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RESUMO 
 
 

O presente artigo tem por objetivo analisar a possibilidade jurídica de indenização 
por danos morais em virtude da devolução do adotando no estágio de convivência, 
sem pensar nas consequências, em que, essa “devolução” vai causar para criança e 
adolescente envolvido no processo. No decorrer deste trabalho, pretende-se mostrar 
a evolução do instituto da família, bem como o instituto da adoção e seu processo na 
legislação brasileira, abordando o estágio de convivência, como umas das fases do 
processo de adoção. Todavia, abordando o conceito de responsabilidade civil e seus 
pressupostos, sendo eles a culpa, dano (material e moral). 
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ABSTRACT 

 
 

The present article has like objective analyse the legal possibility of damage for 
morale mischief in view of bring back of the person who is adopting in the stage of 
society, without think on the result ,wich, this return will cause for the children and 
teenager wrapped up on process. In the course of this project, is intending to show 
the evolution of family´s institute, like the adoption´s institute and your process in the 
brazilian legislation,   accosting the stage of society, like one of the phases of the 
adoption´s process. But, accosting the concept of responsibility civil and your 
presumption, been them the fault,   link of cause and the mischief (material and 
morale). 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho de conclusão de curso trata da possibilidade jurídica de 

indenização por danos morais em virtude da devolução do adotando no estágio de 

convivência. A pesquisa traz uma breve definição de adoção e princípios na qual 

protege a Criança e o Adolescente. Tratando o assunto no aspecto Constitucional, 

Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Optou-se por essa temática por se tratar de um assunto de extrema 

relevância e reflexão, e se utilizou de uma metodologia de leituras de doutrinas, 

artigos, bem como a interpretação de casos e julgados.  

 No segundo capítulo aborda sobre a família e o direito fundamental da 

criança e do adolescente a convivência familiar. Na qual, toda criança e adolescente 

tem como direito fundamental a proteção e a convivência familiar, ou seja, para que 

possuem um vinculo de “família”, afeto e carinho.  Ademais, a Constituição Federal e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que toda criança e adolescente 

tenha o direito de ser educado e criado em um âmbito “familiar”.   

No terceiro capítulo, trata da adoção no ordenamento jurídico Brasileiro, na 

qual, a adoção seja conceituada como um ato jurídico que uni pessoas do mesmo 

sangue ou não, estabelecendo vinculo “fictício de família”, observando os princípios 

e considerando os requisitos legais. Portanto, visa proteger a dignidade da criança e 

do adolescente. 

De acordo com o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “É 

direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”. No quarto 

capítulo, será observada então a colocação da criança e do adolescente em família 

substituta. Bem como o estágio de convivência e período de Adaptação.  

Segundo VENOSA (2017, Pág. 303): “Esse estágio tem por finalidade 

adaptar a convivência do adotando ao novo lar. O estágio é um período em que se 

consolida a vontade de adotar e de ser adotado”. 

Portanto, pretende atender seu direito a um ambiente familiar favorável a 

seu desenvolvimento físico, mental, moral e social, que proporcione liberdade e 

dignidade. 
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No quinto capítulo, analisa o arrependimento na adoção e dos efeitos 

produzidos criança e do adolescente. O adotante tem que estar preparado e ciente 

de suas escolhas, pois, pode gerar vários danos materiais, morais e psicológicos no 

infante. Contudo, os efeitos decorrentes do arrependimento estabelecem na criança 

ou no adolescente sentimento de abandono. 

Neste contexto, no sexto e sétimo capítulo, traz uma síntese do conceito de 

responsabilidade civil jurídica e a possibilidade de aplicação e requisitos para a 

caracterização da responsabilidade.  

Assim, acerca do tema, que vem sendo observado o sentido de aplicar a 

responsabilidade civil aos adotantes que devolvem a criança e o adolescente sem 

uma justificativa plausível, sem pensar nos danos que poderá a causar ao infante, e 

por fim, traz-se uma explicação sobre os danos morais e materiais, nexo causal e ao 

ato ilícito a serem aplicados.  
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1. A FAMILIA E O DIREITO FUNDAMENTAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 

À CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

O conceito de família é visto como um conjunto de pessoas unidas pelos 

laços do parentesco, vínculo jurídico e afetivo.  Neste sentido, a família vem 

conseguindo ganhar espaço no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente por 

conta das mudanças que ocorrem no meio social de uma forma acelerada, formando 

e acrescentado novos valores. A constituição de 1988 conceitua a família como a 

base da sociedade, sendo a mais importante de todas as instituições. 

De acordo com CARVALHO: A convivência em família é um porto seguro 

para a integridade da criança e do adolescente, tanto física quanto mental. 

Representa estabilidade para um ser em formação, sendo o afastamento de um 

núcleo familiar grave violação aos seus direitos. (2017, pág. 21) 

Conforme o dispositivo do artigo 226 da Constituição Federal, a família é a 

base da sociedade, tendo a garantia da proteção por parte do Estado. É, portanto, 

nesse contexto que se insere o direito à convivência familiar próprio à criança e ao 

adolescente, onde visa o dever e a responsabilidade de proteger a fim de garantir o 

desenvolvimento integral e sadio de seus indivíduos.  

A convivência familiar é reconhecida constitucionalmente em seu artigo 227, 

no qual, estabelece que seja 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. Visto que, por ser um direito fundamental essencial 

à dignidade de crianças e adolescentes, é por meio dela que a natureza humana se 

desenvolve, sejam tanto nos aspectos sociológicos ou psicológicos. Apesar de 

alguns valores se modificarem ao longo do tempo, a família continua sendo a base 

do ser humano.  

De acordo com Maciel, a convivência familiar como o direito fundamental de 

toda pessoa humana de viver junto à família de origem, em ambiente de afeto e de 

cuida do mútuos, configurando-se como um direito vital quando se tratar de pessoa 

em formação (criança e adolescente).  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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No artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente é direito da criança e 

do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 

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

que garanta seu desenvolvimento integral.   

Diz ainda o artigo 46, que “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” (ECA, 1990). Nesse estágio é o 

período de avaliação da nova família do adotando, acompanhado pela equipe 

técnica do juízo, na qual observara a adaptação entre o adotando e o adotante.  

