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RESUMO 

O presente trabalho possui como tema a adoção de crianças e 

adolescentes por casais homoafetivos. Será analisada a questão conforme a 

aplicação de princípios constitucionais e efetivação de direitos fundamentais. 

Ainda, serão estudados os princípios que regem o instituto da adoção no 

Brasil, assim como as mudanças legislativas e decisões dos Tribunais que 

tratam da matéria. Há também a reflexão acerca do reconhecimento dos 

direitos homoafetivos e seus reflexos no ordenamento jurídico. 

Palavras-chave: Adoção. Família homoparental. Criança. 

Adolescente. Homoafetivo. 
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ABSTRACT 

The followed work has as its theme the adoption of kids and teenagers 

by homoaffective couples. The question will be analyzed in accordance with 

the constitutional principles and effectivation of fundamental rights. Yet, it will 

be studied principles that govern the institute of adoption in Brazil, as 

legislative changes and courts decisions on the topic. There is also a 

reflection around the recognition of homosexual rights and its impacts on the 

legal system. 

Key words: Adoption. Homoparental families. Kids. Teenagers. 

Homoaffective. 
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INTRODUÇÃO 

Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites 
monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, 
cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família 
conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função 
de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 
procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém 
a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do 
segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um 
único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o 
quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das 
atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os 
discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira 
anormal: receberá este status e deverá pagar as sanções.1  

 

O tema do presente trabalho de conclusão de curso por mim 

abordado trata-se, em realidade, de um desdobramento de um direito 

humano básico: o direito de não ser discriminado. Nesse sentido, o aspecto 

de discriminação a ser examinado é relativo aos direitos civis de indivíduos 

homossexuais que, muito embora tenhamos tido avanços significativos a 

partir da segunda metade do século XX, não gozam de plenos direitos civis 

concedidos aos indivíduos heterossexuais. Há, ainda, o ranço da 

obrigatoriedade de formação da família heterossexual tradicional, de modo 

que, baseada em um fator discriminatório de orientação sexual, muitas 

legislações não tem reconhecido o casamento por pessoas do mesmo sexo, 

assim como a adoção por casais homoafetivos, foco do trabalho a ser 

desenvolvido. 

Por outro lado, uma vez que não são assegurados esses direitos aos 

casais homoafetivos, que tem como um dos objetivos familiares adotar uma 

criança e lhe fornecer amor e carinho, não podemos esquecer que quem é 

atingida também por isso é aquela criança que, ao invés de ter dois pais ou 

duas mães, continuam a não ter nenhum, ficando por anos em abrigos. Veja-

se, portanto, que essa situação discriminatória não atinge apenas os casais 

homossexuais, aos quais são impostos inúmeros empecilhos para adoção, 

mas atinge também aquela criança abandonada que está sendo privada da 

                                            
1 FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade 1: a vontade de saber, 13ª Ed. 

Rio de Janeiro: Edições Graal LTDA, 1999. Pgs. 9 e 10. 
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convivência familiar “só por causa” da orientação sexual de seus pais 

adotivos. 

Neste trabalho, o ponto principal abordado será a questão da 

maternidade/paternidade por homossexuais. Há inúmeras questões 

referentes à família homoparental no âmbito de direito de família, tais como 

união estável, casamento, entre outros; porém o objeto do presente estudo 

foca-se no direito à adoção pela família homoparental. Não obstante será 

necessário fazer a devida análise de temas relacionados, como o recente 

reconhecimento da família homoparental,  

Fazendo-se uma breve digressão histórica, podemos observar que no 

período da Roma Antiga é que se destaca a importância da família em 

âmbito social. A família organizava-se sob o comando de um pater famílias, 

este tendo autoridade sobre todos os membros que incluíssem o núcleo 

familiar. Nesse período, somente eram filhos legítimos os que eram 

reconhecidos pelo pai, chefe da família. O filho emancipado e a filha casada 

eram excluídos da família e a dissolução do casamento podia dar-se 

somente pelo repúdio do pater em relação à sua esposa.  

Posteriormente, a família romana sofreu mudanças, de modo que os 

laços de sangue passaram a preponderar em relação a simples vontade do 

pater famílias. Já a partir da queda da civilização greco-romana no Ocidente, 

e o clima caótico que se encontrava a Europa nos primeiros séculos, houve 

fortalecimento dos clãs familiares, que ocupavam terras e as defendiam, 

dando origem às linhagens de nobres. A partir do século XIII, com a criação 

de um sistema monetário organizado, a família passou a ter caráter 

patrimonial.  

No auge do poder monárquico e da Igreja Católica no período do final 

da Idade Média e início da Idade Moderna, o papel da mulher na sociedade 

assume tons ainda mais trágicos. Por um lado, a mulher pobre era 

perseguida pela Igreja, no período inquisitorial; já a mulher nobre era 

enclausurada, idealizada e infantilizada, assumindo um papel meramente 

decorativo. Como bem expõe Vera Lúcia, verbis: 
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A posição da mulher foi enfraquecia, cessando a comunhão de bens entre o 
casal e restringindo-se sua atuação ao espaço doméstico.(...) Em 
contrapartida, foi, também neste período, que teve início a chamada 
literatura do amor cortês, que colocava as mulheres das classes dominantes 
em um pedestal de pureza e idealização – mascarando, de certa forma, a 
maioria feminina exposta aos riscos da fogueira. Aos homens reservavam-
se toda a iniciativa e criação; às mulheres, tão-somente, as alternativas de 
aceitação, acolhimento e submissão2  

 

No período pós-revolução Industrial, percebe-se que a família assume 

um espaço próprio de privacidade e intimidade, em que os papéis são 

distribuídos: a mãe cuida da casa e dos filhos e o pai é o chefe de família e 

provedor. A sexualidade da mulher é reprimida e sufocada pelo ambiente 

doméstico opressor. Contrário a isso, no século XIX viu-se o surgimento dos 

primeiros movimentos feministas, que ficaram conhecidos por sufragistas, 

uma vez que buscavam o direito ao voto feminino. O movimento feminista 

atingiu seu auge relativo a conquistas na década de 60 do século passado, 

quando a mulher definitivamente passa a ocupar o espaço público e a ter 

voz perante a sociedade. 

Pois bem. Nsse quadro social, a partir da década de 60, e 

influenciados pelo movimento feminista, que também possuía como pauta 

uma emancipação da sexualidade de forma livre, surgiram os primeiros 

movimentos em prol dos direitos dos homossexuais. Apesar disso, mesmo 

hoje o indivíduo homossexual sofre com o preconceito e a discriminação, 

uma vez que o estereótipo do “cidadão de bem heterossexual” mostra-se 

ainda predominante, e o diferente é, infelizmente, visto como anomalia ou 

anormal.  

Com o passar do tempo, passou-se a debater cada vez mais sobre o 

tema dos direitos homoafetivos e em muito as ciências sociais e também 

jurídicas passaram a abordar esse tema, que ainda recentemente era 

considerado praticamente tabu. Como bem diz Vera Lucia 

Esta visão preconceituosa, todavia, não mais se coaduna com os avanços 
científicos, com as transformações sociais e com a própria evolução do 
Estado e do Direito, em especial do Direito de Família, em que se privilegia 

                                            
2 SAPKO, Vera Lucia da Silva. O direito à paternidade e maternidade dos 

homossexuais, Curitiba: Curitiba Juruá Editora, 2005. Pág. 27. 
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as relações de afeto, a autenticidade, sinceridade, amor, compreensão, 
paridade e realidade em detrimento de formalidades sociais ou legais.3  

 

Sob o prisma jurídico, podemos observar que o Direito, em boa parte 

do século passado, foi fortemente influenciado no que se refere à repressão 

social aos direitos dos homossexuais. No entanto, a sociedade é ente vívido 

e as relações homossexuais existem e querem reconhecimento jurídico. Não 

obstante, o Direito viu-se obrigado a atualizar-se e a repensar certos dogmas 

civilistas do antigo Código de 1916. Pois “(...) mormente na atualidade em 

que a procriação deixou de ser a mola mestra da constituição das uniões, 

sendo que o ponto central das relações familiares passou a situar-se na 

mútua assistência afetiva (affectio maritalis) e é perfeitamente possível 

encontrar tal núcleo afetivo em duplas homossexuais”.4 

 Historicamente e especificamente no que se refere ao tema da 

adoção, no Direito Romano, era utilizada como uma extensão do culto 

familiar, através dos institutos da adoptio (adoção de pessoa sui iuris) e da 

adrogatio (não envolvia apenas o adotando, mas sua família). No Direito 

Clássico surge a adoção plena, mas ainda com várias restrições. Na época 

de Justiniano, deu-se ênfase à questão de que a adoção deveria imitar a 

filiação natural.  

Entra em desuso, todavia, o instituto da adoção durante a Idade 

Média, período de forte influência religiosa. Já na Idade Moderna, a partir da 

Revolução Francesa, a adoção volta a ser utilizada, sendo incluída no 

Código de Napoleão de 1804. Hoje a adoção vem sendo utilizada por quase 

todas as legislações do mundo, por questões humanitárias em relações aos 

menores.  

No Brasil, a adoção veio a ser regulada inicialmente pelo Código Civil 

de 1916, o qual instituía somente a adoção simples, significando que as 

relações de parentesco eram somente entre adotado e adotante. Já em 

1979, o Código de Menores (Lei 6.697) passou a prever a adoção plena, 

                                            
3 Ibidem pág. 7. 
4 Ibdem pág. 7. 
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através da qual as relações de parentesco do adotante se estendiam 

totalmente ao adotado. A Constituição Federal de 1988 vem jogar uma pá de 

cal sobre a questão, porquanto elimina qualquer possibilidade de distinção 

entre os filhos naturais e por adoção.  

