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RESUMO 

 

O trabalho trata da irrevogabilidade da adoção considerando alguns dos seus aspec-

tos, em especial: a natureza jurídica da adoção, filiação civil e poder familiar e a igual-

dade constitucional dos filhos. Analisa a origem histórica da adoção, sua evolução 

normativa e como a nova ordem constitucional a rege. Traz conceitos acerca da ado-

ção, tendo em vista a multiplicidade de ideia e o caráter plúrimo que tal mecanismo 

perfaz. Apresenta alguns argumentos em busca da defesa da irrevogabilidade da ado-

ção, haja vista a preocupação com o problema das “crianças devolvidas”, prática ob-

servada quando da devolução da criança adotada pela família adotante. Analisa a 

natureza jurídica do instituto, aborda a questão da relação da filiação civil e o poder 

familiar e, ainda, a influência do princípio de igualdade constitucional dos filhos.  

Palavras-chave: Adoção, irrevogabilidade, filiação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the irrevocability of adoption considering some of its as-

pects, in particular: the legal nature of adoption, civil affiliation and family power and 

the constitutional equality of children. It analyzes the historical origin of adoption, the 

normative evolution and how the new constitutional order governs it. It brings different 

concepts about adoption in view of the multiplicity of ideas and the pluricity character 

of such mechanism. It presents some arguments in defense of the irrevocability of 

adoption, in view of the concern with the practice increasingly common in the country 

that is the problem of "children returned". It analyzes the controversial legal nature of 

the institute, addresses the problem of the relation of civil affiliation and family power, 

and also the influence of the principle of constitutional equality of the children on the 

subject. Finally, it defends the extinction of the family power of adopting parents that 

require the revocability and, consequently, the responsibility of them by means of moral 

damages. 

 
Keywords: Adoption, irrevocability, affiliation 
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INTRODUÇÃO  

 

O Direito de Família passou por diversas transformações quando da promulga-

ção da Constituição de 1988. Os princípios constitucionais, dotados de normatividade 

e, ademais, a interpretação da legislação infraconstitucional feita à luz da Carta 

Magna, levaram à necessidade de reafirmação de algumas características da adoção, 

dentre elas, seu caráter irretratável. 

A Constituição da República trouxe, em seu bojo, diversos dispositivos que to-

cam ao Direito de Família de forma determinante.  Dentre essas inovações, a igual-

dade constitucional dos filhos, o princípio do melhor interesse da criança e a elevação 

da família como base da sociedade e merecedora de proteção integral do Estado. 

Todas as disposições constitucionais fazem com que os dispositivos legais pas-

sem por um processo de reafirmação e ressignificação. A adoção, todavia, merece 

especial análise, ante a igualdade exigida pela Constituição entre os filhos provenien-

tes de “filiação civil” e “filiação biológica”.  

A evolução histórica e normativa da adoção é utilizada pelo presente trabalho 

a fim de melhor situar o instituto ante a nova ordem constitucional e como as disposi-

ções modernas foram construídas e contextualizadas. O poder familiar, por sua vez, 

foi estudado como ônus público dado pela lei aos pais e que, por isso, são submetidos 

às responsabilidades educacionais, sociais e sustento dos filhos, independentemente 

da origem da filiação, inclusive, a extinção e suspensão do poder familiar são tratados 

da mesma forma. A natureza jurídica da adoção é abordada de forma a possibilitar a 

defesa da sua irrevogabilidade, levando em consideração a defesa da maior parte da 

doutrina civilista pátria.  

O trabalho tem como escopo analisar o instituto da doação sob o prisma de sua 

irrevogabilidade, considerando os atuais parâmetros do direito de família, analisando 

em especial o poder familiar, a natureza jurídica da adoção e a igualdade constitucio-

nal dos filhos. Por fim, como exemplo didático, foi colhido um julgado que deixa clara 

a preocupação do Judiciário com a “devolução” das crianças adotadas, evidenciando 

a tentativa de formar na comunidade jurídica a reafirmação da irrevogabilidade da 

adoção e as consequências do seu caráter irretratável. O trabalho tem como suporte 

a pesquisa doutrinária e jurisprudencial com o intuito de analisar a subsistência da 

irrevogabilidade da adoção mesmo quando da ocorrência da devolução de crianças 

adotadas. 
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1.  ADOÇÃO: NOÇÕES CONCEITUAIS  

 

O instituto da Adoção passa por diferentes conceituações, informadas, sempre, 

pelo quadro jurídico referente ao tema familiar, a representar o pensamento/compor-

tamento da sociedade em determinada época.  

Neste sentido, ao tratar da adoção, no início do século passado, Clóvis Bevilá-

qua afirma ser a adoção um ato civil pelo qual alguém aceita um estranho na qualidade 

de filho. Evidencia-se, portanto, um conceito simplório que não abarca todas as impli-

cações da adoção1.  

 Tendo como perspectiva de ficção jurídica, os autores Pontes de Miranda,2  

Arnaoldo Wald,3 Orlando Gomes4 e Maria Helena Diniz5 afirmam ser a adoção cria-

dora de uma relação fictícia de parentesco entre o adotante e o adotado. Todavia, a 

redução da adoção à criação de um vínculo ficcional parece insuficiente para ilustrar 

a complexidade da adoção.   

Alguns autores observaram os novos contornos de Direito Família e as novas 

disposições constitucionais e estabeleceram o conceito de adoção tendo como núcleo 

essencial o afeto e a integração plena e efetiva do adotado na nova família, além 

disso, evidenciando o caráter irrevogável da adoção, são eles: Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Roselvald,6  Rodrigo da Cunha Pereira,7  Luiz Edson Fachin,8 Maria 

Berenice Dias9  e Paulo Lôbo.10 

Por isso, percebe-se o conceito que melhor acolhe as inovações constitucio-

nais, a natureza jurídica da adoção e se enquadra nos novos desafios da comunidade 

jurídica sobre o tema, deve trazer os contornos estabelecidos por Paulo Lôbo, que 

                                            
1 BEVILAQUA, Clóvis. Clássicos da Literatura Jurídica. Direito de Família. Rio de Janeiro: Rio, 1976.  
2 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito de Família. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Cam-
pinas: Bookseller, v.III, 2001 
3 WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Brasileiro: o novo Direito de Família, 14ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2002. 
4 GOMES, Orlando. Direito de Família, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001.   
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016 
6ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Crsitiano Chaves. Curso de Direito Civil – Famílias, 8ª edição. Sal-
vador, Editora Juspovivm.   
7 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica, Belo Horizonte: 
Del Rey, 1999 
8FACHIN, Luiz Edson, cf. Comentários ao novo Código Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2003, vol. 
XVIII 
9 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. 
10 LÔBO, Paulo. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS. Editora Saraiva, São Paulo. 2015 
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ilustra, didaticamente, as repercussões das discussões constitucionais na adoção, in 

verbis:  

Após a Constituição de 1988, não há mais filho adotivo, mas adoção, enten-
dida como meio para filiação, que é única. A partir do momento em que a 
adoção se conclui, com a sentença judicial e o registro de nascimento, o ado-
tado se converte integralmente em filho. A origem se apaga no momento da 
adoção. O filho integra-se à nova família total e definitivamente. A condição 
de filho jamais poderá ser impugnada pelo pai ou mãe que o adotaram, nem 
o filho poderá impugnar a nova paternidade ou maternidade, inclusive quando 
atingir a maioridade, pois inaplicável o disposto no art. 1614 do Código Civil. 
Por consequência, o filho que foi adotado não poderá promover investigação 
de paternidade ou maternidade biológicos.11 

  

Percebe-se que o conceito é amplo, haja vista que o instituto pode ser anali-

sado em seu viés negocial (como evidenciavam os conceitos mais antigos), ficcional 

e afetivo. Ademais, a conceituação depende muito, como explanado acima, das in-

fluências sofridas pelos autores, se os mesmos detêm uma postura mais conserva-

dora ou um perfil mais progressista e embebido do Direito Civil Constitucional.    

Assim, a conceituação mais adequada hodiernamente é aquela informada pe-

los princípios constitucionais estabelecidos, como o princípio da igualdade dos filhos, 

do melhor interesse da criança e da irrevogabilidade da adoção, que serão analisados 

no decorrer deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 LÔBO, Paulo. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS. Editora Saraiva, São Paulo. 2015, pág. 247. 
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2 ADOÇÃO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E NORMATIVA  

 

O instituto da adoção atual deve, em muito, à sua evolução histórica, sendo de 

suma importância, portanto, analisar, mesmo que de maneira sucinta, ante a limitação 

do tema proposto, sua transformação no decorrer dos séculos, não só no Direito Bra-

sileiro, mas também numa perspectiva global.   

 

2.1 A adoção na Antiguidade 

 

A adoção, como forma constitutiva do vínculo de filiação, teve evolução histó-

rica bastante peculiar.12 O instituto era utilizado na Antiguidade como forma de perpe-

tuar o culto doméstico.  

O Código de Hamurabi (1728 a 1686 a.C), por exemplo, já trazia as regras 

referentes à adoção na Babilônia. Ademais, foi encontrado tratamento no que tange à 

adoção em códigos orientais dos povos asiáticos: Código Urnamu (2.050 a.C.), Có-

digo de Eshunna (séc. XIX a.C.).  