Essa equipe vai verificar o comportamento da família do adotante, enfrentando os 

problemas do dia a dia, que poderão surgir com o adotando. É importante destacar 

que é nesse período do estágio de convivência que o adotando convive com os 

adotantes com a finalidade de adaptação, possibilitando a afinidade e a afetividade 

de ambos os lados.  

Vale ressaltar, que cabe ao pode familiar promover um ambiente benéfico, a 

fim de proporcionar-lhe um desenvolvimento sadio, harmônico e seguro, o 

descumprimento do dever de sustento, guarda e educação caracteriza verdadeira 

violação aos direitos do infante. 

Portanto, o que se pode concluir é que o direito à convivência familiar é, sem 

dúvida, um porto seguro para a integridade física e emocional de toda criança e 

adolescente. 

 

2. A ADOÇÃO NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO  

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a adoção vem ser um ato jurídico onde a 

criança ou o adolescente é reconhecido por si como filho por uma pessoa ou casal 

cujo não tem vinculo biológico, mas sim, o afetivo.  

A adoção é “o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, 

independentemente de existir entre eles qualquer relação de parentesco 

consanguíneo ou de afinidade” (MADALENO, 2016 pg. 953). 

Conforme Venosa adoção é uma modalidade artificial de filiação que busca 

imitar a filiação natural, também conhecida como filiação civil, pois não resulta de 

uma relação biológica, mas de manifestação de vontade. (VENOSA, 2016, p. 289). 
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Segundo artigo Art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 

8069/90, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 

deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 

parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.  

Assim, a adoção se constitui a partir de um processo afetivo, garantido pelo 

direito, na qual, se transfere os direitos e deveres dos pais biológicos para uma 

família substituta, conferindo a criança e/ou adolescente esse direito. 

Na concepção de Maria Helena Diniz  
 

Adoção vem a ser o ato jurídico solene, pelo qual, 
observados os requisitos legais alguém estabelece, 
independentemente de qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo 
para sua família na condição de filho, pessoa que, geralmente, 
lhe é estranha. (2011, p. 546). 

 
Portanto, a adoção nada mais é que um ato de amor é uma manifestação de 

vontade, um exemplo de humanidade, é uma decisão de inserir uma criança ou 

adolescente em um seio familiar, ter a total responsabilidade, possibilitando o 

desenvolvimento físico, educacional, moral e espiritual, tornando uma criança filho, 

proporcionando os meios materiais e os valores morais, para que a criança possa ter 

um lar, crescer sadia, mesmo sabendo que foi concebida por outros genitores.  

 

2.1 Princípios norteadores do direito da criança e do adolescente 

 

Os princípios são normas jurídicas fundamentais e que se distinguem das 

regras e aplicabilidade na esfera do ordenamento jurídico brasileiro.  

Miguel Reale conceitua como: “princípios são certos enunciados lógicos 

admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que 

compõem dado campo do saber”. 

Segundo Celso Bandeira de Mello: “Princípio é, por definição, mandamento 

nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 

irradia sobre diferentes normas, compondo lhes o espírito e servindo de critério 

para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
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diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico 

positivo”. 

Portando, os princípios que norteiam o direito da criança e do adolescente, 

são fontes essenciais, no qual, limitam as regras. 

 

2.2 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

 

Desde o inicio, a dignidade da pessoa humana diante todos os instituto 

jurídicos é uma característica essencial da atual Constituição Federal. Nessa 

acepção, e em face da valorização da pessoa humana em seus mais diversos 

ambientes, inclusive no âmbito familiar, surgiu o Principio do melhor interesse da 

criança e do adolescente. 

Para PEREIRA, o principio do melhor interesse da criança e do 

adolescente:  

O “melhor interesse” é um reflexo do caráter integral da Doutrina 
Jurídica da Proteção Integral que orienta o Estatuto da criança e do 
Adolescente e tem estrita relação com a Doutrina dos Direitos 
Humanos em geral. Para Paulo Lôbo “é de prioridade e não de 
exclusão de outros direitos e interesses”. 
 

Em suma, esse princípio visa de maneira absoluta que seja assegurado a 

eles o direito “à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à 

dignidade e a liberdade e á convivência familiar e comunitária”.  

Conforme preceituam a Carta Magna, em seu artigo 227, e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente em seu artigo 4°:  

 
“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.” 

 

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” 
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Portanto, acerca da importância e preocupação da aplicação do melhor 

interesse da criança e do adolescente, se dão diante da necessidade de amparo 

aqueles que se encontra em situação de vulnerabilidade, na qual, tem como 

objetivo maior zelar pela sua boa formação moral, social e psíquica, a fim de 

proporcionar um desenvolvimento sadio e formação de personalidade.  

 

2.3  PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL: 

 

O princípio da paternidade responsável está vinculado ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, no qual, deve ser visto e respeitado antes mesmo do 

nascimento de uma criança, pois é um principio que fundamenta o planejamento 

familiar. Isto é, para que seja garantido o pleno desenvolvimento e direitos da 

criança e do adolescente.  

A lei n° 8.069 de 13 de Julho de 1990, Estatuto da criança e do Adolescente 

em seu art. 27°, dispõe que toda criança terá o direito, na medida do possível, de 

conhecer seus pais e de ser cuidado por eles.  

 
Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 
contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado 
o segredo de Justiça. 

 

Com isso, resulta de uma responsabilidade individual e social do homem e 

da mulher que decidem gerar uma nova vida humana, sendo dever dos mesmos 

priorizar o bem estar físico psíquico e espiritual da criança que irá nascer. 

Esse princípio é garantido expressamente no art. 226, § 7º da Constituição 

Federal que aduz: 

“Art. 226.  A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 
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Portanto, tanto o princípio da paternidade responsável e a maternidade são 

fundamentais para o sujeito, uma vez que a estrutura psíquica se forma a partir da 

relação dos filhos com seus pais. Desta forma a base para a composição da família 

no ordenamento jurídico brasileiro, pois representam a ideia de responsabilidade, 

que deve ser observada tanto na formação como na manutenção da família.  