Em 1990, instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção 

de menores de 18 anos passa a ser regulada por legislação específica, que 

traz inovações importantes, principalmente pela absorção de diretrizes 

internacionais de proteção integral à criança e ao adolescente. Desde então, 

o judiciário, nas ações que envolvem adoção de menores de 18 anos, vem 

decidindo conforme o princípio do “melhor interesse do menor”, de forma a 

concretizar a tutela estatal pela proteção da criança e do adolescente.  

Convergentemente, o direito de família brasileiro avançou muito nas 

duas últimas décadas e passou a adotar critérios sociológicos mais do que 

os dogmáticos tradicionais. A grande virada de paradigma foi a inserção de 

fator sociológico no conceito de família referindo-se a grupo de pessoas 

ligadas por relações socioafetivas. Essa mudança conceitual é 

imprescindível ao tema ora proposto, uma vez que a adoção pela família 

homoparental passa, necessariamente, pela definição de família. E, uma vez 

baseada no conceito de relação socioafetiva, a família homoparental 

também deverá ser reconhecida pelo juiz, possibilitando assim, também, a 

adoção.  

Por fim cabe dizer que o presente trabalho, numa primeira parte irá 

tratar do tema da adoção lato sensu, na qual irá abordar a forma de adoção 

prevista legislativamente no Brasil, os princípios adotados, as recentes 

decisões judicias, assim como também as questões mais pragmáticas, como 

o procedimento de adoção, o cadastro para adotáveis, os requisitos, como 

fica a guarda dos filhos, estágio de convivência e efeitos da sentença que 

concede a adoção. 

Numa segunda parte do trabalho, irei discorrer especificamente sobre 

a adoção pela família homoparental, passando pela questão do 

reconhecimento da família homoafetiva, interpretação legislativa conforme a 
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constituição, questão discriminatória dentro do próprio judiciário, avanços 

nas decisões dos Tribunais, proteção da criança e do adolescente. 

Portanto, busca-se aqui debater sobre um tema que, infelizmente, 

ainda não é pacífico nos Tribunais e causa ainda desconforto e por vezes 

repudia em muitos juízes. É importante destacar que, o liame jurídico não é 

suficiente para a devida contextualização do tema, é preciso ir além. É 

preciso buscar outras fontes como a sociologia e a filosofia, assim como se 

mostra necessário recorrer às teóricas feministas, que tratam da questão de 

gênero e subsequentemente da desconstrução de uma heteronormatividade. 

Essa desconstrução é inerente ao reconhecimento de famílias que fogem à 

idealização pai-mãe heterossexual, abarcando outros nichos familiares, 

constituídos por dois pais ou duas mães, foco do presente trabalho de 

conclusão de curso.  
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1. Adoção  

1.1. Noções Preliminares 

 

Na história da humanidade, podemos perceber que a adoção, por 

muito tempo, era realizada sob uma ótica da necessidade dos adultos, os 

quais por impossibilidade de procriar, por exemplo, utilizavam o instituto da 

adoção como um artífice que imitasse a filiação natural 

 
Durante muitos séculos, talvez milênios, a adoção de uma criança foi vista 
exclusivamente a partir do olhar do adulto que, não podendo gerar um filho 
biológico, encontrava na filiação adotiva, a oportunidade de transmitir seu 
legado e seus bens.5 

 

Antes do início do século XX, o Estado não se preocupava em tutelar 

direitos relativos a crianças e adolescentes. Consequentemente, não havia no 

Brasil uma legislação específica que tratasse sobre o tema. Porém, “A partir 

de 1920, fortaleceu-se a opinião de que ao Estado caberia assistir a criança. 

Tanto que surge nesse período o trabalho de formulação de uma legislação 

específica para menores, o que se consolidou no Decreto n. 17.943-A de 

1927, cuja elaboração foi confiada pelo presidente Washington Luiz ao jurista 

Mello Mattos.6  

A elaboração do Código de Menores deu-se numa ótica positivista do 

Estado interventor na vida do indivíduo desde cedo, de que modo que o 

disciplinasse e o educasse, para que melhor se desse sua integração social. 

Foi considerado o primeiro Código específico da matéria na América Latina, 

porquanto reuniu leis e decretos esparsos que existiam à época. 

Nesse contexto, o pátrio poder também assume uma nuance de pátrio 

dever, em que o Estado intervém de forma efetiva na relação pai/filho, 

consolidando o paternalismo estatal nas relações privadas. O Código Civil de 

1916 contribui para essa visão paternalista do Estado, com o adicional de que 

também define e caracteriza objetivamente a estrutura familiar, com o pai 

                                            
5 SCHREINER, Gabriela. Por uma cultura da adoção para a criança. Editora 

Consciência Social. 
6 Organizadores: Antonio Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite. Os “Novos” 

Direitos no Brasil. Editora Saraiva. São Paulo, 2003. 
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sendo chefe de família e detentor do pátrio poder, com os demais membros 

da família subordinados a ele: é a previsão legal do patriarcalismo.  

Quanto às Constituições da primeira metade do século XX 

 
Sob o prisma constitucional, as Cartas Políticas de 1824 e 1891 são 
omissas em relação à criança. A primeira a referir o assunto foi a 
Constituição de 1934, ao proibir o trabalho para os menores de 14 anos. A 
partir de 1937, é ampliada a esfera de proteção à criança desde a infância, 
ficando ao encargo do Estado assisti-la nos casos de carência. A 
Constituição de 1946 continuou, de igual modo, protegendo-a desde a 
maternidade.7  

 

Já a Constituição de 1967 passa, ainda que timidamente, a assegurar 

alguns direitos aos menores de dezoito anos no que diz respeito à educação. 

Porém quanto à idade mínima para trabalho infantil consistiu em retrocesso, 

pois traz inovações tais como “a primeira referente à idade mínima para 

iniciação ao trabalho, que passa a ser de 12 anos; e a segunda instituindo o 

ensino obrigatório e gratuito nos estabelecimentos oficiais para as crianças de 

7 a 14 anos de idade.8  

No que se refere especificamente à adoção de crianças e 

adolescentes, anteriormente, o instituto da adoção no direito civil brasileiro 

era tratado no antigo Código Civil de 1916, porém, a partir da edição da Lei 

n° 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente passou a incorporar a 

matéria, justamente para que fosse ajustada a um novo conceito de família e 

a uma maior proteção estatal aos menores de 18 anos.  

Pragmaticamente, o conceito de adoção pode ser visto como uma das 

formas de colocar alguém em uma família substituta 

(...) Portanto, se uma criança ou adolescente não tem mais os pais naturais, 
seja por morte destes ou por abandono, ou tendo-os, encontra-se mesmo 
assim numa situação de desamparo ou degradação moral e/ou assistencial-
material, o legislador procurou até mesmo dentro de uma teoria da proteção 
integral, ou doutrina da proteção integral, proporcionar aos infantes um lar 
substituto para crescerem e se desenvolverem com dignidade.9  

 

                                            
7 Ibdem p. 12. 
8 Ibdem p. 12. 
9 Coordenador: Eduardo de Oliveira Leite. Grandes Temas da Atualidade: adoção 

– aspectos jurídicos e metajurídicos. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005. 
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No que tange à adoção, portanto, esta deverá ser considerada do 

ponto de vista do adotado, que criará laços de parentesco com a família do 

adotante, salientando-se que “a adoção é a forma mais completa de família 

substitua, pois é irrevogável quando o adotado tem idade inferior a 18 anos e 

provoca a extinção ou destituição do pátrio poder dos pais biológicos da 

criança ou adolescente (...)”10. Tal procedimento de adoção será 

regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como pelo 

Código Civil, quanto a maiores de 18 anos.  

Outrora no direito brasileiro, se faziam diferenças entre os filhos 

biológicos e os filhos adotivos e/ou nascidos fora do casamento. Hoje, no 

entanto, essa diferença já não se justifica, tanto juridicamente como 

socialmente, uma vez que o adotado goza do mesmo estado de filiação dos 

filhos biológicos. Nesse sentido, leva-se em conta, principalmente, o 

interesse do menor e os benefícios que a adoção pode lhe trazer. 

A questão de igualdade dos adotados, já em 1979, pelo Código de 

Menores se estabeleceu a adoção plena, através da qual o adotado se 

inseria de forma total e completa na família do adotante, estabelecendo-se 

todos os vínculos de parentesco e filiação como se biológico fosse. 

Assevera, ainda, Sérgio Gischkow Pereira, verbis  

Houve ademais o esforço em resguardar a adoção contra defeitos em sua 
constituição, validando-a mesmo que feita com desobediência de requisitos 
legais explícitos, em nome de um fato consumado benéfico ao adotado. 
Essa inclinação, como era de se esperar, aumentou com o passar do 
tempo11 

 

Em âmbito constitucional, a Carta Magna, em seu art. 227, §6º12 

dispôs expressamente a plena igualdade entre os filhos, inclusive os por 

                                            
10 DE OLIVEIRA, Valdeci Mendes. Adoção, Guarda e Tutela. 2ª Ed., Editora Edipro. 
11 PEREIRA, Sérgio Gischkow. Estudos de Direito de Família, Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004.  
12 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. (...) 
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adoção. O Novo Código Civil adequou-se ao texto constitucional, ao 

estabelecer a total paridade dos adotados. 

Quanto à sua natureza jurídica, entendia-se que “A adoção do Código 

Civil de 1916 realçava a natureza negocial do instituto, como contrato de 

Direito de Família, tendo em vista a singela solenidade da escritura pública 

que a lei exigia (art. 375)”. No entanto, na atual concepção, não há mais 

apenas uma livre manifestação de vontade das partes, mas o Estado 

intervém no sentido de que a adoção somente será regular se esta se der 

por sentença judicial, o que afasta, portanto, a natureza contratual do 

instituto.  