Em Atenas, evidenciou-se o caráter perpetuador do culto doméstico, em virtude 

do seu viés religioso, surgindo, portanto, regras precisas sobre os requisitos e forma-

lidades do instituto, a fim de evitar a extinção da família, algo repugnado no contexto 

social da época.   

De todos esses códigos, o Código de Hamurabi continha dispositivos muito 

avançados para a época, com alguns princípios: justiça elementar, estabelecimento 

de prestações recíprocas e iguais entre adotante e adotado. Ressalta-se que o Código 

de Hamurabi já falava sobre a irrevogabilidade da adoção, afirmando que o instituto 

fazia surgir o vínculo da insolubilidade da relação de adoção.  

Para melhor elucidar tais afirmações, transcrevem-se trechos importantes do 

Código de Hamurabi sobre a temática: 

 
a) art. 185. Se alguém dá seu nome a uma criança e a cria como filho, este 
adotado não poderá mais ser reclamado.  
b) art. 186. Se alguém adota como filho um menino e depois que o adotou ele 
se revolta contra seu pai adotivo e sua mãe, este adotado deverá voltar à sua 
casa paterna.  
c) art. 187. O filho (adotado) de um camareiro a serviço da Corte ou de uma 
sacerdotisa-meretriz não pode ser mais reclamado. 

                                            
12 VENOSA, Sílvio de Sálvio – Direito Civil: direito de família, Volume 6 – 12. edição – são Paulo: 
Atlas, 2015, pág.421. 
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d) art. 188. Se o membro de uma corporação operária (operário) toma para 
criar um menino e lhe ensina o seu ofício, este não pode mais ser reclamado.  
e) art. 189. Se não ensinou a ele o seu ofício, o adotado pode voltar à sua 
casa paterna.  
f) art. 190. Se alguém não considera entre seus filhos um menino que tomou 
e criou como filho, o adotado pode voltar à sua casa paterna. 13 

 
 

Dos dispositivos transcritos acima, percebe-se que o Código de Hamurabi dis-

punha de maneira clara sobre características da adoção que perpetuam seus efeitos 

até a contemporaneidade. Assim, por exemplo, o seu art.185 revela o caráter irrevo-

gável, ao passo que explana acerca da impossibilidade de “reclamar” o filho após o 

fazimento da adoção.   

Salienta-se, ademais, que a Bíblia traz relatos no que tange à adoção. Assim 

como na Grécia, o instituto era conhecido, como forma de manutenção do culto fami-

liar. Como exemplo de perpetuação do culto familiar, têm-se as Leis de Manu ao de-

clararem que aquele a quem a natureza não deu filhos, podia adotar para que as 

cerimônias fúnebres não cessassem.  

Constata-se, portanto, que o instituto, na Antiguidade, tinha viés religioso, ga-

nhando seus contornos em busca da não extinção da família, dos cultos domésticos 

e das cerimônias fúnebres.   

 

2.2. Em Roma 

 

Foi em Roma que a adoção se difundiu e ganhou características precisas. Duas 

eram as modalidades de adoção no Direito Romano: a adoptio e a adrogatio. A Adop-

tio consistia na adoção de um sui iuris, uma pessoa capaz, por vezes um emancipado 

e até mesmo um pater familias, que abandonava publicamente o culto doméstico ori-

ginário para assumir o culto do adotante, tornando-se seu herdeiro.  

A adrogatio, por sua vez, tinha como exigência formas mais solenes que se 

transmudaram e tornaram-se menos complexas no curso da história. Segundo Ve-

nosa, abrangia não só o próprio adotando, mas também sua família, filhos e mulher, 

não sendo permitida ao estrangeiro. Somente podia ser formalizada após aprovação 

pelos pontífices e em virtude de decisão perante os comícios (Populi autoritate14).  

                                            
13 CHAVES, A. Adoção. Belo Horizonte. Del Rey, 1994. Pág 50.  
14 VENOSA, Sílvio de Sálvio – Direito Civil: direito de família, Volume 6 – 3. edição – são Paulo: Atlas, 
201, pag. 278.  
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A História mostra que um grande número de filhos adotivos, através da ad-

rogatio, tornou-se imperadores em Roma: Scipião Emiliano, César Otaviano, Calígola, 

Tibério, Nero, Justiniano. No fim da República, Cláudio, para chegar ao tribunato, fez-

se adotar por um plebeu, e Galba adotou Pison, homem do povo, para que ele conti-

nuasse as tradições de seu governo.15 

Em época mais recente do Direito Romano, com Justiniano, surgiram duas for-

mas de adoptio: adoptio plena, realizada entre parentes, e adoptio minus plena, reali-

zada entre estranhos. Em ambos os casos, o adotado conservava os direitos suces-

sórios da família natural. A adoção minus plena era modalidade nova, ocorrendo sem-

pre que o filho era dado em adoção a um estranho, isto é, não ascendente. Nessa 

hipótese, o filho não saía da família originária, na qual conservava os direitos suces-

sórios, mas era considerado filho adotivo do adotante e adquiria direito a sua herança.  

A adoção plena é modalidade proveniente do Direito Clássico, porém com con-

sideráveis restrições. Ocorria apenas quando o adotante era um ascendente que não 

tinha o pátrio poder sobre o adotado; como no caso de um avô cujo neto fora conce-

bido após a emancipação do pai.16 

Percebe-se o avanço que o instituto da adoção obteve com as disposições Ro-

manas, ao passo que há distinções entre tipos de adoção e caracterizações próprias, 

porém, por outro lado, sua solenidade e complexidade são passíveis de questiona-

mentos e, por via de consequência, a adoção passará por um processo de simplifica-

ção, como se verá nos tópicos posteriores.  

 

2.3. Na Idade Média 

 

A Idade Média se caracterizou pela centralidade da Igreja nas decisões funda-

mentais da sociedade, por isso, sob influências religiosas e com a preponderância do 

Direito Canônico, a adoção cai em desuso.17 

Por isso, era frequente que as crianças fossem levadas a outras famílias a fim 

de serem aprendizes de tarefas domésticas. Assim, os chefes daquelas famílias trans-

mitiam aos filhos de outras famílias o conhecimento do trabalho e seus ofícios.   Nes-

sas condições, a criança, desde muito cedo, retirava-se da sua própria família, mesmo 

                                            
15 COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo: Editora das Américas, 1961 
16 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família. Editora Atlas, 12ª edição. Pág. 279.  
17 Idem, pag. 279.  
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que voltasse a ela mais tarde, depois de adulta, o que nem sempre acontecia. A ado-

ção não se acomodava aos costumes e às instituições dessa época, caindo em de-

suso, por ser considerada contrária aos direitos eventuais dos senhores sobre os feu-

dos.18 

Portanto, resta claro perceber que o direito canônico não reconheceu a adoção 

como instituto legítimo, já que a filiação biológica e reprodução humana eram dádivas 

de Deus que não podiam conviver com outro tipo de filiação. Ademais, a Igreja utili-

zava como justificativa para repugnar a adoção a presunção de que ela seria utilizada 

para suprir ao casamento e à constituição da família legítima e uma possibilidade de 

fraudar normas que proibiam o reconhecimento de filhos adulterinos e incestuosos.19 

Visto um pouco a respeito da evolução normativa da adoção no espectro global, 

passa-se a analisar a adoção no Direito Brasileiro.   

 

2.4. A Evolução Legislativa da Adoção no Brasil  

 

2.4.1 Código Civil de 1916 

 

O Código Civil de 1916 tem como fundamento o patrimonialismo, assim, tal 

característica irá irradiar seus efeitos por todos os institutos do referido código. Por 

isso, a adoção detinha natureza negocial, como contrato de Direito de Família.  

Além disso, percebe-se, ao analisar seus institutos, que havia discriminação 

entre os filhos “legítimos” e os filhos adotados, algo que foi rechaçado com a Consti-

tuição de 1988.  

 Ainda nesse ínterim, o Código Civil de 1916 visava às pessoas dos adotantes, 

ficando o adotando em segundo plano, aspecto que já não é admitido na moderna 

adoção.         

 Outra característica da adoção nessa época era a ausência de intervenção 

estatal através do Estado-juiz, efetivava-se esta, presentes os requisitos, apenas com 

a averbação da escritura pública da adoção.     

    Inicialmente, o art. 377 estabelecia que a adoção produziria seus efeitos ainda 

que o adotante viesse a ter filhos, a não ser que já houvessem sido concebidos no 

                                            
18 Ariés, Ph. (1981). História social da criança e da família. (D. Flaksman, Trad.). Rio de Janeiro: 
Guanabara; Koogan. 
19 WALD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Saraiva. 2002. Pág. 219 
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momento da adoção e, finalmente, determinava o art. 378 que os direitos e deveres 

oriundos do parentesco natural não se extinguiam pela Adoção, com exceção do pá-

trio poder, que era transferido para o pai adotivo.  

  A adoção civil, nessa época, como percebido anteriormente, tinha caráter in-

terpartes, ou seja, prescindia de interferência estatal, por meio do Poder Judiciário, 

característica repetida pelo Código Civil de 2002. Outra especificidade da adoção era 

a inexistência de necessidade de estágio de convivência, tampouco, restrições ao 

adotante estrangeiro.   