 

2.4 Princípio da afetividade nas relações familiares 

 

Esse princípio, em sentido geral, liga as pessoas pela afeição, ou seja, a 

vontade de querer constituir uma família com base em uma convivência. 

Nos dizeres de Maria Berenice Dias (2016, pág. 84) A afetividade é o 

princípio que fundamenta o direito das famílias na estabilidade das relações 

socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia em face de considerações de 

caráter patrimonial ou biológico. 

Ainda, a autora diz que “O afeto não é somente um laço que envolve os 

integrantes de uma família. Também tem um viés externo, entre as famílias, pondo 

humanidade em cada família”. (2016, pág. 84) 

Para Rolf Madaleno (2016, pág. 165), O afeto é a mola propulsora dos laços 

familiares e das relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para 

ao fim e ao cabo dar sentido e dignidade à existência humana. 

A família é à base da construção da sociedade brasileira, e vem evoluindo 

e modificando paradigmas, transformando-se em medidas que acentuam as 

relações, fundamentado em laços de sentimento de afeto, sabendo-se que o amor 

é o elo da comunhão de vida plena entre as pessoas, de forma pública, contínua e 

duradoura.  

Segundo a doutrina de PEREIRA: 

Todo ser humano, desde sua infância, precisa receber e dar afeto 
para se tornar integral. No seu processo de amadurecimento, seja na 
escola ou na família, ou mesmo no seu grupo de amizade, apelar aos 
seus sentimentos é, muitas vezes, mais convincente que apelar por 
argumentos racionais. Tratada com afeto, responderá, 
afetuosamente. (2018, PÁG. 69). 
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Sendo assim, o princípio da afetividade resulta da convivência familiar, de 

atos exteriorizados, de condutas objetivas demonstrando o afeto familiar de seus 

membros na constituição e manutenção das famílias, capaz de gerar vínculos 

jurídicos como a paternidade socioafetiva. 

 

2.5 Requisitos formais no Procedimento da adoção 

 

Primeiramente, a adoção em todo o seu procedimento deve ser tratada e 

analisada com serenidade não só pelos adotantes, mas também pela sociedade e 

pelo Estado, uma vez que estes também são responsáveis pela proteção dos 

direitos fundamentais assegurados á criança e ao adolescente. 

O ato de adotar não se dá pelo simples fato de “só levar a criança ou 

adolescente para a casa”, vai mais além, é um processo que deve seguir alguns 

passos e requisitos, e requer responsabilidade, consciência e vontade dos 

pretendentes.  

Nas palavras de MADALENO: 

A adoção tem como requisitos subjetivos: a) a idoneidade do 
adotando; b) a manifesta vontade de exercer efetivo vínculo de 
filiação; c) resultar em reais vantagens para o adotando (ECA, art. 
43). Como requisitos objetivos são elencados: a) a idade mínima de 
18 anos (ECA, art. 42); b) o consentimento dos pais e do adotando, 
que será dispensado no caso de os pais serem desconhecidos ou 
destituídos do poder familiar e, se o adotando contar com 12 anos 
completos, deverá manifestar sua concordância com a adoção (ECA, 
art. 45, § 2°); c) a realização de estágio de convivência; d) e o prévio 
cadastramento, dispensada a realização do estágio de convivência 
na hipótese do § 1° do artigo 46 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. (2016, pág. 972) 

 

Contudo, o Código Civil brasileiro regulava a adoção juntamente com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Alguns requisitos são necessários no procedimento da adoção, dentre eles: 

idade mínima do adotante, diferença de idade pelo menos 16 anos entre o adotante 

e adotado, estabilidade da família, concordância do adotando e seus pais. Tais 

assuntos serão abordados nos itens abaixo. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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MADALENO discorre: 

Essa exigência de diferença mínima de dezesseis anos de idade 
entre o adotante e o adotado tem a função de espelhar uma real 
relação parental, imitando o máximo possível a natureza, porque, se 
fosse permitida a adoção com diferenças menores de idade, 
acabariam surgindo adoções revelando certamente vínculos de 
irmandade, e não de paternidade ou de maternidade, sendo 
essencial que no vínculo de ascendente e filho subsista essa 
hierarquia cronológica para construir no tempo e pelo tempo a 
experiência e distância necessárias para criar e educar social e 
afetivamente um filho, e não um irmão. 

 

O adotante tem que possuir 18 anos ou mais. De acordo com Maria 

Berenice Dias (2016, pág. 844) A adoção de crianças e adolescentes (ECA 47) e de 

maiores de 18 anos de idade (CC 1.619), só pode ocorrer mediante intervenção 

judicial - tanto o procedimento para a habilitação à adoção como a ação de adoção.  

O art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA determina que os 

maiores de 18 anos possam adotar, independentemente de seu estado civil. Isso 

significa que, uma vez que a pessoa atinge a maioridade civil e pretende adotar, já 

cumpre um dos requisitos estabelecidos para a adoção. 

Outra exigência prevista pela legislação é a diferença de idade mínima entre 

o adotante e o adotado. O §3º do art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA prevê de forma clara que essa diferença deve ser de, no mínimo, 16 anos. 

De acordo com o Art. 1.619. O adotante há de ser pelo menos dezesseis 

anos mais velho que o adotado, deve haver uma diferença mínima de pelo menos 

16 anos entre o adotante e o adotado. 

Outro requisito necessário para adoção é a estabilidade da família de quem 

adota como prevê o §2º do art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

 
A estabilidade da família, a ambiência onde o adotando será criado 
— elementos que podem ser colhidos, não apenas mediante 
depoimentos testemunhais, mas também por meio de relatório ou 
estudo social — são fundamentais para que o juiz possa, com 
segurança, deferir a adoção, na perspectiva da proteção integral da 
criança e do adolescente. (PABLO STOLZE, 2017, pág. 780). 
 

Falamos aqui de estabilidade não só financeira, mas também emocional. De 

nada adianta uma família em boas condições de vida se ela não goza de afeto entre 

os membros, se não há amor e cuidado. 
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É indispensável que o adotado seja inserido em um meio familiar amoroso, 

que possa lhe proporcionar, além de conforto material, o tão necessário e renegado 

conforto emocional que lhe fora privado anteriormente e que pode ser encontrado 

nessa nova família. 