 

1.2. A adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

1.2.1. Evolução Legislativa e ECA 

 

A legislação específica que trata da adoção no direito brasileiro 

consiste na Lei 8.69/90: o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal 

regramento infraconstitucional passou a absorver os princípios 

constitucionais elencados na Carta Magna de 1988 no que condiz aos 

direitos da criança e do adolescente, assim como alinhou-se ao 

entendimento de Tratados e Convenções Internacionais referentes ao tema.  

No cenário internacional, destaca-se, primordialmente, a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, aprovada por unanimidade pela Assembléia 

das Nações Unidas em 1989, a qual vai além da Declaração Universal dos 

Direitos da Criança, esta que somente consistia em “carta de intenções”. 

Essa Convenção, de fato, obriga coercitivamente que os Estados que fazem 

parte da mesma (que subscreverem e ratificaram), ajam e se 

responsabilizem quanto à proteção de crianças e adolescentes. 
                                                                                                                            
§ 6º - 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. 
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A citada Convenção trouxe para o universo jurídico a Doutrina da Proteção 
Integral. Situa a criança dentro de um quadro de garantia integral, evidencia 
que cada país deverá dirigir suas políticas e diretrizes tendo por objetivo 
priorizar os interesses das novas gerações; pois a infância passa a ser 
concebida não mais como um objeto de “medidas tuteladoras”, o que 
implica reconhecer a criança sob a perspectiva de sujeito de direitos.13  

 

Especificamente, no que se refere à questão da adoção e princípios 

que regem a mesma, alguns artigos da Convenção, aprovada pelo 

Congresso Nacional em 1990, merecem destaque14 

Art.3  

1 – Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições 
públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades 
administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 
primordialmente, o melhor interesse da criança. 

2 – Os Estados Partes comprometem-se a assegurar à criança a 
proteção e o cuidado que sejam necessários ao seu bem-estar, levando 
em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras 
pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão 
todas as medidas legislativas e administrativas adequadas. 

3 – Os Estados Partes certificar-se-ão de que as instituições, os serviços e 
os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das 
crianças cumpram os padrões estabelecidos pelas autoridades 
competentes, especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde 
das crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência de 
supervisão adequada. 

(...) 

Art.16  

1 – Nenhuma criança será objeto de interferência arbitrárias ou ilegais 
em sua vida particular, sua família, seu domicílio, ou sua 
correspondência, nem de atentados ilegais a sua honra e a sua reputação.  

2 – A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferência ou 
atentados.  

(...) 

Art.20  

1 – As crianças privadas temporária ou permanentemente do seu seio 
familiar, ou cujo interesse maior exija que não permaneçam nesse 
meio, terão direito à proteção e à assistência especiais do Estado.  

                                            
13 Organizadores: Antonio Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite. Os 

“Novos” Direitos no Brasil. Editora Saraiva. São Paulo, 2003. 
14 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D99710.htm>. Acesso em 02/12/2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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2 – Os Estados Partes garantirão, de acordo com suas leis nacionais, 
cuidados alternativos para essas crianças 

3 – Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a colocação em lares de 
adoção, a Kafalah do direito islâmico, a adoção ou, caso necessário, a 
colocação em instituições adequadas de proteção para as crianças. Ao 
serem consideradas as soluções, deve-se dar especial atenção à 
origem étnica, religiosa, cultural e lingüística da criança, bem como à 
conveniência da continuidade de sua educação.  

 

Art. 21  

Os Estados Partes que reconhecem ou permitem o sistema de adoção 
atentarão para o fato de que a consideração primordial seja o interesse 
maior da criança. Dessa forma, atentarão para que:  

a) a adoção da criança seja autorizada pelas autoridades competentes, 
as quais determinarão, consoante as leis e os procedimentos cabíveis 
e com base em todas as informações pertinentes e fidedignas, que a 
adoção é admissível em vista da situação jurídica da criança com 
relação a seus pais, parentes e representantes legais e que, caso solicitado, 
as pessoas interessadas tenham dado, com conhecimento de causa, seu 
consentimento à adoção, com base no assessoramento que possa ser 
necessário;  

b) a adoção efetuada em outro país possa ser considerada como meio de 
cuidar da criança, no caso em que a mesma não possa ser colocada em um 
lar sob guarda ou entregue a uma família adotiva ou não logre atendimento 
adequado em seu país de origem;  

c) a criança adotada em outro país goze de salvaguardas e normas 
equivalentes às existentes em seu país de origem com relação à adoção;  

d) todas as medidas apropriadas sejam adotadas, a fim de garantir que, em 
caso de adoção em outro país, a colocação não permita benefícios 
financeiros indevidos aos que dela participarem;  

e) quando necessário, promovam os objetivos do presente Artigo mediante 
ajustes ou acordos bilaterais ou multilaterais, e envidem esforços, nesse 
contexto, com vistas a assegurar que a colocação da criança em outro país 
seja levada a cabo por intermédio das autoridades ou organismos 
competentes. 

GRIFEI 

 

Os princípios norteadores previstos na Constituição Federal de 

proteção à criança, aliados aos princípios da Convenção da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança se mostram presentes no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. No entanto, é preciso ir além, no sentido de que o 

governo invista e implemente políticas públicas de proteção aos menores 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem o relevante papel, ao 
regulamentar o texto constitucional, de fazer com que este último não se 
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constitua em letra morta. No entanto, a simples existência de leis que 
proclamem os direitos sociais, por si só; não consegue mudar as estruturas; 
antes há de se conjugar aos direitos uma política social eficaz que de fato 
assegure materialmente os direitos já positivados.15  

 

Portanto, a adoção hoje no Brasil, é juridicamente amparada e 

regulada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Indubitavelmente, só a intervenção estatal via judiciário não é 

suficiente para que o que se dispõe no ordenamento jurídico corresponda à 

realidade: é preciso que tanto a sociedade como os demais órgãos públicos 

se comprometam no incentivo e concretização do que prevê a legislação. 

 

1.2.2. Requisitos e impedimentos para a adoção 

 

Num primeiro momento, destaca-se que a perda do poder familiar (art. 

24 do Estatuto da Criança e do Adolescente16) deverá ser antecedente à 

adoção, mesmo que declarado na mesma sentença, consistindo, portanto, 

no primeiro requisito da adoção. Deve-se tomar cuidado, no entanto, ao 

analisar os requisitos da perda do poder familiar, pois esta somente ocorrerá 

em casos específicos, por decisão judicial fundamentada e conforme dispõe 

o art. 1.638 do Código Civil17 combinado com o art. 22 do ECA18.  

Imprescindível dizer que a simples arguição de “melhores condições 

financeiras ao menor” não é motivo suficiente que possa acarretar a perda 
                                            
15 Organizadores: Antonio Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite. Os 

“Novos” Direitos no Brasil. Editora Saraiva. São Paulo, 2003. 
16 “Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder poder familiar serão decretadas 

judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem 
como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o 
art. 22.” 

17 Art. 1.638. 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. 
 
18 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 
as determinações judiciais. 
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do poder familiar, consoante art. 23 do ECA, in verbis: “Art. 23. A falta ou a 

carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda 

ou a suspensão do poder familiar”.  Em realidade, a situação ideal que se 

buscar obter é que a adoção seja consentida pelos pais biológicos, como 

livre manifestação de vontade. 

Quanto aos requisitos objetivos propriamente ditos para adoção, 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4019 dispõe 

que o adotando deverá ter no máximo 18 anos quando da data do pedido, 

salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Relativamente aos 

adotantes, a idade mínima requisitada é de 18 anos, independente do 

estado civil do indivíduo. Há também dos impedimentos previstos nos incisos 

do art. 40 do ECA, sejam eles: 

§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 

§ 2º Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam 
casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a 
estabilidade da família.  

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 
adotando. 

§ 4º Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros 
podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o 
regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado 
na constância do período de convivência e que seja comprovada a 
existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor 
da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. 

 

Quanto ao aspecto subjetivo, a maturidade para adoção consta como 

requisito, mas que deverá este ser analisado pelo juiz no caso concreto. 

Também será considerada a estabilidade da família e a verificação de 

convivência através da análise da situação do casal adotante. 

Temos ainda como requisito o consentimento dos pais ou 

representante legal do adotando, salvo nos casos de pais desconhecidos ou 

havendo ocorrência de extinção do pátrio poder. Outro ponto que deve ser 

mencionado é que a partir dos 12 anos, o menor deverá ser ouvido para que 

                                            
19 Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, 

salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
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manifeste o seu consentimento ou não. Isto, em realidade não é um 

requisito, pois a negativa de consentimento do adotando não obriga o 

indeferimento do pedido de adoção, porém, ocorrendo a hipótese aventada, 

todo o processo deverá ter maiores cuidados. 

Convém ressaltar que, em todo o processo de adoção, tem-se como 

requisito processual a participação necessária do Ministério Público, tendo 

em vista o interesse público da adoção e o envolvimento de menor, 

consoante art. 82, I20 do Código de Processo Civil. 

 

1.2.3. Guarda dos filhos 

 

Primeiramente, fundamental destacar que a guarda dos filhos é 

advinda diretamente do poder familiar, antes denominado “pátrio poder”. O 

poder familiar, em realidade, é constituído por uma série de direitos e 

deveres, sendo a guarda um de seus elementos integrantes.  

A guarda dos filhos é regulada especificamente nos arts. 33 a 3521 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo a caracterizar as obrigações 

inerentes àqueles que a detém. Conforme art. 33 do ECA: “A guarda obriga 

a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais”. 