O consentimento do adotado, contudo, era imprescindível, devendo constar da 

escritura pública.  

Este era o Código de uma época de discriminação por não considerar apto para 

ser pai ou mãe pessoas que não atendessem às determinações legais e religiosas 

como homens e mulheres. O código era embebido, ademais, de discriminações e re-

percussões em diversos campos do Direito Civil, ao separar os “filhos legítimos” dos 

“filhos adotivos”.20 

Antes da revogação do referido Código, surgiram outras legislações que modi-

ficaram a adoção a fim de enquadrá-la aos novos desafios da complexidade da reali-

dade fática. Tais leis serão vistas a seguir.  

 

2.4.2. A Lei 3.133 de 08 de maio de 1957 

 

As primeiras mudanças no instituto da adoção vieram com a Lei nº 3.133, de 

1957, e que trouxe alterações ao Código civil de 1916. Tal legislação foi a pioneira ao 

tratar a adoção sob o prisma assistencial, tendo em mira a condição do adotado, re-

presentando, na realidade, uma nova adoção, distante daquela disciplinada pelo le-

gislador no início do século.21 

No seu art. 1º previa que os artigos 368, 369, 372, 374 e 377, do Capítulo V – 

Da Adoção, no Código, passariam a ter uma redação diferenciada. Assim, permitiu-se 

a adoção por pessoas de 30 anos (antes a idade mínima era 50), com ou sem prole 

                                            
20 Furlanetto. Carolina Dietrich. Adoção: Aspectos Jurídicos E Sociais E A Viabilidade Jurídica 
Para Os Homossexuais. In: http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/traba-
lhos2006_2/carolina.pdf  Acesso em 09.10.2017. 
21 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família. Editora Atlas, 12ª edição. Pág. 281. 
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legítima ou ilegítima, haja vista que até então a possibilidade de adoção se restringia 

às pessoas sem filhos.  

Superou-se, portanto, o paradigma que vigorava no Direito Brasileiro de que a 

adoção seria destinada àqueles desprovidos de filho. Por isso, evidencia-se a mu-

dança de olhar do ordenamento jurídico pátrio, ao sobrepor o interesse do adotando 

em detrimento do adotante, característica inaugurada pela referida lei.  

Porém, restava diferenciação entre filhos de filiação biológica e filiação civil, ao 

passo que o art. 377 do Código Civil passava a vigorar de forma que quando o ado-

tante tivesse filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, a relação da adoção não 

envolvia sucessão hereditária. Característica que caminhava a extinção, como se verá 

nas leis posteriores.   

 

2.4.3 Lei 4.655 de 02 de junho de 1965 

 

Em junho de 1965 surge um novo arcabouço normativo a fim de regular a ado-

ção. Esta lei trouxe como novidade a “legitimação adotiva”.  

Frise-se que a legitimação adotiva é técnica que visa à solução do problema do 

menor abandonado, integrando-lhe no seio da família que o acolhe, tendo como con-

sequência a igualdade em relação a eventual filho proveniente de matrimônio.  

A referida lei ao tratar de legitimação adotiva, deferia o direito ao menor com 

mais de 7 anos, desde que quando atingida tal idade o menor já se encontrasse sob 

a guarda dos legitimantes.  

Além de considerar a integração do legitimado adotivo à família dos pais ado-

tantes situação irreparável, houve a equiparação em direitos e deveres aos legitima-

dos adotivos e filhos provenientes de filiação biológica, excluídos apenas os direitos 

sucessórios.   

Tal legislação vigorou até ser expressamente revogada pelo Código do Menor, 

a Lei 6.697 de 10 de outubro de 1979.  

 

2.4.4. Lei 6.697 de 10 de outubro de 1979 

 

A lei 6.697 de 10 de outubro de 1979, Código de Menores, que regulava a ado-

ção, à época, revogou, em seu art. 123, a Lei 4.655/65.  
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Inobstante o advento do Código Civil de 2002, permaneceram no ordenamento 

jurídico os dispositivos do Código Civil 1916 acerca da Adoção Tradicional; ao Código 

de Menores coube a figura da “adoção simples”, dirigida ao menor em situação irre-

gular, dependente de autorização judicial e, ademais, alterou a denominação da “legi-

timação adotiva”, que passou a ser mencionada como “adoção plena”.   

Assim, o instituto da Adoção passou a apresentar as seguintes formas: Adoção 

Tradicional ou Civil, do Código Civil e alterações introduzidas com a Lei 3.133/57; 

Adoção Simples (art. 20; 27; 28; 82; 83, III; 96, I; 107-109, da Lei 6.697/79); Adoção 

Plena (art. 29-37 e 107-109 da Lei 6.697/79).22 

Por fim, resta considerar as diferenciações entre os referidos tipos de adoção. 

A adoção simples mantinha, em linhas gerais, os princípios do Código Civil. A adoção 

plena, que exigia requisitos mais amplos, por outro lado, inseria o adotado integral-

mente na nova família. Portando, o vínculo de parentesco foi estendido à família dos 

adotantes, de modo que o nome dos ascendentes passou a constar no registro de 

nascimento do adotado, independentemente de consentimento expresso dos avós.23 

Tal distinção foi eliminada pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação 

infraconstitucional posterior.   

 

2.4.5. A Constituição de 1988 e a Adoção no Estatuto da Criança e do Adoles-

cente 

 

Como referido no tópico antecedente, a Constituição Federal de 1988 extinguiu 

todo tipo de distinção quanto aos tipos de filiação existentes no ordenamento jurídico 

pátrio. Assim, por via de consequência, as disposições infraconstitucionais precisa-

vam passar por transformações a fim de abarcar a nova realidade constitucional. Por 

isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata de maneira pormenorizada acerca 

da adoção, como se verá a seguir.   

Paulo Luiz Netto Lôbo, ao perceber a nova realidade constitucional, afirma que 

a adoção, na contemporaneidade, assume novos contornos até então desconhecidos 

ou renegados. Ademais, fulminou-se a adoção concedida como negócio, substituída 

gradativamente, pela adoção plena, com integração final do filho na nova família, 

                                            
22 CHAVES, A. Adoção. Belo Horizonte. Del Rey, 1994 
23 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. Pág. 433. 
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estimulada por convenções internacionais, como a Convenção sobre Direitos da Cri-

ança, de 1990, a Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de 

Adoção Internacional, de 1984, e a Convenção relativa à proteção das Crianças e a 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, de 1993, todas promulgadas no 

Brasil”.24 

A Constituição Federal de 1988 deu tratamento analítico ao instituto da adoção, 

exemplo no art. 227, em seu § 6º, que dispõe que os filhos, havidos ou não da relação 

do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

A opção política-constitucional pela total igualdade entre os filhos, como se 

pode perceber pelo dispositivo transcrito, revela a intenção do Direito Brasileiro por 

valorizar a socioafetividade nas relações de Direito de Família. Característica estu-

dada por diversos doutrinadores/doutrinadoras, dentre eles/elas, se destaca Maria Be-

renice Dias, ao afirmar que a filiação socioafetiva corresponde à verdade aparente e 

decorre do direito à filiação.25 

Assim, retirado o invólucro da formalidade, surge o afeto que passa a ser visto 

como aquilo que origina e mantém as famílias.26 O afeto como princípio constitucional, 

portanto, irradia consequências em todos os tipos de filiação: civil ou biológica.  

Por isso, deixou de existir no ordenamento jurídico brasileiro as formas de ado-

ção até então vigentes (civil, simples e plena), equiparou-se, assim, em direitos e qua-

lificações à condição de filho, fossem oriundos de relações biológicas ou não.  

As classificações supramencionadas mantinham uma diferenciação entre os 

filhos que, segundo a nova ordem constitucional, não poderia prevalecer, haja vista 

que o “adotado plenamente” estaria juridicamente equiparado aos filhos de filiação 

biológica, já aqueles provenientes das regras que disciplinam a adoção civil e simples, 

seriam considerados filhos de categoria inferior.   

No ano de 1990, em 13 de julho, criou-se o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente (ECA), pela Lei 8.069, que veio a revogar integralmente o Código do Menor de 

1979.  O referido Estatuto teve o condão de especificar as regras acerca da adoção, 

                                            
24 LÔBO, Paulo. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS. Editora Saraiva, São Paulo. Pág. 249.  
25 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. Pág. 338.  
26 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; JR, Ehrhardt Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de; “Famílias 
no Direito Contemporâneo”. Editora JusPoivm, Salvador, 2010. Página52.     
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haja vista que a nova ordem constitucional rompeu paradigmas e exigiu um novo re-

gramento.  

A Adoção no Estatuto é disposta entre os art. 39 a 52, sendo somente permitida 

ao adotando de, no máximo, 18 anos de idade, à data do pedido, salvo se já se en-

contrasse sob a guarda ou tutela dos adotantes (art. 40). 