O consentimento dos pais biológicos do adotado é requisito necessário para 

que a adoção seja concretizada e encontra previsão legal no art. 45, caput do 

Estatuto da Criança e Adolescente – ECA. Entretanto, pode ser dispensado quando 

os pais forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar, como 

prevê o §1º do art. 45 da mesma lei. 

 
Estabelece o artigo 45 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente depender a adoção do consentimento dos pais ou 
dos representantes legais, de quem se deseja adotar, e da 
concordância do adotando, se ele contar mais de doze anos, 
conforme estabelece o § 2° do mesmo dispositivo, só sendo 
dispensado, pelo § 1°, o consentimento em relação à criança 
ou adolescente, cujos pais sejam desconhecidos ou tenham 
sido destituídos do poder familiar. (ROLF MADALENO, 2016, 
pág. 981).  

 

3. DA COLOCAÇÃO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM FAMILIA 

SUBSTITUTA 

 

Toda criança e adolescente tem o direito fundamental de ser criado e 

educado no seio familiar, seja no âmbito da família natural e ou excepcionalmente, 

em família substituta. Na hipótese em que a família natural, não seja capaz de 

garantir esses direitos, promove-se a colocação da criança ou adolescente, sempre 

buscando o melhor interesse destes, em uma família substituta. 

De acordo Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 28 a 32, 

retrata e protege sobre o assunto família substitua, na qual, é tratada como uma 

célula familiar que substituirá a família “original”. 

Pode-se entender por família substituta aquela que, não sendo a de origem, 

acolhe em seu seio uma criança ou adolescente, assumindo a responsabilidade que 

corresponde a da família de origem, e, portanto, obrigando-se a seu cuidado, 

proteção e a prestar-lhes assistência material e moral.  
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Compreende-se como família substituta aquela que passa a substituir a 

família biológica de uma criança ou adolescente quando esta não consegue ou não 

quer cuidar dessa criança. 

De acordo MESSIAS (pág. 16) Entende-se como família substituta aquela 

que passa a substituir a família biológica de uma criança ou adolescente quando 

esta não consegue ou não quer cuidar dessa criança, de forma permanente e efetiva 

– adoção -, ou de forma eventual, não definitiva e transitória – guarda e tutela. 

Nas palavras do doutrinador Rolf Madaleno (2016, pág. 966), A colocação 

da criança ou adolescente em família substituta se dá por três diferentes 

modalidades: a) guarda; b) tutela; ou c) adoção (ECA, art. 28). 

 

A) GUARDA: 

 

Dentre as modalidades de colocação de criança ou adolescente em família 

substituta está à guarda, que pode ser deferida também a algumas instituições, que 

poderá opor-se a terceiros, inclusive aos pais (artigo 33). 

Na guarda prevista do ECA que difere a guarda estabelecida no Código 

Civil. Neste caso pertence ao ramo do direito de família e funciona como requisito do 

poder familiar, direito de ambos aos cônjuges, cuja divergência a seu respeito deve 

ser dirimida na vara de família, quando houver. (GIULIANO D`ANDREA, Pág46). 

A guarda em família substituta, é amparado no ECA nos artigos 33,34 e 35 

especificamente. No qual, trata-se de manter, no recesso do lar, as crianças e 

adolescente, quando se encontrarem em situações irregulares que podem 

apresentar riscos aos menores.  

Sua finalidade é regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente, 

podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela de 

adoção, exceto na adoção por estrangeiros.  

Portanto, a guarda sendo uma das medidas específicas de proteção, poderá 

ser pedida por qualquer pessoa, exceto por estrangeiros, desde que tenha 

preenchidos os requisitos necessários. 

 

b) DA TUTELA: 
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A tutela é o poder que se dá a uma pessoa capaz de proteger e cuidar de 

uma criança ou adolescente na hipótese de falecimento dos pais ou perda ou 

suspensão do poder familiar, cuja finalidade é garantir-lhe os direitos, prestar-lhe 

auxilio integral, administra-lhe os bens e representa-lo nos atos da vida civil. (Maria 

Helena Diniz, 2006, pág. 603). 

Portanto, a tutela visa essencialmente a suprir carência de representação 

legal por meio de tutor.  

Desta forma, a colocação de criança e adolescente em família substituta visa 

então, a proteção integral do infante. No qual, propõe trazer para dentro do próprio 

lar, uma criança e adolescente que por qualquer circunstancia foi desprovida da 

família natural. Proporcionando um desenvolvimento sadio, afetivo e estabilidade 

emocional.  

Doutrinariamente, a família substituta é nas palavras de Rolf Madaleno 

 A família substituta está regulada no artigo 28 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e, de acordo com o § 3º do artigo 19 do 
ECA, a manutenção ou reintegração de criança ou adolescente terá 
como preferência a sua família natural em relação a qualquer outra 
providência, só sendo colocada em família substituta se não for 
possível reinseri-la na família natural ou encaixá-la na família extensa 
ou ampliada, e depois de os pais naturais terem sido previamente 
destituídos do poder familiar. Embora o artigo 28 do ECA não 
descreva o conceito de família substituta, ela está representada 
pelos pais que se cadastram de forma unilateral ou bilateral, quando 
casados ou vivendo em união estável, como candidatos à adoção, 
aguardando adotados e adotantes a longa espera que sempre 
envolve essas demoradas trajetórias rumo à adoção. (ROLF 
MADALENO, 2016, pág. 75). 

 
Portanto, a colocação de criança ou adolescente em família substituta, nada 

mais é, que uma medida de proteção para afastar o infante de uma situação de 

perigo. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente protege sobre o assunto da 

FAMILIA SUBSTITUTA, far-se-á, como previsto nos artigos 28, 32, 165 a 170. De 

acordo com ele a família substituta é analisada como uma célula familiar que 

substituirá a família original no que se refere aos benéficos que uma família deveria 

estar proporcionando ao menor. 