Todavia, ressalto que ao contrário da adoção, - permanente, definitiva 

e irrevogável - , a guarda é uma modalidade de colocação do menor em 

família substituta que não extingue o poder familiar dos pais biológicos. 

Disso tem-se que a guarda é situação jurídica temporária, que poderá ser 

                                            
20 Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir: 
I - nas causas em que há interesses de incapazes;(...) 
 
21 Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, ouvido o Ministério Público. 
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deferida aos avós, tios, quaisquer outros parentes ou até mesmo terceiros, 

devendo, no entanto, ser ambiente familiar compatível (art. 29 do ECA22). 

Em realidade, a guarda consiste em estágio de colocação do menor 

em família substituta, e pode ser, inclusive, anteceder à adoção. O período 

de guarda da família substituta é importante, uma vez que se pode avaliar se 

a criança se adapta ao ambiente familiar, de modo que diminua o risco de 

desistência do processo de adoção 

Pode acontecer de, durante o período de guarda, a família adotante desistir 
da adoção e devolver a criança ou o adolescente. 

Em geral, pais preparados, que refletiram o suficiente a respeito da decisão 
de adotar, que estão sendo orientados e acompanhados pelas equipes 
interdisciplinares das Varas da Infância e Juventude e/ou Grupos de Apoio à 
Adoção, encontram mais facilmente mecanismos assertivos na definição do 
tipo de criança que podem incorporar à família, e levam adiante o projeto 
solicitando ajuda em momentos de dificuldades.23  

 

Ainda, uma vez a guarda considerada uma das medidas de proteção 

à criança e ao adolescente, pode ser aplicada nas situações do art. 98 do 

ECA, in verbis: 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 
violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

 

Já quanto aos requisitos da guarda, estes se encontram especificados 

nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 33 do ECA, que lista como principais efeitos:  a 

regularização da posse de fato; a possibilidade de deferimento excepcional 

para atender a situações peculiares ou suprir falta dos pais/responsáveis; e 

                                            
22 Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por 

qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente 
familiar adequado. 

23 SCHREINER, Gabriela. Por uma cultura da adoção para a criança. Editora 
Consciência Social. 
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a concessão da condição da criança ou adolescente como dependente para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

1.3.  Procedimento para realização da adoção 

 

1.3.1. Cadastro das crianças e adolescentes para adoção 

e habilitação dos adotantes nas Varas da Infância 

e da Juventude 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que em cada 

comarca ou foro regional haja registro de crianças e adolescentes em 

condições de serem adotados e de pessoas interessadas em adotar (art. 

5024). Para serem incluídos nesse rol, os pretendentes à adoção devem ser 

considerados aptos após a realização de entrevistas e estudo social.  

Cumpre fazer a ressalva que mesmo quando o adotante não está 

inscrito nessa lista, mas manifestar vontade de adotar pessoa específica, 

caracteriza-se a adoção “intuitu personae”. Temos como exemplo dessa 

modalidade de adoção os casos em que uma criança é achada no lixo por 

uma família que queira ficar com ela, ou também muito usualmente nos 

casos em que a mãe não tem condições financeiras para criar o infante, e dá 

a criança para a família que acredita ter melhores recursos materiais e 

afetivos. Nesses casos, em que pese o descumprimento da formalidade do 

cadastro no rol de adotantes, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou 

no sentido de que, in casu, deve-se priorizar o melhor interesse da criança, 

de modo que se o infante já criou laços socioafetivos com a família, deverá 

permanecer com a mesma, conforme entendimento aqui ementado, verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL - MEDIDA CAUTELAR - AFERIÇÃO DA 
PREVALÊNCIA ENTRE O CADASTRO DE ADOTANTES E A ADOÇÃO 
INTUITU PERSONAE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR 
INTERESSE DO MENOR - ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO 

                                            
24 Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um 

registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas 
interessadas na adoção. 
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DA MENOR COM O CASAL DE ADOTANTES NÃO CADASTRADOS, COM 
O QUAL FICOU DURANTE OS PRIMEIROS OITO MESES DE VIDA - 
APARÊNCIA DE BOM DIREITO - OCORRÊNCIA - ENTREGA DA MENOR 
PARA OUTRO CASAL CADASTRADO - PERICULUM IN MORA - 
VERIFICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.25 

 

Anteriormente à previsão legal, muitos juízes já se preocupavam em 

cadastrar os adotandos potenciais. Tal cadastro, a partir da vigência do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, passou a ser obrigatório.  Nesse 

sentido, uma vez que os pretendentes à adoção não constam como 

cadastrados, tal situação pode vir a constituir fato impeditivo do pedido de 

adoção. 

 

1.3.2. Estágio de convivência 

 

Quando do processo de adoção, será determinada pelo juiz a 

realização de estudo social, se possível por equipe interdisciplinar, devendo a 

concessão da medida ser antecedida de estágio de convivência. O estágio de 

convivência é obrigatório para menores de 18 anos (art. 46 do ECA26), 

podendo ser dispensado no caso de o adotando ter menos de 1 ano de idade 

ou se já estiver na companhia do adotante por tempo suficiente para avaliar-

se a conveniência da constituição do vínculo. 

 

 

1.3. Efeitos jurídicos e sociais da adoção: sentença que confere a 

adoção e registro civil 

 

                                            
25 STJ. AgRg na MC 15097 / MG. Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma. 

Julgado em 05/03/2009 
26 Art. 46. 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. 
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Conforme o art. 47 do ECA27, o vínculo de adoção se forma a partir 

da sentença judicial, a qual será inscrita no registro civil mediante mandado. 

Mas os efeitos somente iniciarão a partir do trânsito em julgado da sentença 

constitutiva que declarou a adoção (art. 47, §7° do ECA). Salienta-se que 

eventual arrependimento posterior à sentença é ineficaz.  

Quanto à alteração do nome do adotado, a alteração do sobrenome é 

obrigatória, porém do prenome é possível a pedido do adotante. 

 

2. Adoção pela família homoafetiva 

 

2.1.  Nova concepção de família no direito civil brasileiro 

 

2.1.1. Vedação à discriminação e direitos fundamentais: 

construindo uma interpretação conforme a 

Constituição através da aplicação dos princípios 

constitucionais 

 

                                            
27 Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita 

no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. 
§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de 

seus ascendentes. 
§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do 

adotado. 
§ 3o  A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do 

Registro Civil do Município de sua residência 
§ 4o  Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do 

registro.   
§ 5o  A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer 

deles, poderá determinar a modificação do prenome         
§ 6o  Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a 

oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei 
§ 7o  A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença 

constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 42 desta Lei, caso em que terá força 
retroativa à data do óbito. 
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Ao longo do tempo, percebeu-se que, nas ciências jurídicas, a 

construção de novos paradigmas se dá conquanto tal enquadramento de 

situações que ocorrem no meio social não mais se coadunam com o que 

prevê o ordenamento jurídico. Neste passo, a necessidade de 

questionamento de modelos essencialmente racionalistas28 ou 

jusnaturalistas29 vem se tornando cada vez maior, e restando por 

mostrarem-se obsoletas frente às mais complexas situações jurídicas 

A teoria jurídica formalista, instrumental e individualista vem sendo 
profundamente questionada por meio de seus conceitos, de suas fontes e 
de seus institutos diante das múltiplas transformações técnico-científicas, 
das práticas de vida diferenciadas, da complexidade crescente de bens 
valorados e de necessidades básicas, bem como da emergência de atores 
sociais, portadores de novas subjetividades (individuais e coletivas). (...) 
Impõe-se a construção de novo paradigma para a teoria jurídica em suas 
dimensões civil, pública e processual, capaz de contemplar o constante e o 
crescente aparecimento histórico de “novos” direitos. Esses “novos” direitos 
que se desvinculam de uma especificidade absoluta e estanque assumem 
caráter relativo, difuso e metaindividual30 

A partir disso, nascem novos direitos que fogem à dogmática 

tradicional, dando-se, historicamente, em razão de certos motivos, como 

dispõe Norberto Bobbio31 “a) aumentou a quantidade de bens considerados 

merecedores de tutela; b) estendeu-se a titularidade de alguns direitos 

típicos a sujeitos diversos do homem; c) o homem não é mais concebido 

como ser genérico, abstrato, mas visto na especificidade ou na 

concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como 

criança, velho, doente, etc”. 

Imperioso destacar que neste ínterim se encaixam os direitos 

chamados de “direitos de terceira geração”32 que se referem a “As 

                                            
28 Referente ao racionalismo cartesiano. 
29 Direitos naturais que antecederiam qualquer sociedade política, são chamados de 

"inalienáveis e sagrados”. 
30 Organizadores: Antonio Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite. Os 

“Novos” Direitos no Brasil. Editora Saraiva. São Paulo, 2003. 
31 A era dos Direitos, 1992. Apud. 
32 Relativos à classificação que enquadra os “direitos de primeira geração como os 

civis e políticos, advindos das revoluções burguesas; os “direitos de segunda geração” que 
não os direitos sociais, econômicos e culturais, num contexto de processo de 
industrialização; os “direitos de terceira geração” que são os metaindividuais, coletivos, 
difusos e de solidariedade; “os direitos de quarta geração” que são os relativos à 
biotecnologia, à bioética e à regulação da engenharia genética; e por fim os “direitos de 
quinta geração”, que são os advindos das tecnologias de informações (internet), do 
ciberespaço e da realidade virtual em geral. 
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transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, a amplitude dos 

sujeitos coletivos, as formas de ser em sociedade têm projetado e 

intensificado outros direitos que podem ser inseridos na “terceira dimensão”, 

como os direitos de gênero (dignidade da mulher, subjetividade feminina), os 

direitos da criança, os direitos do idoso (Terceira Idade), os direitos dos 

deficientes físico e mental, os direitos das minorias (étnicas, religiosas, 

sexuais) e os novos direitos da personalidade (à intimidade, à honra, à 

imagem)33  

Juridicamente, em que pese não haver literalmente artigo 

constitucional que aborde o tema de liberdade de gênero, através de 

argumentação jurídica e construção hermenêutica, podemos nos basear na 

vedação aos atos discriminatórios, à proteção da igualdade (art. 5°, caput)34 

e à dignidade pessoa humana (art. 1°, III)35. No que se refere à dignidade da 

pessoa humana, podemos considerar como princípio fundante do Estado 

Democrático de Direito, uma vez que procura assegurar a todos os 

indivíduos condições mínimas de subsistência para que possam se 

autodeterminar livremente na sociedade. Como assevera Ingo Sarlet  

(...) qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da 
via em comunhão com os demais seres humanos.36  

 

                                            
33 Ibdem. P. 25. 
34 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: 

35 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: (...) 