No sistema atual do Estatuto da Criança e do Adolescente, como não poderia 

deixar de ser, já não há mais distinção: a adoção dos menores de 18 anos é uma só, 

gerando todos os efeitos da antiga adoção plena.27 O Estatuto da Criança do Adoles-

cente, especificamente quanto à adoção, descreve que a criança ou adolescente tem 

direito fundamental de ser criado e educado no seio de uma família, natural ou subs-

titutiva (art. 1º).  

Já a referência à maternidade e à infância como direitos fundamentais está 

prevista no art. 6º da Constituição Federal de 1988.  Já no que tange aos princípios 

específicos que resguardam as adoções como realidade protegida pela ordem cons-

titucional se encontram no art. 227, parágrafos 5º e 6º.   

Ademais, qualquer pessoa pode adotar, bastar ter mais de 18 anos. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente fala em 21 anos, mas houve a redução da maioridade e 

agora vigora o novo limite. Além disso, independe do estado civil do adotante (art. 42).  

A lei não faz qualquer restrição quanto à orientação sexual do adotante.28 Ca-

racterística primordial e essencial quanto aos novos arranjos familiares e tutela estatal 

a esses agrupamentos sociais, veda-se, portanto, qualquer tipo de discriminação 

quanto ao gênero, raça, sexo e/ou orientação sexual dos adotantes.  

 

2.4.6 A Adoção no Código Civil de 2002 

 

O Código Civil de 2002 trouxe nos artigos 1.618 a 1.629, dispositivos acerca da 

adoção e, em suma, fulminou a distinção entre adoção plena para criança ou adoles-

cente e adoção simples, para maiores de 18 anos, haja vista que tal diferença convivia 

quando do conflito entre o ECA e o CC de 1916. As novas regras trazidas pelo CC 

2002 exigem a decisão judicial para ambas adoções.  

                                            
27 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família. Editora Atlas, 12ª edição. Pág. 284 
28  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. Pág. 338 
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Porém, ao ser promulgada a lei nº 12.010/2009, as regras acerca da adoção 

passaram a ser regidas pelo ECA, com a nova redação dada por essa lei. Como 

passa-se a observar.  

 

2.4.7. Lei 12.010 de 29 de julho de 2009 - Nova Lei de Adoção 

 

Esta lei regula o instituto da adoção atualmente no Brasil. Foi criada em 29 de 

julho de 2009, acrescentando diversos dispositivos e aperfeiçoando o direito à convi-

vência familiar da criança e do adolescente. 

Na atualidade, não há diferenciação entre filhos. O adotado é filho, para todos 

os efeitos, inadmitindo-se o acolhimento no seio de uma família substituta, quer de um 

menor ou de um maior de 18 anos, como filho dotado de discriminação. 

A partir dessas considerações históricas, parte-se às características específi-

cas do instituto analisado, em especial sua natureza jurídica, para, após, considerar 

sobre a irrevogabilidade da adoção tendo em vista o poder familiar e a igualdade cons-

titucional dos filhos. 
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3.  NATUREZA JURÍDICA E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

A investigação da natureza jurídica da adoção se mostra de suma importância 

ao presente trabalho, pois repercutirá de maneira direta e prática sobre a considera-

ção sobre sua revogabilidade ou irrevogabilidade. 

Porém, antes de perfilhar acerca da natureza jurídica da adoção, faz-se impe-

rioso observar os institutos do ato jurídico strictu sensu e do negócio jurídico, institutos 

civilistas tradicionais que mantêm diferenças substanciais e que servem como parâ-

metro para os diversos doutrinadores ao tentarem definir a natureza jurídica da ado-

ção. 

Para isso, serão consideradas as lições do professor Marcos Bernardes de 

Mello29 que, em seu livro Teoria do Fato Jurídico, analisa os institutos propostos.  

Pode-se, primeiramente, demonstrar que não são todos os fatos que importam 

ao direito (fato jurídico lato sensu), haveria, assim, o mundo jurídico, formado pelos 

fatos relevantes que ao Direito interessa e o mundo dos fatos formado por todos os 

outros que não detêm relevância jurídica.   

Percebe-se que a adoção é eleita como fato jurídico lato sensu, já que regulada 

por norma jurídica é, assim, um fato produtor de direitos, deveres, pretensões, obriga-

ções ou de qualquer outro efeito jurídico.  

Marcos Bernardes de Mello ensina, ainda, que do fato jurídico lato sensu há 

ramificações, uma delas é o ato jurídico em que a adoção, por exemplo, se enquadra.  

Ato jurídico seria fato jurídico cujo suporte fático preveja como cerne uma exte-

riorização consciente de vontade, que tenha por objeto obter um resultado juridica-

mente protegido ou não proibido e possível.  Por isso, constituem elementos essenci-

ais à caracterização do ato jurídico:  

 

a) um ato humano volitivo, isto é, uma conduta que represente uma exteriori-
zação de vontade, mediante simples manifestação ou declaração, conforme 
a espécie, que constitua uma conduta juridicamente relevante e, por isso, 
prevista como suporte fático de norma jurídica;  
b) que haja consciência dessa exteriorização de vontade, quer dizer, que a 
pessoa que manifesta ou declara a vontade o faça com o intuito de realizar 
aquela conduta juridicamente relevante;  
c) que esse ato se dirija à obtenção de um resultado que seja protegido ou, 
pelo menos, não proibido (=permitido) pelo direito, e possível.30 

                                            
29 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico – Plano da Existência, 18ª ed, São Paulo, 
2012, pág. 128.  
30 Idem, pág. 128 
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Ao analisar as exigências do ato jurídico lato sensu, em suma, ato humano 

dotado de consciência e vontade, percebe-se que a adoção, objeto desse trabalho, se 

enquadra no referido conceito, haja vista que é um ato que possui relevância e mani-

festação de vontade que importam ao direito.  

Cabe agora fazer a distinção entre as espécies de ato jurídico lato sensu, quais 

sejam: o ato jurídico strictu sensu e negócio jurídico. É justamente nessa classificação 

que se faz necessário definir em qual lugar a adoção se encaixa.   

No ato jurídico strictu sensu ou ato não-negocial, a vontade manifestada pelas 

pessoas apenas se limita à função de compor o suporte fático de certa categoria jurí-

dica, sendo que o fato jurídico daí resultante tem efeitos previamente estabelecidos 

pelas normas jurídicas respectivas, razão pela qual são invariáveis e inexcluíveis pelo 

querer dos interessados (donde dizer-se que são efeitos necessários, ou ex lege).  

Já no negócio jurídico ou ato negocial, o direito não recebe a vontade manifes-

tada somente como elemento nuclear do suporte fático da categoria que for escolhida 

pelas pessoas, mas lhe reconhece, dentro de certos parâmetros, o poder de regular a 

amplitude, o surgimento, a permanência e a intensidade dos efeitos que constituam o 

conteúdo eficacial das relações jurídicas do ato jurídico31. 

Para ilustrar o ato jurídico strictu sensu pode-se verificar o reconhecimento de 

filiação não resultante de casamento, por exemplo, o pai, ou a mãe, faz, somente, 

exteriorização de conhecimento de fato. Nessa declaração, não há qualquer dose de 

escolha de categoria jurídica, cabendo ao genitor a prática do ato do reconhecimento, 

apenas. No ato jurídico strictu sensu, como se conclui, a vontade não tem escolha da 

categoria jurídica, razão pela qual a sua manifestação apenas produz efeitos neces-

sários, ou seja, preestabelecidos pelas normas jurídicas respectivas, e invariáveis.32  

Diferentemente, no negócio jurídico a vontade é manifestada para compor o 

suporte fático de certa categoria jurídica, à sua escolha, visando à obtenção de efeitos 

jurídicos que tanto podem ser predeterminados pelo sistema, como deixados, livre-

mente, a cada um. Espécie mais comum de negócio jurídico, porém, não única, é o 

contrato.   

                                            
31 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico – Plano da Existência, 18ª ed, São Paulo, 
2012, pág. 127.  
32 Idem, pág. 128 
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É imperioso observar, portanto, qual a natureza jurídica da adoção. A natureza 

jurídica da adoção passou por uma transformação conceitual e doutrinária a partir da 

promulgação do Código Civil de 2002, existindo ainda grande divergência sobre o as-

sunto entre os autores civilistas.  

O caráter controvertido da natureza jurídica perpassa por diversos ordenamen-

tos jurídicos. Na França, por exemplo, admite-se o instituto como contrato, susten-

tando que há necessidade de duas vontades, participando o adotado por si ou por 

representante. Em algumas situações, porém, a vontade do adotando inexiste, o que 

dificulta a compreensão dessa doutrina.    

Para Orlando Gomes33, a adoção seria um contrato de direito familiar ainda nos 

sistemas que exigem a homologação judicial.  

 Persiste, assim, o problema de determinar se a adoção se trata de negócio 

jurídico ou se consiste em ato jurídico em sentido estrito. O Código Civil de 1916 con-

sagrava a adoção como negócio jurídico contratual originado da declaração de von-

tade do adotante em constituir com o adotado um laço de parentesco. Tinha, portanto, 

como elemento fundamental a declaração de vontade do adotante e o consentimento 

bilateral entre as partes, pois era vista como interesse entre particulares determinado 

juridicamente por um ato homologatório.   

