação ‘acrescentando 

que’ seus objetivos são os de compensar as perdas sofridas pela vítima e 

desestimular a repetição de condutas semelhantes em um momento posterior”. 

Consequentemente, no caso de devolução, tem-se que a responsabilidade 

seria algo compensativo aos adotandos em vista da violação à dignidade humana, o 

dano moral e material, tendo um objetivo maior, o de desestimular a repetição de 

condutas semelhantes posteriormente, o que nos solucionaria vários casos de 

devolução. 



 

 
 

 
 

Há que se entender que, analisado o valor do estágio de convivência, sendo 

este o passo principal à adoção e não sendo menos importante que a adoção em si 

transitada em julgado, como é  possível observar Responsabilidade à Adoção, sem 

sombras de dúvida ao estágio de convivência igualitariamente. 

Em verdade, não se pode deixar de entender que a responsabilidade civil é 

uma instituição, enquanto assecuratória de direitos, e um estuário para onde 

acorrem os insatisfeitos, os injustiçados e os que se danam e se prejudicam por 

comportamento dos outros (STOCO, 2013).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se com o estudo apresentado, que não há falar em "direito de 

devolução", uma vez que se trata de crianças e adolescentes que possuem direitos 

fundamentais a serem resguardados, como bem respeitado a adoção em seu 

processo concluso, digno seria o respeito ao estágio de convivência que não se 

considera menos importante do que o primeiro. Sem o estágio de convivência não se 

chega à adoção, portanto os direitos são iguais, visando assim a reparação civil 

pelos adotantes na devolução dos adotandos nesse período, como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 
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