Conforme disposto no artigo 19, ECA: 

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio 
de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 
garanta seu desenvolvimento integral. 
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Vale destacar, que é um direito fundamental de todo o menos, e que deve 

ser provido pela família substituta, ser criado e educado no seio de sua família, 

assegurada a convivência familiar e comunitária. 

 

c) DA ADOÇÃO 

 

Nessa modalidade, a adoção é irrevogável, e contribui a condição do 

adotando como filho para todos os efeitos, desligando de qualquer vínculo da família 

“biológica”.  

O doutrinador MADALENO, discorre que: 

[...] e como medida excepcional e irrevogável, surge a modalidade da 
adoção, à qual deve se recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural 
ou na extensa, na forma do art. 25 do Estatuto (ECA, art. 39). (2018, 
pág. 851) 

 

Portanto, o instituto da adoção, distintivamente das outras modalidades de 

colocação da criança e do adolescente em família substituta, é definitiva, não 

podendo seguir a regra das demais, sendo temporariedade.  

 

 

3.1 Estágio de convivência e período de adaptação 

 

O estágio de convivência e período de adaptação entende-se como uma 

relação de integração entre as pessoas envolvidas no processo de adoção, visando 

estabelecer laços e bases afetivo e harmônico.  

De acordo com KRAUSS: “O período de adaptação é uma fase de 

experiência onde se proporciona que a criança e os pretendentes a pais se 

conheçam melhor do que nas visitas feitas ao menor nos abrigos e em passeios de 

finais de semana. É o momento onde os futuros pais aprendem mais sobre a criança 

que querem adotar, se informam sobre sua personalidade, seus hábitos alimentares, 

sua saúde, seus desejos e anseios, assim como a criança procura se adaptar ao 

novo ambiente e conhecendo melhor as pessoas com quem irá conviver, buscando 

construir vínculos familiares”. (2013, pág 36) 
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Dispõe o artigo 46, do Estatuto da Criança e do Adolescente: “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”. (Brasil. Lei n. 

8.069, de 13-7-1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Em um posicionamento doutrinário, Silvio Venosa (2017, pág. 304):  

Esse estágio tem por finalidade adaptar a convivência do adotando 
ao novo lar. O estágio é um período em que se consolida a vontade 
de adotar e de ser adotado. Nesse estágio, terão o juiz e seus 
auxiliares condições de avaliar a conveniência da adoção. O juiz 
poderá dispensar o estágio se o adotando já estiver na companhia do 
adotante tempo suficiente para poder ser avaliada a conveniência da 
constituição do vínculo (art. 46, § 1o, com redação da lei da Adoção). 
A criança em tenra idade adapta-se com maior facilidade à nova 
família. Não há prazo na lei; caberá ao juiz fixálo. No texto originário, 
os menores de um ano poderiam ser dispensados do estágio, 
quando fosse conveniente. Ao deferir o estágio de convivência, o juiz 
estará, na verdade, deferindo a guarda do menor ao interessado na 
adoção. 

 

Com isso, nesse período de adaptação inicial, o juiz concede um termo de 

guarda e responsabilidade provisória aos pretendentes, determinando 

acompanhamento psicossocial para serem informados das dificuldades existentes 

nessa etapa da adoção. 

Esse é o momento que os futuros adotados e adotantes passam a se 

conheçam melhor, é nessa fase que vai haver uma maior interação e afetividade, 

conhecendo a personalidade, hábitos, costumes, seus anseios e desejos, assim 

como a criança procura se adaptar ao novo ambiente e conhecendo melhor as 

pessoas com quem irá conviver, buscando construir vínculos familiares. 

Portanto, a finalidade do estágio de convivência, após o período de 

adaptação, é dar à criança e o adolescente a possibilidade de adaptação ao novo lar 

e a nova família, e deixando claro ao adotante a responsabilidades e obrigações 

com o adotado. 
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4. DO ARREPENDIMENTO NA ADOÇÃO E DOS EFEITOS PRODUZIDOS 

NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 

 

Como vimos e tratamos no capítulo anterior, à adoção dever ser vista com 

mais seriedade, pois é um processo lento que requer muita atenção e consciência. 

O que pode ocorrer nesse período é o arrependimento na adoção por parte do 

adotante, na qual, os futuros “pais” decidem devolver crianças sem uma justificativa 

plausível e sem mesmo pensar no dano que estará causando a essa criança ou 

adolescente.  

Em termos legais, a adoção, depois de finalizada, é irreversível. Devido a 

esse motivo, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê um período 

de adaptação e convivência justamente para que, haja um contato entre as partes, 

seja observada a afinidade, prevenindo-se um futuro de arrependimento, tanto por 

parte do adotante e adotado.  

De acordo com PAULA (2016, pág. 23): 

 
Para Maria Isabel de Matos Rocha (2000, p. 81/82), um dos fatores 
que acarretam a devolução do menor é a “Falta de preparo e 
maturidade humana e psicológica para assumir a responsabilidade 
de uma criança, quer sob guarda, quer sob adoção (legal ou 
informal)”.  

 

E ainda complementa que,  
 

De acordo com Monik Fontoura Silva (2008, p. 63), “A existência de 
danos psicológicos à criança/adolescente devolvido são 
pressupostos para o direito à reparação destes. O dano psicológico, 
moral, afetivo é difícil de reparar, alguns profissionais dizem ser 
impossíveis de reverter”. 

 

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende 

que pode gerar danos irreversíveis a criança e adolescente: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO 
PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM OCORRENTE. 
GUARDA PROVISÓRIA. DESISTÊNCIA DA ADOÇÃO DURANTE O 
ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA 
DOS ADOTANTES CARACTERIZADA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. VALOR DA 
INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 
201, IX, da Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente confere legitimidade ativa extraordinária ao Ministério 
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Público para ingressar em juízo na defesa dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente. 2. 
Assim, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil 
pública, cujo objetivo é responsabilizar aqueles que supostamente 
teriam violado direito indisponível do adolescente. 3. Embora seja 
possível desistir da adoção durante o estágio de convivência, se 
ficar evidenciado que o insucesso da adoção está relacionado à 
negligência e à imprudência dos adotantes e que desta atitude 
resultou em comprovado dano moral para o adotando, este deve ser 
indenizado. 4. O arbitramento da indenização pelo dano moral 
levará em conta as consequências da lesão, a condição 
socioeconômica do ofendido e a capacidade do devedor. 
Observados esses elementos, o arbitramento deve ser mantido. 5. 
Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que 
acolheu em parte a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar. 