A adoção trazida pelo Código de 1916 era restrita, por isso, possuía caráter 

contratual, pautando-se unicamente na manifestação de vontade das partes, quais 

sejam: adotante e adotado, conforme o art. 374, inciso I, do referido Código. Portanto, 

para a adoção bastava manifestação bilateral das partes, em ato privado, ausente, 

assim, interferência do Estado.  

Já com o Estatuto da Criança e do Adolescente a adoção não pode ocorrer sem 

a interferência estatal por meio de uma sentença judicial, como preceitua, ademais, o 

Código Civil de 2002. Por isso, na adoção atual há ato jurídico de ordem pública que 

afasta a natureza contratual.  

 Além disso, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 passou-se a 

entender o instituto da adoção como uma questão de interesse não só privado, mas 

também estatal e geral. A adoção transformou-se em ato necessariamente judicial e 

complexo, ou seja, passou a ter natureza publicística ligada à sua valorização como 

matéria de ordem pública. Tal conclusão é expressa no art. 227, § 5º da Constituição 

                                            
33 GOMES, Orlando. Direito de Família, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
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Federal de 1988 ao dispor que a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma 

da lei.  

Para Maria Berenice Dias34, essa mudança tornou explícita a natureza jurídica 

da adoção como ato jurídico em sentido estrito, pois se trata de ato humano que, 

apesar de surgir a partir da declaração de vontades, seus efeitos são legalmente pre-

vistos, não havendo liberdade de escolha nas consequências jurídicas que se almeja.   

Por isso, a adoção compõe uma das formas de colocação da criança em família 

substituta. Assim, dentro de uma nova perspectiva, o instituto se constitui na busca de 

uma família para a criança carente, abandonando, portanto, a concepção tradicional 

civil, em que prevalecia sua natureza contratual e significava a busca de uma criança 

para uma família.  

 Embora os estudiosos ainda divirjam acerca da natureza jurídica do instituto 

da adoção, é possível concluir que a doutrina majoritária defende que a adoção, após 

as mudanças estabelecidas pela Constituição Federal de 88, Código Civil de 2002 e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, é ato jurídico strictu sensu, manifestação de 

vontade, portanto, que sofrerá os efeitos predeterminados pela lei e, assim, irrevogá-

vel.  

A doutrina, como visto acima, defende que a adoção é ato complexo e judicial, 

disciplinado por normas de natureza cogente e de ordem pública. Prevalece, então, 

como já afirmado, atualmente, a ideia de ser ela ato jurídico em sentido estrito. Como 

uma de suas principais consequências está a irrevogabilidade que, pela própria natu-

reza do instituto, veda a retratação do ato. 

Para corroborar com tal argumento, passa-se a analisar os princípios constitu-

cionais que dizem respeito mais diretamente ao tratamento da adoção e, além disso, 

o Poder Familiar que obteve transformação significativas quanto ao seu tratamento 

sob a égide da nova ordem constitucional.   

 

 

 

 

 

                                            
34 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro, volume 5: Direito de Família. São Paulo: 
Saraiva, pág. 343. 
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4. PODER FAMILIAR E PRINCÍPIOS INFORMADORES DA ADOÇÃO 

 

4.1 Poder Familiar 

 

4.1.1 Noções 

 

Em que pese algumas divergências da doutrina quanto à nomenclatura do ins-

tituto analisado, atualmente, a doutrina majoritária ainda o denomina de poder familiar, 

em decorrência das mudanças que o mesmo passou ante a evolução do Direito de 

Família pátrio.  

Paulo Lôbo, por exemplo, prefere chamar de autoridade parental, assim como 

o Projeto do Estatuto das Famílias, com o intuito, assim, de fugir da ideia de poder 

que não deve existir no seio familiar, conceituando-o como “o exercício dos direitos e 

deveres dos pais em relação aos filhos, no interesse destes”.35 Salienta-se que esse 

exercício se dá independentemente da proveniência da filiação, civil ou biológica, as-

sim como se verá adiante com a nova ordem constitucional.  

Portanto, o exercício do poder familiar se configura sem vinculação à origem 

da filiação, assim como a sua perda, devendo ser sofrida aos pais de filhos “adotivos 

e biológicos” (divisão inadequada ante a igualdade constitucional dos filhos) nas mes-

mas condições.  

Ainda quanto à divergência de nomenclatura:  

 

A denominação acompanhou a trajetória e as vicissitudes do Instituto. En-
quanto persistiu o modelo de família patriarcal, desde os antigos romanos até 
às seis primeiras décadas do século XX, vigorou o “pátrio poder”. Com a im-
plosão, social e jurídica, da família patriarcal, cujos últimos estertores se de-
ram antes do advento da Constituição de 1988, não faz sentido que seja re-
construído o instituto apenas deslocando o poder do pai (pátrio) para o poder 
compartilhado dos pais (familiar), como fez o Código Civil de 2002, ao deno-
miná-lo “poder familiar.36  

 

Percebe-se que, do trecho transcrito, o mestre Paulo Lôbo critica a mera mu-

dança da figura do poder do pai, contexto no qual vigorava a família patriarcal, para o 

poder da família. Para Paulo Lôbo37e Maria Berenice Dias38 a figura do poder deve 

                                            
35 LÔBO, Paulo. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS. Editora Saraiva, São Paulo, Pág. 267.  
36 Idem.  
37 Idem.   
38 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016.Pág. 382. 
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ser fulminada do instituto e, por isso, o mesmo deve ser denominado de autoridade 

parental.  

Passa-se a compreender um pouco acerca do poder familiar durante a história 

do Direito. Em Roma, por exemplo, o pátrio poder tem uma conotação eminentemente 

religiosa: o pater familia é o condutor da religião doméstica, o que explica seu aparente 

excesso de rigor.39 

Já na Idade Média, é confrontada a noção de pátrio poder com a compreensão 

mais branda de autoridade paterna trazida pelos povos estrangeiros.  

Entre as diferenças em relação às legislações que o precederam, cita-se a 

transformação do instituto, que deixa de ser um conjunto de direitos do pai sobre a 

pessoa dos filhos, amplos e ilimitados, para se tornar um complexo de deveres.40 

Atualmente, o poder familiar, não é o exercício de um poder ou uma suprema-

cia, mas de um encargo imposto pela paternidade/maternidade, decorrente da lei. 

Dessa forma, o poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais e 

mães em relação à prole, desde que menor e não emancipada, com relação à pessoa 

destes e a seus bens.  

 

4.1.2 Características 

 

Conforme visto acima, o poder familiar tem como núcleo essencial um encargo, 

um múnus público conferido pela lei. Assim, o Estado fixa limites de atuação aos titu-

lares do poder familiar que decorre tanto da paternidade natural, como da filiação le-

gal, e é irrenunciável, intransferível, inalienável e imprescritível. As obrigações, por-

tanto, que dele fluem são personalíssimas.      

Outra característica própria do poder familiar é sua indivisibilidade, por isso, 

mesmo quando os pais estão separados subsiste o poder familiar e, assim, as obriga-

ções, direitos e deveres dos pais quanto aos filhos.  

 Ainda, quanto à titularidade do poder familiar pelos pais separados e sua indi-

visibilidade, Paulo Lôbo explana:  

 

é assegurada a autoridade parental de pais separados ou que tiveram os fi-
lhos fora dessas uniões familiares. Ainda que a guarda esteja sob a detenção 
de um, a autoridade parental continua sob a titularidade de ambos os pais. O 

                                            
39 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família. Editora Atlas, 12ª edição. Pág. 307.  
40 GOMES, Orlando. Direito de família. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.Pág. 367. 
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que não detém a guarda tem o direito não apenas de visita ao filho, mas a 
compartilhar das decisões fundamentais que lhe dizem respeito. A criança é 
um sujeito e não objeto do acordo dos pais em litígio. Esse é o marco funda-
mental que o juiz deve levar em consideração para decidir sobre as modali-
dades de exercício da autoridade parental e de convivência.41 

 

Portanto, mesmo diante de ruptura da sociedade conjugal ou da união estável, 

ou nos casos de monoparentalidade, e seja qual for a espécie de guarda, a faculdade 

concedida aos pais, bem como seus deveres são os mesmos. 

Cabe analisar a titularidade do poder familiar que vem esculpida no artigo 226, 

§ 5º, da Constituição Federal: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”, então o poder familiar deve ser 

exercido em igualdade de condições pelos pais e mães como não poderia deixar de 

ser ante todos os princípios constitucionais que tocam o Direito de Família.  

Ainda, o artigo 21 da Lei 8.069/90-ECA declara que o poder familiar será exer-

cido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a 

legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 

recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.  

O que foi confirmado pelo Código Civil/2002, em seu artigo 1.631, ao disciplinar 

que durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na 

falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. O parágrafo 

único do referido artigo afirma que divergindo os pais quanto ao exercício do poder 

familiar, é assegurada a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.  

Percebem-se como as mudanças trazidas pelo ordenamento jurídico quanto à 

configuração do poder familiar e da igualdade constitucional entre os cônjuges influ-

enciou diretamente no objeto desse estudo.  

 

4.1.3 Suspensão e Extinção do Poder Familiar  

A extinção é a interrupção definitiva do poder familiar tendo as hipóteses legais 

relacionadas de maneira exaustiva no art. 163542 do CC/2002 e nos termos do art. 