III - a dignidade da pessoa humana; (...) 
36 Apud SARLET, Ingo Wolfgang. A dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
2001, p. 60.  

DIAS, Maria Berenice. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, 1ª Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. P. 118.   
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A Constituição Federal de 1988, já em seu art. 3°, inciso IV dispõe 

que “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(...)  promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.”  A partir disso, temos 

que o texto constitucional possui vedação expressa a quaisquer atos 

discriminatórios à dignidade da pessoa humana, de modo que, poder-se-ia 

incluir a questão da discriminação por orientação sexual, uma vez que não 

são listadas todas as formas possíveis de discriminação. 

Já no caput do art. 5° da Carta Magna, temos expressa a igualdade 

formal entre os cidadãos brasileiros, quando declarado que “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 (...)”. Nesse sentido, cabem aqui algumas observações no que se 

refere à questão da aplicação dos princípios constitucionais, em especial no 

que se refere ao princípio da igualdade. 

Os princípios constitucionais, uma vez considerados como “norte” 

para aplicação das regras e normas do ordenamento jurídico, são 

imprescindíveis quando da análise de direitos fundamentais frente ao caso 

concreto. Assim sendo, Ávila define princípios da seguinte forma, in verbis:  

(...) são deveres de otimização aplicáveis em vários graus segundo as 
possibilidades normativas e fáticas: normativas, porque a aplicação dos 
princípios depende dos princípios e regras que a eles se contrapõe; fáticas, 
porque o conteúdo dos princípios como normas de conduta só pode ser 
determinado quando diante dos fatos37 

 

Muito embora não esteja expressa na Constituição a questão da 

discriminação por orientação sexual, como já frisado, podemos inferir tal 

norma pela aplicação de uma série de princípios, a começar pelo princípio 

da igualdade. Analisar-se-á, portanto, esse princípio no que se refere à 

orientação sexual dos indivíduos. 

                                            
37 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 4ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 

2010. P. 29. 
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Pois bem. O princípio da igualdade só adquire sentido enquanto 

considerados dois indivíduos a partir de uma mesma realidade fática, e, 

considerando uma restrição de direitos a um dos mesmos, analisar-se-á se 

esta restrição não ofende os direitos e garantias fundamentais e mais – se 

existe uma função justificadora à finalidade a que esta restrição se propõe. 

Desta forma, uma vez considerado um indivíduo heterossexual e um 

homossexual, podemos perceber que ainda há forte discriminação quanto ao 

segundo, uma vez que, em situação fática igualitária, lhe são restringidos 

vários direitos que são concedidos indubitavelmente aos heterossexuais. 

Outro princípio constitucional inerente quando do reconhecimento dos 

direitos dos homossexuais e consequentemente da família homoafetiva é o 

princípio da isonomia. Examinando este postulado normativo, na linguagem 

de Humberto Ávila, ou princípio, na linguagem tradicional, observa-se que a 

Constituição assegura o tratamento igualitário aos indivíduos, vedando 

qualquer tipo de preconceito e discriminação. O tratamento desigual aos 

indivíduos homossexuais, portanto, atenta contra a dignidade da pessoa 

humana e ao princípio da isonomia, tendo em vista que desequilibra a 

relação jurídica entre os sujeitos, encerrando situação que vai de encontro 

aos princípios fundantes do Estado Democrático de Direito. 

Por outro viés, há de se considerar que a Carta Magna não define um 

rol taxativo das diversas formas de entidade familiar, posto que conforme o 

art. 22638, há previsão de tutela do Estado a outros núcleos que fogem ao 

conceito tradicional, apontando a especial proteção estatal também às 

famílias monoparentais e as formadas em virtude de união estável. Entende-

se que da leitura desse dispositivo, a proteção do Estado estende-se aos 

diversos núcleos familiares da sociedade, conquanto fundados em relações 

entre indivíduos que denotem afetividade, estabilidade e ostensividade, 

sendo o vínculo afetivo o elemento primordial caracterizador da entidade 

familiar. 

 

                                            
38 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
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2.1.2. A formação de novas famílias: a família 

homoafetiva  

 

A primeira observação a se fazer quanto à questão da família 

homoafetiva é que tanto na Constituição quanto na legislação 

infraconstitucional não há qualquer norma ou dispositivo que impeça ou vede 

tal núcleo familiar. O que ocorre, em realidade, é uma interpretação moralista 

do operador do direito que não costumava reconhecer essa situação jurídica, 

mesmo sendo um fato social notório, restando por demostrar alto teor 

religioso. Como bem afirma Maria Berenice Dias  

 
Em face do repúdio social, fruto da rejeição de ordem religiosa, as uniões de 
pessoas do mesmo sexo receberam, ao longo da história, um sem-número 
de rotulações pejorativas e discriminatórias. Porém, essa é uma realidade 
que não se pode mais fazer de conta que não existe.39  

 

Já há algumas décadas que percebemos que o direito civil não mais 

comporta aquele conceito fechado, excludente e pré-conceituoso de direito de 

família do Código Civil de 1916. Muitas mudanças em níveis sociais vêm 

ocorrendo, obrigando que o juiz se pronuncie sobre situações fáticas que não 

são previstas no ordenamento jurídico em âmbito legislativo.  

Desde a Constituição Federal de 1988, que elencou uma série de 

princípios fundantes do Estado Democrático de direito, observa-se que o 

direito brasileiro não mais se baseia num sistema linear de subsunção de 

normas, mas para a devida aplicação do direito, é necessária uma visão 

sistematizada do ordenamento jurídico. Nesse contexto, importante destacar 

que  

 
O reconhecimento de que a sistemática adotada pelo regime da codificação 
– um modelo permeado pelo dogma da completude e do fechamento – não 
mais se coadunava com todas as hipóteses fáticas da realidade, conduz a 
criação de um sistema mais flexível, entretanto, com uma crescente 
produção de leis periféricas, demarcando a era dos microssistemas 
normativos.”40  

 

                                            
39 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 3ª Ed. (verificar pag) 
40 ALMEIDA, Patrícia Silva de. As relações homoafetivas e a possibilidade 

jurídica da adoção no direito brasileiro, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 
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Consequentemente, é preciso que o juiz tenha uma visão que vá além 

da norma positivada, alcançando, portanto, uma aplicação conjunta das 

normas e princípios do ordenamento jurídico.  

Em especial no que se refere ao Direito de Família, a Constituição 

Federal, em seu art. 226, caput, dispõe que a família terá especial proteção 

do Estado. Também em seus parágrafos seguintes, em que pese haver 

referência da união estável e casamento entre homem e mulher (art. 226, §§ 

3º e 5º), isso não significa que o constituinte tenha necessariamente limitado 

o núcleo familiar em uma só modalidade, pois no §4º do mesmo artigo dispõe 

que “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes”, do que se conclui que a 

Constituição utilizou “homem e mulher” apenas como exemplificativos.  

Repisa-se que o art. 226, ao dispor que a família tem especial proteção 

do Estado, não define taxativamente os núcleos familiares abrangidos, de 

modo que num esforço hermenêutico, o intérprete da norma deverá concluir 

que são todos os núcleos familiares tutelados pelo Estado. Desde que 

formada por laços de afetividade e solidariedade, a família poderá constituir-

se numa pluralidade de sujeitos, não importando sua etnia, religião ou 

orientação sexual. Assim sendo, não há de se falar em não reconhecimento 

das famílias homoparentais, pois estão igualmente sob a proteção do Estado 

e devem possuir os mesmos direitos reconhecidos aos demais núcleos 

familiares. 

Nesta senda, a própria Constituição abriu possibilidades de 

reconhecimento de outros núcleos familiares que fogem ao modelo civilista de 

1916, como assinala Patrícia Silva de Almeida ‘Esse novo viés, ínsito a partir 

da promulgação da Carta Constitucional de 1988, atribuiu ao direito privatista 

outra perspectiva, redimensionando a qualificação do homem como sujeito 

abstrato, estabelecendo outro olhar sobre o “ser”, enquanto sujeito de 

direitos’41, podendo, portanto, possibilitar-se o reconhecimento de união 

estável, casamento e também a concessão do direito de adoção à família 

homoparental. 

                                            
41 ALMEIDA, Patrícia Silva de. As relações homoafetivas e a possibilidade 

jurídica da adoção no direito brasileiro, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 
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No direito de família, muito se debateu e ainda mais hoje se debate 

sobre o conceito de família. Por muito tempo família aceita socialmente era o 

conjunto de pessoas formadas por um casal heterossexual e seus 

descendentes, de cunho biológico-reprodutivo. 