Todavia, tribunais de alguns estados estão reconhecendo a possibilidades 

de indenização, como mostra a reportagem que trata de uma mulher que desistiu 

de adotar duas crianças em fase final e terá que pagar pensão.  

“Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, uma mulher que 

estava em estágio final do processo de adoção de dois irmãos, de 5 e 7 anos, e 

desistiu de ficar com as crianças terá que pagar pensão alimentícia no valor de 30% 

de seus rendimentos, para sustento dos irmãos. A decisão liminar é da Vara da 

Infância e da Juventude de Campo Largo, a pedido da 3ª Promotoria de Justiça da 

comarca, em ação civil pública. Atualmente, as crianças encontram-se em instituição 

de acolhimento e novamente disponíveis para adoção. 

Na ação, o MPPR sustenta que “é de uma clareza solar a configuração de 

ato ilícito que gera o direito a reparação moral, decorrente do fato de que a requerida 

buscou voluntariamente o processo de adoção das crianças, manifestando, 

expressamente sua vontade de adotá-las, inclusive burlando o trâmite legal através 

da ‘adoção à brasileira’, obtendo a guarda dos menores após o vínculo estar 

construído a ponto de o superior interesse dos menores prevalecer diante das 

irregularidades como o início da adoção se deu.” 

A Promotoria requer na ação que, liminarmente, seja paga pela ré pensão 

alimentícia aos irmãos e que, no mérito, cada criança seja indenizada em pelo 

menos R$ 100 mil. Destaca ainda que “é importante que ambos recebam 
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acompanhamento psicológico devido à vivência repetida de abandono e ruptura de 

vínculos”.  

Outro entendimento sobre o julgado: 

(TJ-MG - AC: 10702140596124001 MG, Relator: Caetano Levi 
Lopes, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 
06/04/2018) 

 

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 - 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. 

(TJ-MG - AC: 10024110491578002 MG, Relator: Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 15/04/2014, 
Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
23/04/2014) 
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Por fim, segundo MADALENO “A adoção provoca efeitos pessoais com 

reflexos nas relações de parentesco constituídas entre o adotado e o adotante, ao 

se criar uma relação de poder familiar no caso de adotado infante ou incapaz, e a 

geração de direitos e deveres próprios da condição parental de ascendente e filho”. 

(2016, pág. 1008) 

 
5. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADOTANTE: DEVER DE INDENIZAR  

 

a. Conceito de responsabilidade Civil 

 

O vocábulo responsabilidade civil tem sua origem no verbo latino 

respondere, significando a obrigação que alguém tem de assumir as consequências 

jurídicas de seus atos. (REVISTA DA ESMESC, V.18, n.24, 2011, pág. 296). 

Primeiramente, é relevante frisar que a responsabilidade civil, no 

ordenamento jurídico brasileiro, encontra previsão no Código Civil de 2002 e na 

Constitucional no artigo 5°, V e X, da Constituição Federal, ambos vêm para 

estabelecer a responsabilidade de reparação daqueles que venham a causar 

danos a outrem. 

O Código Civil (BRASIL, 2002), também, trata do tema em diversos 

dispositivos, dentre eles os quais se destacam os seguintes: 

 
Art. 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. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 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. 

 

Na Constituição Federal (1988) destaca o artigo: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
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V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 

da indenização por dano material, moral ou à imagem.  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação; 

 

Os doutrinadores têm enfrentado grandes dificuldades para conceituar a 

respeito da responsabilidade civil, sobre o tema.  

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2012, pág. 21):  

 

A palavra responsabilidade tem sua origem na raiz latina spondeo, 
pela qual se vinculava o devedor, solenemente, nos contratos verbais 
do direito romano. Dentre as várias acepções existentes, algumas 
fundadas na doutrina do livre-arbítrio, outras em motivações 
psicológicas, destaca-se a noção de responsabilidade como aspecto 
da realidade social. 

 

O fundamento na necessidade da responsabilidade civil está estabelecido no 

meio social de responsabilizar outrem por seus atos lesivos, a fim de que a pessoa 

repare os prejuízos que causou a outra. 

 

Outro posicionamento do Autor Carlos Roberto Gonçalves (2012, pág. 21): 

Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato 
social, o problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o 
equilíbrio moral e patrimonial provocado pelo autor do dano. 
Exatamente o interesse em restabelecer a harmonia e o equilíbrio 
violados pelo dano constitui a fonte geradora da responsabilidade 
civil. 

 

Venosa (2013, pág.390), no mesmo sentido, entende-se que a 

responsabilidade civil estabelece uma relação obrigacional que tem por objeto o 

dever de indenizar, veja-se: 

O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual 
alguma pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as 
consequências de um ato, fato ou negócio danoso.  Sob essa noção, 
toda atividade humana, por tanto, pode acarretar o dever de 
indenizar. Desse modo, o estudo da responsabilidade civil abrange 
todo o conjunto de princípios e normas que regem a obrigação de 
indenizar. 

Os princípios da responsabilidade civil buscam restaurar um 
equilíbrio patrimonial e moral violado. Um prejuízo ou dano não 
reparado é um fator de inquietação social. Os ordenamentos 
contemporâneos buscam alargar cada vez mais o dever de indenizar, 
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alcançando novos horizontes, afim de que cada vez menos restem 
danos irressarcidos. Os danos que de vem ser reparados são 
aqueles de índole jurídica, embora possam ter conteúdo também de 
cunho moral, religioso, social, ético etc., somente merecendo a 
reparação do dano as transgressões dentro dos princípios 
obrigacionais. Em nossa obra de introdução ao estudo do Direito. 
Primeiras Linhas – discorremos mais longa mente sobre a esfera 
moral e a responsabilidade daí decorrente. Cada vez mais a 
necessidade do exame da culpa torna- se desnecessário: a 
responsabilidade com culpa ou subjetiva ocupa atualmente local 
secundário, pois existem inúmeras situações legais de 
responsabilidade objetiva ou sem culpa. O ocaso da culpa mostra- 
se, por tanto, evidente. O passado demonstrou a dificuldade de 
provar culpa por parte das vítimas, exigindo-se, em muitos casos, 
uma verdadeira prova diabólica. 