1.638.43  

                                            
41 LÔBO, Paulo. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS. Editora Saraiva, São Paulo, Pág. 272.  
42 Art. 1635 - Extinguir o poder familiar: 
 I – pela morte dos pais ou do filho.  
 II – pela emancipação, nos termos do artigo 5º, § único do Código Civil. 
 III – pela maioridade.  
 IV – pela adoção. 
V – por decisão judicial, na forma do artigo 1638.  
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Já a suspensão impede o exercício do poder familiar durante determinado 

tempo e são cinco as hipóteses legais expressas, não excluindo outras que decorram 

da natureza do poder de familiar, são elas: a) descumprimento dos deveres a eles 

(pais) inerentes; b) ruína dos bens dos filhos; c) risco à segurança do filho; d) conde-

nação em virtude cuja pena exceda a dois anos de prisão; e) ato de alienação parental.  

Deve-se deixar claro que a adoção exclui o poder familiar em relação aos pais 

de origem, mas passa a vincular-se ao poder familiar do pais que o adotaram, en-

quanto perdurar a menoridade. Por isso, é integralmente igual o regime da perda ou 

suspensão do poder familiar em relação à filiação decorrente da adoção.  

A extinção do poder familiar, por seu caráter gravoso, só pode ser decidida 

quando o fato que a ensejar merecer tal repressão. Por isso, é de suma importância 

que tal extinção se dê de modo excepcional, de modo a atender os interesses da 

criança e da própria sociedade.   

Toda explanação acerca do poder familiar aqui tratada teve como intuito de-

monstrar que o regime de poder familiar é igual, independentemente da proveniência 

da filiação, seja civil ou biológica. Dessa forma, as situações de requerimento de re-

vogabilidade da adoção, de devolução dos filhos ao Poder Público devem ser tratadas 

como casos de perda do poder familiar, já que a adoção é irretratável.  

Porém, em decorrência do melhor interesse da criança, a obrigação de estar 

em um lar em que há abandono afetivo, sentimento de rejeição e exclusão geram 

danos irreparáveis, por isso, é necessário que os pais, ao tentarem devolver seus 

filhos, percam o poder familiar, assim como os “pais biológicos” que abandonam os 

seus filhos, subsistindo, todavia, os efeitos patrimoniais da filiação.  

 

4.2 Igualdade Constitucional dos Filhos 

 

Outro fator que corrobora com a ideia de irrevogabilidade da adoção é a o prin-

cípio da igualdade constitucional dos filhos, haja vista que imperava no ordenamento 

jurídico brasileiro diferenciações no que tange à origem de filiação, tais distinções per-

passavam o direito de sucessões, família e entre outros institutos. Com a nova ordem 

                                            
Art. 1638: Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:  

I-castigar imoderadamente o filho; 
II-deixar o filho em abandono; 
III-praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 
IV-incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.   
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constitucional se feriu de morte toda e qualquer discriminação determinada pelo Di-

reito.  

Antes de perfilhar especificamente acerca do referido princípio é importante ob-

servar-se que a adequada análise e instrumentalização do direito está atualmente in-

formada pelos ditames do neoconstitucionalismo, que consiste na vinculação da le-

gislação infraconstitucional aos princípios constitucionais, ou seja, tais princípios pas-

sam a ser dotados de normatividade assim como as regras tradicionalmente o eram.  

Ademais, a interpretação das normas infraconstitucionais deve ser pautada à 

luz da Constituição e de seus princípios. Por exemplo, o Código Civil não pode, na 

nova ordem constitucional, ser interpretado isoladamente, como tradicionalmente foi 

o feito na doutrina e jurisprudência; atualmente, o Código Civil deve ser analisado à 

luz dos princípios e normas constitucionais.  

 Como ensina Luís Roberto Barroso44:  

 

O direito constitucional brasileiro, nos últimos anos, passou por uma revolu-
ção profunda e silenciosa. A redemocratização do país abriu as portas para 
um mundo plural e efervescente. Alguns marcos desse processo de transfor-
mação virtuosa foram a conquista de efetividade pelas normas constitucio-
nais, o reconhecimento de normatividade aos princípios e o desenvolvimento 
de novas ideias e categorias na interpretação constitucional. Temos como 
neoconstitucionalismo, pós-positivismo e argumentação jurídica, entre outros 
ocupam hoje um espaço importante no debate teórico nacional. (...) A consti-
tuição passou para o centro do sistema jurídico, desfrutando de uma supre-
macia que já não é tão somente formal, mas também material, axiológica. 
Tornou-se a lente através da qual devem ser lidos e interpretados todas as 
normas do direito infraconstitucional. Nesse contexto, o direito constitucional 
passou a ser não apenas um modo de olhar o direito, mas também de pensar 
e desejar o mundo: baseado na justiça material, nos direitos fundamentais, 
na tolerância e na percepção do próximo, do outro, tanto o igual como o dife-
rente.  

 

Percebe-se, portanto, que a normatividade das disposições constitucionais 

atingirá todos os dispositivos legais infraconstitucionais, padecendo de inconstitucio-

nalidade sua inobservância. É preciso, ainda, acrescentar algumas ideias acerca da 

constitucionalização do direito privado. Como leciona Facchini Neto:45  

    

Em sentido mais moderno, pode-se encarar o fenômeno de constitucionaliza-
ção do direito privado sob dois enfoques. No primeiro deles, trata-se da 

                                            
44 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7ª ed. Editora 
Saraiva. 2016. São Paulo. Págs. 21 e 22.  
45 FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do di-
reito privado. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 
3. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. Págs. 56 e 57.  
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descrição do fato de que vários institutos que tipicamente eram tratados ape-
nas nos códigos privados (família, propriedade etc.) passaram a ser discipli-
nados também nas constituições contemporâneas. Num segundo aspecto, 
indicado com a expressão constitucionalização do direito civil, mais amplo do 
que o primeiro, pois implica analisar as consequências, no âmbito do direito 
privado, de determinados princípios constitucionais, especialmente na área 
dos direitos fundamentais, individuais e sociais. Assim, o fenômeno pode ser 
compreendido sob determinada ótica hermenêutica, aquela da interpretação 
conforme a Constituição.  

 

As mudanças quanto ao caráter normativo dos princípios foram analisadas por 

diversos estudiosos nas últimas décadas e foram bem resumidas nas afirmações de 

Bonavides:46 

 

O ponto central da grande transformação por que passam os princípios re-
side, em rigor, no caráter e no lugar de sua normatividade, depois que esta, 
inconcussamente, proclamada e reconhecida pela doutrina mais moderna, 
salta dos Códigos, onde os princípios eram fonte de mero teor supletório, para 
as Constituições, onde em nossos dias se convertem em fundamento de toda 
ordem jurídica, na qualidade de princípios constitucionais.  

 
Os princípios constitucionais, portanto, são aqueles valores albergados pelo 

Texto Maior a fim de dar sistematização ao documento constitucional, de servir como 

critério de interpretação e finalmente, o que é mais importante, espraiar os valores, 

pulverizá-los sobre todo o mundo jurídico.47 

É espécie de princípio constitucional, assim, a igualdade constitucional dos fi-

lhos, esculpida no art. Art. 227, §6º da CF, ao estabelecer que os filhos, havidos ou 

não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualifica-

ções, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Portanto, 

percebe-se que a igualdade dos filhos reflete a constitucionalização do direito de fa-

mília e a inexistência de diferenciações jurídicas entre os filhos.  

Para Luiz Edson Fachin,48 é indisfarçável a relevância do Texto Constitucional 

de 1988 para o direito de família, em especial ao direito de filiação, pois a filiação 

jurídica abandona o sistema de estabelecimento de filiações fictícias. O legado do 

sistema clássico, fundado na lei de desigualdade, cede vez ao estatuto unitário da 

filiação e da não descriminação entre as diversas espécies de filho. 

                                            
46 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. 
Pág. 300.  
47 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 18. ed. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
1997. Pág. 154.  
48 FACHIN, Luiz Edson. Paradoxos do direito da filiação na teoria e prática do novo código civil 
brasileiro: intermitências da vida. Revista brasileira de direito de família e sucessões. Porto alegre: 
Magister. Nº 06, Out-Nov, 2007. Pág. 7 
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Assim como a Constituição Federal de 88, o Código Civil de 2002 e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA, também consagram o princípio da igualdade no 

âmbito do direito de família e do direito de filiação. Diante da Lei Fundamental, o le-

gislador ordinário reproduziu normas legais que repetem a norma constitucional ga-

rantidora de tal direito nos art. 1596 do CC de 2002 e no art. 20 do ECA, que adiante 

se comprovam ser de igual teor da norma constitucional: 

 

 CC, Art. 1.596: Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer desig-
nações discriminatórias relativas à filiação. 
 
 e ECA, Art. 20: Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer desig-
nações discriminatórias relativas à filiação. 

 
 

Resta claro, portanto, que a igualdade constitucional dos filhos é mais que uma 

regra, mas sim um princípio constitucional fundamental, o qual irradia sua normativi-

dade sobre todo o ordenamento jurídico pátrio e que fundamenta não só o campo 

teórico, mas a realidade prática dos filhos e das famílias adotantes.  