Esse conceito foi o preponderante até boa parte do século XX, quando 

começaram a ser criados mecanismos em direito de família que buscaram a 

dissolução matrimonial, por exemplo. Muito do que hoje se alcançou em 

matéria de evolução no direito de família se deve muito à sociologia e 

também à emancipação feminina, uma vez que o já ultrapassado modelo de 

família patriarcal favorecia sempre o “pai de família”, detentor do “pátrio 

poder”, que felizmente caiu em desuso. Como bem asseverado  

 
A família, como uma realidade sociológica que sofreu transformações ao 
longo de sua evolução, teve significativas mudanças, sendo que por várias 
vezes chegou-se a discutir a crise da família e até o seu possível 
desaparecimento (na época em que surgiu a Lei do Divórcio em 1968). 
Hoje, na pós-modernidade, temos um vasto de novos modelos familiares 
monoparentais, homoparentais, recompostas, descontruídas, clonadas, 
geradas artificialmente, todas capazes de transmissão de valores, tão 
sólidos quanto os valores da família tradicional clássica, conforme dispõe 
Elisabeth Roudinesco em A família em desordem; assim como atém-se 
Michelle Perrot no artigo O nó e o ninho, p. 81, em que assinala que a 
família ainda permanece como o centro da existência do homem 
contemporâneo. De acordo com os referidos sociólogos, os laços familiares 
do terceiro milênio visam à solidariedade, à fraternidade, à ajuda mútua, os 
laços de afeto e de amor.” 42 

 

Como já visto, a família passou por diversas mudanças ao longo da 

história, em especial no século passado, quando a mulher, ao emancipar-se, 

indo para o mercado de trabalho e conquistando seus direitos civis, numa 

cada vez maior situação de igualdade com o homem, forneceu uma nova 

visão da sociedade patriarcal. A partir disso, as famílias passaram a 

estruturar-se de outras formas, inicialmente rechaçadas pela sociedade, mas 

que hoje já começam a ser mais aceitas, como as famílias monoparentais e 

homoparentais.  

Como toda mudança social em nível estrutural só ocorre de forma 

gradual, pois há uma verdadeira ojeriza a mudanças bruscas de 

comportamento social, essas novas famílias vem buscando espaço e 
                                            
42 ALMEIDA, Patrícia Silva de. As relações homoafetivas e a possibilidade 

jurídica da adoção no direito brasileiro, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 
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reconhecimento social e também jurídico. No caso das uniões homoafetivas, 

importante fazer a seguinte reflexão à luz constitucional 

 
Portanto, evidencia-se, no caso das uniões homoafetivas que vem sendo 
desconsideradas na órbita civil como uma unidade familiar, não se pode 
olvidar que ancorado no conceito ínsito no caput do art. 226 da Constituição 
Federal, tais famílias inserem como verdade fática social, dignas de 
proteção, tais quais as matrimonializadas, as concunbinatárias, as 
monoparentais e as socioafetivas.43  

 

Nesse ínterim, abandona-se a ideia de família associada unicamente à 

questão reprodutiva, biológica e patrimonial, mas visa-se a família como 

núcleo de pessoas voltadas à convivência baseada em relações de amor e 

afeto. O formalismo existente é deixado de lado, para dar lugar a um cenário 

dinâmico e constantemente mutável, que acompanhe a mutabilidade das 

relações afetivas entre os indivíduos. 

Hodiernamente, denota-se que as relações de parentesco e filiação 

estabelecidas em um núcleo familiar obedecem preponderantemente aos 

critérios de socioafetividade, pela qual são valorizados os laços emocionais 

e afetivos pelos quais são unidos os indivíduos de uma família. Nesse 

sentido, o conceito de entidade familiar no direito civil assume um viés 

sociológico e psicológico, devendo o juiz estar atento a estes fatores, 

objetivando alcançar uma transcendência das ciências jurídicas.  

A doutrina, tentando entender e acompanhar as mudanças de 

paradigmas sociais primeiramente assimilados pela jurisprudêcia, busca 

compreender e reforçar a importância da socioafetividade no direito de 

família, uma vez que o vínculo afetivo entre pais e filhos com amor, afeto e 

carinho, na realidade fática, se sobrepõe a laços meramente biológicos. 

Salienta-se que os laços biológicos não devem ser totalmente 

desconsiderados, mas deve ter-se sempre em mente o bem estar da 

criança. Como bem diz Sérgio Pereira 

A consolidação de uma paternidade ou maternidade socioafetiva não pode 
impedir que o filho busque conhecer, inclusive judicialmente, sua 
genealogia, suas raízes, suas origens, seus antepassados. Além do direito 

                                            
43 ALMEIDA, Patrícia Silva de. As relações homoafetivas e a possibilidade 

jurídica da adoção no direito brasileiro, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 
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de personalidade envolvido, manifesto o interesse jurídico em tal 
descoberta, em face dos impedimentos matrimoniais, do sofrimento 
psicológico e emocional decorrente do desconhecimento das origens, das 
compatibilidades em doações de órgãos, da análise de doenças 
geneticamente transmissíveis.44 

 

No entanto, a busca pela paternidade biológica, por exemplo, deve 

conhecer limites, de modo a assegurar o equilíbrio psicológico do infante. O 

melhor interesse sempre deve prevalecer, não obstante ser direito 

personalíssimo, não é absoluto enquanto demostrar prejuízos psicológicos 

sérios para a criança ou adolescente.  

Outrossim, o direito hoje mostra-se fragmentado no que se refere ao 

pluralismo desenfreado de leis para regular questões jurídicas cada vez mais 

especializadas, sendo, contudo, por outro lado, sistemático, uma vez que o 

julgador deve sistematizar todas essas normas fragmentadas, considerando a 

intersubjetividade e comunicabilidade axiológica constitucional. Neste passo, 

o sistema jurídico não é mais algo fechado, sob pena de deixar de incorrer na 

impossibilidade de resolução de um caso concreto que não tenha a sua 

norma imediatamente aplicável.  

Os princípios constitucionais e a valoração da situação fática darão 

condições para o julgador “dizer o direito”. Imprescindivelmente, o juiz, ao se 

deparar com a situação jurídica, deverá transcender o olhar dogmático, 

havendo aqui “uma nova proposta de reflexão à jurisprudência, cuja 

aproximação da realidade social é cada vez maior45. 

A questão do reconhecimento das uniões homoafetivas inicia-se por 

uma virada de paradigma jurisprudencial, portanto, que não atribui somente 

efeitos patrimoniais a estas entidades, mas todos os efeitos jurídicos 

enquanto núcleo familiar. Como decorrência disso, a jurisprudência vem 

também reconhecendo o direito à adoção pela família homoparental.  

Em que pese tal evolução do pensamento jurisprudencial, ainda há 

casos em que não há concessão da adoção pelos pares homoafetivos, 

utilizando-se normas civilistas como argumento, mesmo quando o casal 
                                            
44 PEREIRA, Sérgio Gischkow. Estudos de Direito de Família. Ed. Livraria do 

Advogado, 2004. 
45 Idbem pág. 25. 
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homoafetivo já vive em união estável por anos, com intuito de formar família. 

Aqui há claramente uma preponderância de preconceitos e moralismos que 

influenciam no discernimento do julgador, tornando a orientação sexual dos 

indivíduos envolvidos como fator depreciativo na qualificação dos mesmos. 

Até recentemente a questão de reconhecimento da união estável entre 

homossexuais era prontamente rechaçada pela maioria da doutrina e 

jurisprudência. Os argumentos jurídicos levantados eram no sentido de que o 

art. 226, §3º da Constituição Federal expressamente definia a união estável 

somente entre homem e mulher. Essa tese, que infelizmente ainda encontra 

eco em parte da doutrina e jurisprudência, fazia uma interpretação literal do 

dispositivo constitucional, não se preocupando com uma interpretação 

sistemática da Constituição. Exemplificativamente, transcrevo aqui opinião 

sobre o tema de Sérgio Gischkow Pereira46  

 
A questão é muito simples: nosso sistema jurídico não comporta ainda 
sequer a construção pela analogia. O problema está em que a Constituição 
Federal expressamente só aceita união estável entre heterossexuais. A 
solução da analogia é forçada, pois implica terminar concedendo os 
mesmos direitos dos heterossexuais na união estável. Está evidente que a 
Constituição Federal não permitiu união estável, ou efeitos dela 
decorrentes, para homossexuais 

 

Pois bem, peca aqui o jurista, com todo o respeito à opinião divergente, 

em não levar em contra princípios norteadores dos arts. 1º, 3º e 5º da Carta 

Magna, que expressamente vedam todas as formas de discriminação, 

celebram a dignidade da pessoa humana e fomentam a igualdade e isonomia 

entre todos e todas. Houve, conforme se depreende do trecho transcrito, uma 

interpretação literal e excludente do dispositivo constitucional, o que não me 

parece adequado, se considerarmos que não há qualquer palavra ou 

expressão que denote a intenção do constituinte em vedar outras formas de 

união estável, de modo que se assim o desejasse, estaria expressamente 

previsto. 

Esse ponto de vista discriminatório, que não reconhece o núcleo 

familiar homoafetivo, não mais se sustenta conforme a corrente 

                                            
46 Ibdem p. 34. 
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jurisprudencial atualizada, assim como os últimos julgamentos do STF47. 