 
Portanto, essa responsabilidade civil, consiste no dever de cumprir uma 

obrigação, na qual, impõe ao agente que viola o direito alheio e causa dano o dever 

é de repara-lo, com isso, não cumprida, fica a obrigação de ressarcir danos ou 

realizar uma obrigação de fazer, de alguma forma a restaurar o equilíbrio moral e 

material de quem sofreu o prejuízo.  

Nesse viés, a responsabilidade civil, basicamente é a ideia de obrigação de 

reparar o dano causado a outrem, devido a um desvio de conduta humana que viola 

o dever jurídico. Segundo Maria Helena Diniz (2006, pág. 40), “é a aplicação de 

medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causado 

a terceiro, em razão de ato por ela mesmo praticado”.  

 

b. Requisitos para a caracterização da responsabilidade civil  

 

Para que seja configurada a responsabilidade civil é necessário que o ato 

ilícito cometido pelo agente preencha os requisitos necessários, para, somente 

assim, o juiz declarar a responsabilidade civil e a consequente reparação pelos 

danos causados. 

Os pressupostos a serem avaliados são: a) ato ilícito; b) a culpa; c) o dano 

Material e Moral; d) nexo causal. 
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5.2.1 Ato ilícito  

 

O ordenamento jurídico brasileiro vige a regra geral de que o dever 

ressarcitório pela prática de atos ilícitos decorre da culpa, ou seja, do abuso ou 

censurabilidade da conduta humana. 

Venosa (2017, 405), diz: “que os atos ilícitos são os que promanam direta ou 

indiretamente da vontade e ocasiona efeitos jurídicos, mas contrários ao 

ordenamento”.  

 

Ressalta no artigo 927 do Código Civil estipula que: “Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 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. 

Portanto, vale ressaltar que o ato ilícito da desistência da adoção gera o 

direito a reparação, pois decorre do fato de que os adotantes buscam 

voluntariamente o processo de adoção da criança e adolescente, expressando a 

vontade de adotá-lo, buscando a guarda durante um período de tempo razoável e, 

simplesmente, resolveu devolver a criança ou adolescente, de forma imprudente, 

rompendo de forma brusca o vínculo familiar que expuseram o menor, o que 

implica no abandono de um ser humano.  

 

5.2.2 Culpa 

 

A culpa é um dos elementos da responsabilidade civil, e está fundamentada 

no artigo 186 do Código Civil, na qual a conduta culposa é um pressuposto essencial 

á formação da responsabilidade subjetiva.  

Art. 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. 

A doutrina concorda que não é fácil estabelecer o conceito de culpa, embora 

não haja dificuldade de compreendê-la nas relações sociais e no caso concreto. O 
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conceito jurídico de culpa sofreu inúmeras transformações nos dois últimos séculos. 

(Venosa, 2012, pág. 24).  

 

5.2.3 Dano 

 

De acordo com GAGLIANO E FILHO, o dano: 

“é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria 
que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não 
houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade 
objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 
fundamento — risco profissional, risco proveito, risco criado etc. —, o 
dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, 
sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido 
culposa ou até dolosa”. (2017, pág 94) 

 

Desta forma, pode considerar o dano é como uma lesão a um bem 

juridicamente protegido. Vale ressaltar, que trata de um bem patrimonial, que se 

trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a honra, 

imagem, liberdade. 

5.2.3.1 Dano Material 

 

O dano material, também conhecido como dano patrimonial, pode ser 

classificado no ramo do direito civil, como um bem jurídico tutelado que pode 

representar prejuízo ou lesão aos bens e direitos. Nada mais é o prejuízo financeiro 

sofrido pela vitima.  

Segundo DINIZ (2008, pág. 66), o dano material vem ser a lesão concreta, 

que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vitima, consiste em perda ou 

deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo 

suscetível de avaliação pecuniária de indenização pelo responsável.  

 

5.2.3.2 Dano Moral  

 

Diferente do dano material, que atinge a economicamente a vítima, o dano 

moral pode ser considerado quando uma pessoa é afetada em seu ânimo psíquico, 

moral e intelectual.    
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De acordo com NADER:  

No passado, muitos doutrinadores entendiam que apenas os danos 
materiais seriam passíveis de reparação, pois a dor moral 
considerava-se insuscetível de avaliação pecuniária. Prevaleceu 
entendimento oposto, sob o fundamento de que realmente a dor 
moral não teria preço, mas caberia às vítimas uma compensação. A 
prática desta reparação não apenas seria justa, mas ainda exerceria 
função preventiva, desestimulando a conduta atentatória à honra e 
aos sentimentos morais das vítimas. A jurisprudência, sensível aos 
imperativos de justiça e à tendência do Direito Comparado, mais uma 
vez, abriu caminho para o legislador. Inicialmente, admitiu o dano 
moral apenas quando provocasse efeitos de natureza econômica; 
numa segunda etapa, passou a considerar o dano moral puro, sem 
restrições. (2016, pág. 54). 
 

Ambos amparados pela Constituição Federal, no artigo 5°, inciso V e X, 

antevê os Direitos e garantias fundamentais, abrangendo o direito ao dano moral: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem;  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 

Em sua obra Carlos Roberto Gonçalves dispõe: 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 
como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome 
etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição 
Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e 
humilhação. (GONÇALVES, 2012, Pág. 353). 

  

Vale ressaltar, que os danos morais são as práticas nas quais constrangem, 

injustamente, outrem, causando sofrimento profundo da pessoa humana e 

desgastes emocionais. 

O artigo 3° do estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a criança e 

o adolescente gozam de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.  