Quanto ao objetivo deste trabalho, percebe-se que admitir a revogabilidade da 

adoção seria ferir de morte o princípio ora esculpido, haja vista que não há essa pos-

sibilidade quanto aos filhos de filiação biológica, por isso, reconhecer a retratação da 

adoção seria tratar desigualmente os filhos, portanto, padece de inconstitucionalidade 

tal reconhecimento.  

Assim, o ato de adoção quando realizado é dotado de irrevogabilidade, não 

existindo qualquer possibilidade de revogação, haja vista que tal característica inexiste 

na filiação biológica e levando em consideração a força normativa do princípio da 

igualdade constitucional dos filhos, o novo prisma do direito de família e a constituci-

onalização do Direito Privado, resta claro o caráter irretratável do ato de adoção. A 

eventual devolução de criança não fere a irrevogabilidade aqui defendida, conforme 

se verá adiante.  

 

4.3 Proteção Integral a Crianças, Adolescentes e Idosos 

  

 Outro Princípio Constitucional que toca o Direito de Família e o instituto da 

adoção é a Proteção Integral a Crianças. Por isso, percebe-se que a consagração dos 

direitos de crianças e adolescentes como direitos fundamentais, incorporando a 
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doutrina da proteção integral e vedando referências discriminatórias entre os filhos, 

alterou profundamente os vínculos da filiação.49 

Sabe-se que a maior vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos até 18 anos, 

como pessoas em desenvolvimento, os faz destinatários de um tratamento especial. 

Decorrem, assim, a consagração do princípio da prioridade absoluta, de repercussão 

imediata sobre o comportamento da administração pública, na entrega, em condições 

de uso, às crianças e adolescentes dos direitos fundamentais específicos, que lhe são 

consagrados constitucionalmente.50  

A proteção integral da criança e adolescentes (art. 227, CRFB/88) envolve 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. 

Ademais, são protegidos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, vi-

olência, crueldade e opressão.  

Constata-se que todo esse arcabouço normativo pode ser utilizado tanto para 

deferir um pedido de adoção quanto para, eventualmente, ocorrer a devolução de cri-

ança adotada, em virtude da proteção integral e do seu melhor interesse. Contudo, tal 

devolução não representa revogabilidade da adoção, tampouco, renunciabilidade de 

poder familiar, como se estudará posteriormente. 

 

4.4 Princípio do Melhor Interesse da Criança 

  

Ainda sob o enfoque dos princípios constitucionais, o princípio do melhor inte-

resse da criança engloba, por via de consequência, o interesse do adolescente. No 

ordenamento jurídico pátrio, o Princípio se encontra insculpido essencialmente na 

norma do art. 227 da Constituição Federal de 1988, que estabelece ser dever da fa-

mília, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente “com absoluta 

prioridade” os direitos que enuncia.  

Percebe-se, no âmbito do Direito Internacional, a inclusão do referido princípio 

na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, com força de lei no Brasil desde 

1990, estabelecendo em seu art. 3.1 que todas as ações relativas aos menores devem 

considerar, primordialmente, “o interesse maior da criança”. Determina a Convenção 

                                            
49 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. Pág. 67 
50 Idem. Pág. 68 
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que deve ser garantida uma ampla proteção ao menor, constituindo esforços, em es-

cala mundial, no sentido de fortalecimento de sua situação jurídica, eliminando as di-

ferenças entre filhos legítimos e ilegítimos (art. 18), como se observou durante o pre-

sente trabalho, e atribuindo aos pais, conjuntamente, a tarefa de cuidar da educação 

e do desenvolvimento51. O referido princípio também está consagrado nos arts. 4º e 

6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Não restam dúvidas de que o princípio ora tratado é proveniente da mudança 

de eixo de proteção por parte do Direito Civil, como se observou em tópico precedente. 

Nesse sentido, observa-se que o Direito Civil retira o protagonismo dos adotantes, por 

exemplo, recaindo sobre os adotados. Protege-se, pois, o melhor interesse da criança 

quando da adoção e seus efeitos. 

Assim, as crianças (e adolescentes) tornaram-se sujeitos de direitos sendo co-

locados no fundamento das relações familiares, em contraposição à posição subju-

gada que os mesmos ocupavam antes da nova ordem constitucional.   

Tais afirmações refletiram de maneira preponderante sobre o objeto desse tra-

balho, haja vista que a realidade fática, muitas vezes, desafia a aplicação do princípio. 

Não raro, muitas crianças adotadas ou em processo de adoção são sujeitadas a tra-

tamentos que ferem os princípios aqui trabalhados, em especial o melhor interesse, 

perfazendo, diversas vezes, a devolução de crianças adotadas, em decorrência do 

rompimento dos vínculos afetivos que circundavam aquela adoção. Contudo, tal de-

volução não faz com que o caráter irrevogável da adoção seja transmudado, conforme 

se passará a observar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
51 LÔBO, Paulo. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS. Editora Saraiva, São Paulo, Pág. 71. 
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5. DA IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO 

 

5.1 Julgado  

 

Cumpre observar nesse momento um julgado didático no qual foram enfrenta-

dos os temas aqui propostos e foi reconhecida a irrenunciabilidade da adoção, trata-

se de apelação cível proposta no Tribunal de Justiça de Santa Catarina nº 

2011.020805-7, tendo como relator o Desembargador Joel Figueira Júnior, eis a 

ementa do acórdão:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. PODER FAMILIAR. DESTITUIÇÃO. PAIS ADOTIVOS. 
AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO DE CASAL DE 
IRMÃOS BIOLÓGICOS. IRRENUNCIABLIDADE E IRREVOGABILIDADE 
DA ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RENÚNCIA DO PODER FA-
MILIAR. ADMISSIBILIDADE, SEM PREJUÍZO DA INCIDÊNCIA DE SAN-
ÇÕES CIVIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 166 DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERDA DO PODER FAMILIAR EM RE-
LAÇÃO AO CASAL DE IRMÃOS ADOTADOS. DESCONSTITUIÇÃO EM 
FACE DA PRÁTICA DE MAUS TRATOS FÍSICOS, MORAIS. CASTIGOS 
IMODERADOS, ABUSO DE AUTORIDADE REITERADA E CONFERIÇÃO 
DE TRATAMENTO DESIGUAL E DISCRIMINATÓRIO ENTRE OS FILHOS 
ADOTIVOS E ENTRE ESTES E O FILHO BIOLÓGICO DOS ADOTANTES. 
EXEGESE DO ART. 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 3º, 
5º, 15, 22, 39, §§ 1º, 2º E ART. 47, TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE C/C ART. 1.626, 1634, 1.637 E 1.638, INCISOS I, II E 
IV, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS CIVIS DA 
ADOÇÃO. AVERBAÇÃO DO JULGADO À MARGEM DO REGISTRO CIVIL 
DE NASCIMENTO DOS MENORES. PROIBIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE 
DE OBSERVAÇÃO. EXEGESE DO ART. 163, § ÚNICO DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/C ART. 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. DANO MORAL CAUSADO AOS MENORES. ILÍCITO CIVIL EVI-
DENCIADO. OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR PECUNIARIAMENTE OS IN-
FANTES. APLICAÇÃO DO ART. 186 C/C ART. 944, AMBOS DO CÓDIGO 
CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. DATA EM QUE A SE-
QUÊNCIA DE ILICITUDES ATINGE O SEU ÁPICE, MATIZADA, NO CASO, 
PELO ABANDONO DO FILHO ADOTADO EM JUÍZO E SUBSCRIÇÃO DE 
TERMO DE RENÚNCIA DO PODER FAMILIAR. EXEGESE DO ART. 398 
DO CÓDIGO CIVIL EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 407 
DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PERTI-
NÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O PRONUNCIADO. NECESSIDADE DE FLE-
XIBILIZAÇÃO E RELATIVIZAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS CLÁSSI-
CAS EM SEDE DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MITIGA-
ÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 460 DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL. VÍTIMAS QUE, NA QUALIDADE DE IRMÃOS BIOLÓGICOS 
E FILHOS ADOTIVOS DOS RÉUS MERECEM RECEBER, EQUITATIVA-
MENTE, A COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS IMATERIAIS 
SOFRIDOS. HIPOTECA JUDICIÁRIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA SEN-
TENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 466 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL52 

                                            
52 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cìvel nº 2011.020805-7. Primeira Câmara 
de Direito de Civil. Relator: Desembargador João Silveira Júnior. Publicado no DJ: 20/08/2011. Dispo-
nível em: https://www.tjsc.jus.br/. Acesso em: 12 de outubro de 2017. 
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No voto do relator do acórdão há uma imensa preocupação, a mesma que fez 

com que surgisse a intenção da elaboração do presente trabalho, que é o sentimento 

de normalidade dos atos de “devolução” dos filhos ao poder público ou tentativa de 

defender a revogabilidade da adoção quando dos casos de devolução de tais crian-

ças.  