Como bem assinalado  

 
Nesse sentido, as relações homoafetivas que apresentem os requisitos da 
notoriedade, publicidade, coabitação, fidelidade, com lastro no princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana e na igualdade, se 
decorrentes de uma verdadeira comunhão de afetos, deve ser vista como 
uma unidade familiar.48 

 

No que se refere especificamente à adoção, não há vedação legal para 

que a mesma seja concedida à família homoparental, pois se por um lado os 

pares homoafetivos são reconhecidos enquanto união estável, há também o 

direito dessa família procriar, seja pela adoção de ambos, ou pela adoção do 

filho do (a) companheiro (a). Não se pode, portanto, argumentar a não 

concessão da adoção por pares homoafetivos somente em virtude da sua 

orientação sexual, se todos não há impedimentos conforme o que dispõe o 

ECA49, pois  
Dessa forma, a orientação sexual do candidato não é critério de exclusão, 
tampouco pode hierarquizar os candidatos que têm direito a pleitear a 
adoção plena, sem distinção de qualquer natureza. Assim, entende-se não 
haver diferenciação entre heterossexuais e homossexuais que resulte na 
vedação à adoção.50  

 

                                            
47 Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgarem a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 132, reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. 

48 Ibdem pág. 25. 
49 Em especial no que se refere ao art. 42, verbis: 
Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do 

estado civil.   
§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
§ 2o  Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.   
§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 

adotando. 
§ 4o  Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem 

adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde 
que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e 
que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não 
detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.   

§ 5o  Nos casos do § 4o deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao 
adotando, será assegurada a guarda compartilhada.  

§ 6o  A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação 
de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença 

 
50 Idbem p. 34. 
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A orientação sexual dos indivíduos, algo que compete apenas à esfera 

privada subjetiva, vem sendo considerada – ainda -, pelo operador do direito 

como aspecto relevante para a aplicação da norma no caso concreto, 

ocasionando vedações ou complicações a direitos que normalmente são 

reconhecidos aos indivíduos heterossexuais – maioria aceita socialmente. 

Veja-se, portanto, que o julgador, via de regra, ainda não conseguiu dissociar-

se totalmente da ideia de família como núcleo formado por relações 

biológicas-reprodutivas. 

Imprescindível que a mudança de entendimento tanto jurisprudencial 

como doutrinário partiu do abandono do conceito de família institucionalizada 

pelo matrimônio, do qual advinha a prole legítima. Esse conceito hoje se 

encontra superado, uma vez que as relações afetivas, de amor e 

solidariedade é que são consideradas quando do que se reconhece como 

família.  

Gize-se aqui que não é somente o reconhecimento da família 

homoparental suficiente para equiparar esses indivíduos em termos de 

direitos fundamentais aos demais, mas também é preciso o reconhecimento 

de toda uma gama de direitos em âmbito familiar, que vão desde o direito a 

realizar paternidade/maternidade conjunta até os direitos sucessórios. No que 

se refere ao surgimento da família socioafetiva, merece destaque51 

 
Nesse contexto observa-se a desinstitucionalização do modelo familiar, 
tendo as principais mudanças no núcleo familiar, com o passar do tempo, 
apontado para a falência de certos dogmas até então predominantes. 
Ressalta-se que a existência de uma certa liberdade de escolha e a 
valorização do sentimento de eleição afetiva, de modo que o modelo 
clássico começa a ruir. Paulatinamente, nasce a família moderna, com a 
progressiva eliminação da hierarquia, emergindo uma restrita liberdade de 
escolha; o casamento fica dissociado da legitimidade dos filhos. Começam 
a dominar as relações de afeto, de solidariedade e de cooperação.52  

 

 

2.1.3. Brecha legislativa: a resistência do legislador na 

proteção de minorias; e proposta de emenda 

                                            
51 DIAS, Maria Berenice Dias (coordenação). Diversidade Sexual e Direito 

Homoafetivo. Editora Revista dos Tribunais. Pag. 349. 
52 Ibidem. 
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constitucional que veda discriminação por 

orientação sexual e suas consequências jurídicas;  

 

A atuação do Poder Legislativo no Brasil, enquanto agente fomentador 

da democracia, “caminha a passos lentos” e ainda é muito ineficiente quando 

da elaboração de leis para eficácia de diversos direitos e garantias 

fundamentais. Evidentemente que isso advém de uma tradição histórica, que 

traz arraigado ao legislador um forte teor religioso, assim como uma 

indissociabilidade da opinião pública, que muitas vezes culmina numa 

“ditadura da maioria”.  

O que se observa é que propostas de emenda constitucional e projetos 

de lei que tem como objetivo assegurar garantias e direitos iguais aos 

homossexuais é pauta que sofre verdadeiro repúdio, não havendo êxito na 

aprovação desses projetos. Como assinala Maria Berenice Dias  

 
Não são sequer apreciados projetos que possam desagradar o eleitorado e 
colocar em risco a reeleição. A proposta de emenda constitucional, para 
inserir entre os objetivos fundamentais do Estado (CF 3°, IV) o de promover 
o bem de todos sem preconceito de orientação sexual (PEC 139/1995), e o 
projeto da parceria civil (PL 1.151/1995) são exemplos perfeitos desse 
preconceito: vagam pelo Congresso Nacional há mais de dez anos53  

 

Ora, essa omissão legal causa gera um desconforto, pra dizer 

minimamente, do julgador quando o mesmo se depara com litígio envolvendo 

uniões homossexuais e suas consequências jurídicas. Alegando que não há 

previsão legal, muitos juízes têm deixando de reconhecer a união estável 

homossexual, como se a mesma fosse proibida pelo ordenamento jurídico, o 

que, em realidade, é tão somente uma visão conservadora do direito. 

O que se considerava, antes do reconhecimento da união estável 

homossexual através da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 132/RJ recentemente julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é 

que havia uma sociedade de fato entre duas pessoas. Ou seja, a relação 

entre dois indivíduos do mesmo sexo era caracterizada como algo 

eminentemente negocial, ignorando-se os laços de amor e afeto que 

                                            
53 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. Editora Revista dos 

Tribunais, 2009. P. 188. 
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baseavam essa união. Veja-se aqui o equívoco ao qual incorria o julgador: ao 

não reconhecer os mesmos direitos os indivíduos homossexuais com relação 

às possibilidades de formação de uma família e transpondo a uma solução 

jurídica obrigacional, resta por demarcar ainda mais a violação aos princípios 

da igualdade e isonomia e indica, ainda, que o instituto jurídico da união 

estável seria privilégio apenas concedido aos indivíduos heterossexuais.  

Sob outro aspecto, quando o juiz nega a prestação jurisdicional 

alegando ausência de previsão legal, está indo de encontro ao ordenamento 

jurídico, pois há brechas que autorizam o julgador a se socorrer pela analogia, 

costumes e princípios gerais de direito. Quando o julgador se exime em 

conceder os direitos aos cidadãos homossexuais por falta de previsão legal, 

está incorrendo em julgamento moral de um padrão social não aceito pela 

maioria, utilizando-se, portanto, de sua visão subjetiva impregnada pelo seu 

moralismo pessoal. 

Pois bem, pra tentar solucionar esses problemas de omissão 

legislativa, recentemente o deputado federal Jean Wyllys está encabeçando 

uma proposta de emenda constitucional54 que, se aprovada, irá alterar o art. 

226 da Constituição Federal, alargando as possibilidades do reconhecimento 

da união estável e do casamento civil tanto para heterossexuais como para 

homossexuais. 

O texto atual do art. 226 da CF é assim apresentado, verbis: 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º – O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º – O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º – Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento(…). 

 

Porém, se a proposta de emenda constitucional (PEC) impulsionada 

pelo deputado Jean Wyllys for aprovada, o novo texto do artigo 226º, 

parágrafos 1, 2 e 3, seria o seguinte: 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1.º O casamento é civil e é gratuita sua celebração. Ele será realizado 
entre duas pessoas e, em qualquer caso, terá os mesmos requisitos e 
efeitos sejam os cônjuges do mesmo ou de diferente sexo. 
§ 2.º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

                                            
54 Disponível em http://casamentociviligualitario.com.br/texto-do-pec/. Acesso em 

20/12/2012. 

http://casamentociviligualitario.com.br/texto-do-pec/


43 
 

 
 

§ 3.º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
duas pessoas, sejam do mesmo ou de diferente sexo, como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

 

 

2.2.  Reconhecimento da família homoparental e sua repercussão na 

adoção 

 

2.2.1. Preconceito e autoritarismo moral: negativa de 

concessão de adoção pela família homoparental  

 

Como iremos ver nesse tópico, não há obstáculo legal à concessão 

da adoção por casais homoafetivos. Apesar disso, certas complicações 

ainda são feitas a esses indivíduos, e no caso específico da adoção pelo par 

homoafetivo, há ainda negativa de reconhecimento do parceiro adotante.   

O não reconhecimento das famílias homoafetivas advém do 

preconceito e do autoritarismo moral religioso, pois ainda são consideradas 

imorais pela maioria, assim como condenadas pela religião Católica 

predominante no Brasil. Ora, e negativa de reconhecimento de direitos para 

determinadas pessoas, tendo como fundamento a orientação sexual dos 

indivíduos, caracteriza a discriminação por gênero, e sendo qualquer ato 

discriminatório vetado pela Carta Magna, essa negativa mostra-se, em 

realidade, inconstitucional.  

Além disso, os argumentos geralmente expostos (jurídicos ou não), 

geralmente expostos por pessoas contrárias ao reconhecimento dos direitos 

de homossexuais, não tem qualquer embasamento teórico-científico sério 

e/ou válido, uma vez que se presta, mormente ignorar a mudança de 

realidade social, a propagar “meias-verdades”, “discursos prontos”, que são 

repetidos à exaustão, sem reflexão crítica ou pensamento lógico, como bem 

diz Eduardo de Oliveira Leite 

Para que um argumento seja verdadeiramente válido (cientificamente 
falando) é fundamental que ele traga provas fáticas que ultrapassem nossas 
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presunções (ou nossas opiniões pré-concebidas) e nossas preferências 
ideológicas sobre qual seria a política mais desejável. (...)  