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade.  
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Desta forma, fica evidente que as crianças e adolescentes são sujeitos de 

direitos, regido a proteção de direitos fundamentais, amparado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 

5.2.3.3 Nexo de causalidade  

 

O nexo de causalidade pode ser definido como a relação de causa e efeito 

entre a conduta ilícita e o dano. Com isso, nada mais é a relação ou efeito que liga 

ao dano ao causador.  

De acordo com o doutrinador Pablo Stolze (2017, pág. 156):  

 

“Uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença 
de um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. É 
uma noção aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se trata 
de mera aparência, porquanto a noção de causa é uma noção que se 
reveste de um aspecto profundamente filosófico, além das 
dificuldades de ordem prática, quando os elementos causais, os 
fatores de produção de um prejuízo, se multiplicam no tempo e no 
espaço”. 

 

Vale ressaltar que sem a causa o dano não existiria, porém se houve o dano, 

mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, não há que 

se falar em relação de causalidade e obrigação de indenizar.  

O autor Nehemias Domingos de Melo (2014), p.53 define o assunto. 

“A lógica está em que o dano só pode gerar responsabilidade 
quando seja possível estabelecer um nexo causal entre ele e o seu 
causador ou responsável, ou ainda, como diz de forma atualíssima 
Savatier”um dano só produz responsabilidade quando ele tem por 
causa uma falta cometida ou um risco legalmente sancionado”. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2012, pág. 328): 

Um dos pressupostos da responsabilidade civil é a existência de um 
nexo causal entre o fato ilícito e o dano produzido. Sem essa relação 
de causalidade não se admite a obrigação de indenizar. O art. 186 do 
Código Civil a exige expressamente, ao atribuir a obrigação de 
reparar o dano àquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem. 
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6. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM 

VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO DO ADOTADO NO ESTÁGIO DE 

CONVIVENCIA 

 

Conforme comentado anteriormente, o estágio de convivência é conhecido 

como uma das etapas do processo de adoção, no qual, encontra-se previsto no 

artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Nesse período pode ser considerado um dos pontos mais importantes e 

necessários do processo de adoção, já que tem por finalidade adaptar a convivência 

do adotando ao novo lar.  

Segundo FELIPE (2016, pág 46):  

“É nesse período que se consolida a vontade de adotar e de ser 

adotado  também é nesse estágio que é feita a avaliação por parte 
do juiz e de seus auxiliares, sobre a conveniência da adoção.”  

Fato é que justamente nesse período, o qual antecipa o anseio da criança e 

do adolescente em fazer parte novamente de uma família e cria uma expectativa por 

parte dos mesmos, que começam a surgir os impasses. São frequentes os casos de 

casais que após iniciarem o estágio de convivência no anseio de adotar, 

simplesmente desistem, “devolvendo” o adotando aos cuidados do Poder Judiciário, 

sem qualquer motivo para tanto. 

De fato, essa prática de devolução da criança e do adolescente às 

instituições de acolhimento pode ocorrer, pois a adoção ainda não foi concretizada 

e, portanto, que não pode ser anulado conforme o artigo 39, §1º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

No entanto, embora não haja vedação legal que impeça tal prática, não é 

possível permitir que os infantes fiquem sujeitos à discricionariedade irresponsável 

dos pretendentes à adoção. 

Fica evidente que a desistência pretendida provoca no adotando uma ideia 

de rejeição, que certamente acarretará em sua vida. É justamente que nesse 

período de convivência que não pode servir de justificativa legitima para produzir, 

voluntária ou negligência, de prejuízo psicológico ou emocional para o adotando, 
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especialmente diante do princípio norteador do Estatuto da Criança e Adolescente, o 

da proteção integral à infância e à juventude. 

Vale ressaltar, que a situação de vulnerabilidade de melhor interesse da 

criança, está elencada nos artigos 3° a 6° do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Todavia, a própria Constituição Federal em seu artigo 227 que estabelece que a 

criança e o adolescente sejam dignos de proteção especial, com absoluta prioridade.  

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. 
 

Portanto, a doutrina visa à proteção integral e estabelece uma variedade de 

princípios norteadores de regras, valores e direitos a serem observados pela família, 

assegurando o pleno desenvolvimento e prioridade do interesse das crianças e do 

adolescente.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O trabalho de conclusão de curso buscou apresentar uma análise e reflexão 

sobre a possibilidade jurídica de indenização por danos morais em virtude da 

devolução do adotando no estágio de convivência. Com foco a atender as 

necessidades da criança e do adolescente, e oferecer um núcleo familiar, e um 

crescimento sadio.  

Atualmente, o procedimento de adoção é regido pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, e pode considerado referencia no âmbito de proteção e direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, na qual necessitam de proteção integral 

e diferenciada. Verifica-se que no processo de adoção, é composto por algumas 

fases, sendo uma delas, o estágio de convivência, que inclusive é de muita 

importância para evitar adoção precipitada e futuramente uma possível “devolução”. 

Assim, possibilita ao adotante e adotado um período de afetividade, ate que 

realmente se concretize o processo de adoção.  

De acordo com o artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de fato, 

é um período que se faz necessário para que adotado e adotante estabeleçam entre 

si um laço de afetividade. Adaptando-se ao costume e hábito do novo lar e família. 

Ademais, nessa fase, há possibilidade de desistência da adoção antes que seja 

finalizada, apesar dessa atitude por parte dos adotantes não ser ilegal, acaba sendo 

imoral, uma vez que quebra a confiança do adotando depositada no adotante, 

causando sérios problemas a quem deveria receber proteção. 

Essa atitude de devolução pode propiciar a criança e do adolescente trauma 

psicológico, visto que, encontra-se fragilizada, insegura, pois já passaram por essa 

situação de abandono e rejeição por parte da família biológica. Mesmo que nesse 

estágio de convivência seja um período de adaptação ao âmbito familiar do 

adotante. 

Pode-se concluir a devolução da criança ou do adolescente gera um abalo 

psicológico e social e deve haver responsabilidade civil por parte do adotante 

quando presentes a intenção de causar o dano. Embora essa indenização não 

resolve os problemas psicológicos e emocionais e aquele “sentimento de rejeição” 

do infante que gerou pela devolução, mas pelo ajuda no tratamento especializado 

para superar os danos materiais e morais sofridos. 
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