Deixa claro o relator, assim como foi desenvolvido no presente trabalho que os 

pais adotantes devem ser punidos:  

 

Para tanto, há de, exemplarmente, punir os infratores das leis civis, desti-
tuindo-os do poder familiar e condenando-os pecuniariamente pelo ilícito cau-
sador de danos imateriais a crianças e adolescentes, vítimas já marcadas 
pela própria existência desafortunada que se agrava com os atos irresponsá-
veis de seus adotantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal de seus 
agentes.  

 

Como analisado em tópico antecedente, a perda do poder familiar por parte dos 

pais/mães adotantes que rejeitam, subjugam e deixam os filhos adotados à margem 

quando da tentativa de “devolução” ao Poder Público, não deve isentar os pais das 

responsabilidades jurídicas patrimoniais (inclusive de sucessão) que a filiação impõe 

e que se apreende desses dispositivos legais: o art. 227, §7 da Constituição Federal 

de 1988, combinado com os artigos 1.626 do Código Civil/2002 e 41 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

O presente caso trata-se de ação de destituição de poder familiar ajuizada pelo 

Ministério Público de Santa Catarina contra D. E. O. S. C. (mãe adotiva) e S. D. C. 

(pai adotivo). O casal havia adotado dois irmãos e, após seis anos da adoção, mani-

festaram conscientemente e expressamente sua falta de interesse em assegurar ao 

filho M.S.C. as medidas de proteção legalmente conferidas às crianças.  

Por isso, o Ministério Público ajuizou a referida ação, buscando a perda do po-

der familiar dos pais em relação aos dois filhos, uma vez que eles eram irmãos e sua 

separação iria causar, mais uma vez, transtornos e constrangimentos psicológicos. A 

juíza, em sede de sentença, julgou procedente a referida ação e determinou a perda 

do poder familiar antes concedido aos pais adotivos D. E. O. S. C. (mãe) e S. D. C. 

(pai), em relação aos irmãos biológicos M. S. C. (irmão) e T. V. S. C. (irmã), bem como 

condenando-os ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor do menor 
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M. S. C. (irmão), a título de compensação moral, acrescido de juros de mora e corre-

ção monetária, a partir da sentença.  

Como afirmado durante todo o trabalho, o caráter irrevogável da adoção é ir-

retocável e, assim, a devolução das crianças adotadas causa preocupação por parte 

da comunidade jurídica brasileira. O melhor interesse da criança e proteção integral, 

por muitas vezes, são utilizados a fim de deferir a devolução. Porém, os efeitos patri-

moniais da perda do poder familiar persistem, ganhando repercussões quanto aos 

direitos de alimentos, danos materiais, danos existenciais e direitos sucessórios, além 

de dano moral, como se verá no próximo tópico.   

O caso aqui referido é apenas um exemplo do problema que aflige crianças no 

Brasil, fez bem o Direito em reconhecer a irrevogabilidade da adoção e punir os pais 

adotivos com a perda do poder familiar, medida excepcional que se justifica no caso 

em tela.  

 

5.2 Da possibilidade de Dano Moral 

 

Alguns doutrinadores conceituam o dano moral tendo em vista a exclusão do 

conceito de dano patrimonial, como Pontes de Miranda,53 afirmando que o dano Pa-

trimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não patrimonial é o que, 

só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio. 

Wilson Mello da Silva54, assim, conceitua os danos morais como sendo lesões 

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

tendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto 

de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.  

Antônio Chaves55, tratando do dano moral, afirma que seu elemento caracte-

rístico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimen-

tos meramente físicos, como os morais propriamente ditos. 

Em que pese os diversos sentidos que o dano moral é conceituado, a doutrina 

moderna aceita o dano moral como dano ao direito de personalidade.  

                                            
53 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 1959. Tomo XXVI, p. 30 
54 MELLO DA SILVA, Wilson. 3ª ed. O Dano Moral e a sua Reparação. 1999, nº 1 
55 CHAVES, Antônio. Tratado de Direito Civil. 1985. Vol. III, p. 607 
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Para o Professor Sergio Cavalieri Filho56, o dano moral é lesão de bem inte-

grante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psico-

lógica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.  

Nada mais justo, portanto, considerar passível de responsabilização por danos 

morais os pais que rejeitam os adotados causando sofrimento e tristeza profunda na 

vítima.  

Aliado, assim, à extinção do poder familiar e à subsistência dos efeitos patrimo-

niais da filiação, faz-se imprescindível a condenação dos pais adotantes ao paga-

mento de dano moral aos filhos adotados com vistas a reestabelecer a lesão ao direito 

da personalidade das crianças vítimas da rejeição, pois prevê o Código Civil Brasileiro 

a possibilidade de fixação de indenização por dano moral, quando a ação ou omissão 

do agente causou danos psíquico ou emocional ou a honra de uma pessoa, como no 

caso de requerimento de revogação de adoção.  

 

5.3. A devolução de adotados e a subsistência da irrevogabilidade  

 

O aparente paradoxo entre a devolução de crianças admitida excepcionalmente 

pelos Tribunais brasileiros e a irrevogabilidade da adoção defendida no trabalho e pela 

doutrina majoritária como visto no decorrer dos tópicos, faz surgir questionamentos 

acerca da ressignificação da irrevogabilidade ante a devolução de crianças.  

A devolução de crianças adotadas, muitas vezes, utilizada em virtude do prin-

cípio da proteção integral e melhor interesse da criança, perfaz caráter excepcional, 

haja vista que muitas crianças ao serem rejeitadas nos seus novos lares estão so-

frendo de forma a caracterizar situação de afastamento das mesmas dessas famílias 

adotantes.  

Por isso, a irrevogabilidade, muitas vezes, não é suficiente para impedir que 

rompimentos de vínculo nefastos possam ocorrer. Como se pode verificar, o afeto é o 

elemento caracterizador das novas relações de família, sejam elas de filiação biológi-

cas ou civil, por isso, a falta de relações afetuosas quando da família adotante pode 

gerar revolta, rejeição e depressão nos adotados, fazendo-se, imprescindível, ante o 

melhor interesse da criança e proteção integral, o rompimento do vínculo existente 

através da adoção.  

                                            
56 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 1998, p. 74. 



40 
 

Para corroborar com a subsistência do caráter irrevogável da adoção percebe-

se que os efeitos patrimoniais da extinção do poder familiar nessas situações persis-

tem. Assim, não há revogação, haja vista que a revogação de qualquer ato perante o 

Direito, gera efeitos ex nunc, ou seja, só atingem o futuro. Porém, conforme visto, os 

efeitos patrimoniais, sucessórios, alimentos, dentre outros, continuam a irradiar 

quando da devolução de crianças adotadas, por isso, a pretensa revogabilidade da 

adoção não merece ser afirmada.  

Constata-se, pois, que a irrevogabilidade da adoção à luz do ordenamento ju-

rídico brasileiro resta intocável ante a nova realidade da devolução de crianças, faz-

se imprescindível que tal irrevogabilidade seja reafirmada e admitida cada vez mais 

nos Tribunais brasileiros, sob pena de gerar insegurança e instabilidade nas relações 

familiares.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade de reafirmação de características da adoção, em especial sua 

irrevogabilidade, faz-se imprescindível quando das inovações trazidas pela Constitui-

ção Federal de 1988. O ordenamento jurídico brasileiro se encontra repleto de dispo-

sições que inovam os institutos tradicionais do Direito de Família, por isso, a adoção 

merece olhar especial, em virtude da tentativa cada vez mais recorrente da sua retra-

tação. 

Conclui-se que as inovações constitucionais especificadas ao longo do trabalho 

reafirmaram o caráter irrevogável da adoção. O igual tratamento jurídico dado aos 

filhos provenientes de filiação civil e biológica gera consequências em diversos ramos 

da Ciência Jurídica, inclusive quanto aos direitos patrimoniais e sucessórios, não po-

deria ser diferente no Direito de Família. 

As consequências jurídicas aos pais adotantes que pugnam pela revogabili-

dade da adoção e “devolução” dos filhos ao Poder Público devem ser as mesmas dos 

“pais biológicos” que abandonam seus filhos, quais sejam: extinção do poder familiar, 

subsistindo as obrigações patrimoniais e responsabilização por danos morais aos fi-

lhos.  

A adoção como ato solene e complexo se reveste de função social louvável e 

concretiza a disposição constitucional da dignidade da pessoa humana, muitas crian-

ças e jovens são desprovidos de afeto no Brasil, por isso, a adoção deve ser incenti-

vada e revestida de seriedade. Um dos aspectos que corrobora com sua função social 

é sua irrevogabilidade, por isso, cabe aos juristas analisá-la a fim de pacificar o enten-

dimento doutrinário e jurisprudencial e reafirmar a irrevogabilidade mesmo diante de 

excepcionais casos de devolução de crianças, ao serem observados os princípios de 

melhor interesse e proteção integral da criança.  

A filiação moderna é revestida de afetividade e carácteres biológicos e mera-

mente formais são deixados à margem tendo em vista a melhor proteção da criança. 

Nesse contexto, a adoção se encontra, conforme analisado, munida de importância 

social e jurídica, restando imprescindível aos estudiosos do Direito a preocupação e 

negação a toda e qualquer tentativa de revogabilidade. Por isso, a devolução de cri-

anças não pode ser encarada como mitigação da irrevogabilidade. 
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