Ora, a questão da adoção por homossexuais, além de complexa é 
gravíssima, na medida em que, da sua aceitação (ou não) está se decidindo 
o destino, o futuro, o bem-estar e a felicidade de crianças e adultos, de 
seres humanos. É assunto ainda aberto, que está a exigir uma postura 
nitidamente científica capaz de resgatar as causas, os mecanismos e os 
efeitos dos meios de ação, geradores de uma efetiva opinião pública 
compatível com as políticas públicas fixadas.55 

 

Observa-se que por uma questão de ainda marginalização da família 

homoparental que crianças que poderiam já ter sido adotadas, são mantidas 

institucionalizadas, prática essa que vai de encontro ao melhor interesso do 

menor e ao direito ao convívio familiar. Importante salientar que, nesse 

sentido, a filiação socioafetiva se sobrepõe a qualquer vínculo legal ou 

biológico. 

Quanto ao tema, importante mencionar recente reportagem 

jornalística56, que, em que pese abordar a adoção por uma pessoa 

transexual e este não ser o foco do presente trabalho, pode aqui ser 

comparada às situações discriminatórias às quais ainda são submetidos os 

homossexuais. Observa-se que, apesar de os juízes das Varas da Infância e 

juventude passarem nos últimos anos a conceder a guarda de crianças e 

adolescente a casas homoafetivos, ainda há muita resistência dos 

representantes do Ministério Público no processo, que comumente recorrem 

da decisão, sob alegação de o “melhor interesse” da criança estaria sendo 

afetado, tendo em vista que a família homoafetiva ou transafetiva seria 

“anormal”, sem apontar qualquer fundamento teórico-científico em suas 

afirmações. 

Na referida reportagem, o promotor de Justiça da Vara da Infância e 

da Juventude, quando questionado pelo repórter acerca dos motivos de sua 

insistência no não deferimento da guarda para transexual alega que "Estou 

                                            
55 Coordenador: Eduardo de Oliveira Leite. Grandes Temas da Atualidade: 

adoção – aspectos jurídicos e metajurídicos. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005. 
56 http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL304081-5605,00-

TRANSEXUAL+QUE+PERDEU+GUARDA+DE+BEBE+SOFRE+NOVA+DERROTA+NA+JU
STICA.html, acessado em 26/11/2012 

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL304081-5605,00-TRANSEXUAL+QUE+PERDEU+GUARDA+DE+BEBE+SOFRE+NOVA+DERROTA+NA+JUSTICA.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL304081-5605,00-TRANSEXUAL+QUE+PERDEU+GUARDA+DE+BEBE+SOFRE+NOVA+DERROTA+NA+JUSTICA.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL304081-5605,00-TRANSEXUAL+QUE+PERDEU+GUARDA+DE+BEBE+SOFRE+NOVA+DERROTA+NA+JUSTICA.html
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zelando pelos interesses da criança e não dos adultos, pois esta criança tem 

de ter uma família convencional, ser criada por um pai e uma mãe. Imagine 

como ela ficará revoltada ao descobrir que foi criada por uma família 

anormal", e ainda finaliza, para deixar bem claro seu posicionamento que 

“"Ninguém escolhe pai ou mãe, mas numa adoção isso é possível. A criança 

precisa de pais adotivos que tenham condições morais, sociais e 

psicológicas. E esse casal, por ser anormal, não tem condições sociais para 

adotar uma criança, que não é um tubo de ensaio". 

Percebe-se que, ao etiquetar a família que se formaria pela transexual 

e a criança como “anormal”, o representante do Ministério Público em 

nenhum momento refere os fundamentos de seu posicionamento, restando 

por constituir-se em mero propagador de preconceitos sociais, incorrendo 

em ato discriminatório e indo de encontro ao que preceitua a Carta Magna. 

Porém, pode-se ir mais além no raciocínio. As declarações do promotor de 

Justiça não se restringem à discriminação somente em relação aos 

transexuais. Pois, uma vez definindo que uma família “normal” seria somente 

aquela formada por pai e mãe, também, em consequência, rotula famílias 

monoparentais e homoparentais como “anormais”.  

Este, portanto, é um exemplo de como o preconceito e a 

discriminação ainda se sobressaem no mundo jurídico. Vê-se que o 

operador do direito abandona sua posição imparcial, justa e equânime, de 

modo a deixar transparecer seu julgamento pessoal sobre o “certo e o 

errado”, tomando rumo diverso do que se propõe em matéria constitucional e 

de ciências jurídicas e sociais.  

 

2.2.2 Reconhecimento da família homoafetiva pelos 

Tribunais 

 

Inicialmente, no que se refere à mudança de entendimento 

jurisprudencial, necessário mencionar que o Tribunal de Justiça do Estado 
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do Rio Grande do Sul se destaca como pioneiro no reconhecimento da união 

estável de pessoas do mesmo sexo, abandonando, majoritariamente, a ideia 

de sociedade de fato, como antes se considerava a união homoafetiva. 

Neste sentido, irá analisar-se a seguir a trajetória jurisprudencial 

especificamente no que se refere ao entendimento do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul. Após se dará o exame pretoriano dos Tribunais 

Superiores, e por fim, se esquadrinhará decisões judiciais pelo Brasil que 

assumiram destaque na mídia no que se refere a adoção por casais 

homoafetivos. 

A primeira mudança que ocorreu foi deslocar a competência das 

ações que envolvessem direitos homoafetivos para as Varas de Família. 

Antigamente considerada somente a relação patrimonial existente entre 

pessoas do mesmo sexo, as demandas sucessórias ou mesmo que 

envolvessem matéria de direito de família eram inicialmente de competência 

das Varas Cíveis. Maria Berenice Dias, em seu livro “Homoafetividade – O 

que diz a Justiça” aponta essa mudança ao nível de especialização dos 

julgadores nas Câmaras competentes em segundo grau de jurisdição.  

Quanto ao tema, temos emblematicamente o julgamento do Agravo 

de Instrumento nº 599075496, de relatoria do Des. Breno Moreira Mussi, 

julgada em 1999 pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, e que possuía a seguinte ementa, in verbis: 

RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE 
SEPARAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO DOS CASAIS FORMADOS POR 
PESSOAS DO MESMO SEXO. EM SE TRATANDO DE SITUAÇÕES QUE 
ENVOLVEM RELAÇÕES DE AFETO, MOSTRA-SE COMPETENTE PARA 
O JULGAMENTO DA CAUSA UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA, A 
SEMELHANÇA DAS SEPARAÇÕES OCORRIDAS ENTRE CASAIS 
HETEROSSEXUAIS. AGRAVO PROVIDO.57  

 

No julgamento supracitado, os ilustres julgadores entenderam que já 

não mais seria possível o jurista calar-se sobre as situações fáticas que lhe 

eram apresentadas, ou seja, a homossexualidade não poderia ser mais 

                                            
57 Agravo de Instrumento Nº 599075496, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Breno Moreira Mussi, Julgado em 17/06/1999 
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ignorada. As semelhanças com as relações havidas entre a família 

tradicional heterossexual fizeram como que não se pudesse mais tratar do 

tema como relações meramente patrimoniais de cunho civilista. Desse 

modo, este deslocamento de competência é imprescindível na virada de 

entendimento jurisprudencial. 

Num segundo momento, cumpre mencionar que as ações que 

envolvessem reconhecimento de direitos homoafetivos eram ainda 

denominadas de “declaratória de reconhecimento de sociedade de fato”. 

Muitas ações tinham a petição inicial indeferida, alegando-se impossibilidade 

jurídica do pedido, com o argumento de que o ordenamento jurídico não 

possuía qualquer previsão legal à lide que ora se propunha.  

Todavia, no ano de 2000, a 8ª Câmara do TJRS, no julgamento da 

Apelação Cível de nº 598362655, reconheceu, de forma pioneira, a união 

homossexual, atribuindo-lhe claramente caráter de nova entidade familiar, 

baseando-se nas inovações doutrinárias e sociais incipientes, cuja ementa 

transcrevo abaixo, verbis: 

HOMOSSEXUAIS. UNIAO ESTAVEL. POSSIBILIDADE JURIDICA DO 
PEDIDO. E POSSIVEL O PROCESSAMENTO E O RECONHECIMENTO 
DE UNIAO ESTAVEL ENTRE HOMOSSEXUAIS, ANTE PRINCIPIOS 
FUNDAMENTAIS INSCULPIDOS NA CONSTITUICAO FEDERAL QUE 
VEDAM QUALQUER DISCRIMINACAO, INCLUSIVE QUANTO AO SEXO, 
SENDO DESCABIDA DISCRIMINACAO QUANTO A UNIAO 
HOMOSSEXUAL. E E JUSTAMENTE AGORA, QUANDO UMA ONDA 
RENOVADORA SE ESTENDE PELO MUNDO , COM REFLEXOS 
ACENTUADOS EM NOSSO PAIS, DESTRUINDO PRECEITOS 
ARCAICOS, MODIFICANDO CONCEITOS E IMPONDO A SERENIDADE 
CIENTIFICA DA MODERNIDADE NO TRATO DAS RELACOES 
HUMANAS, QUE AS POSICOES DEVEM SER MARCADAS E 
AMADURECIDAS, PARA QUE OS AVANCOS NAO SOFRAM 
RETROCESSO E PARA QUE AS INDIVIDUALIDADES E 
COLETIVIDADES, POSSAM ANDAR SEGURAS NA TAO ALMEJADA 
BUSCA DA FELICIDADE, DIREITO FUNDAMENTAL DE TODOS. 
SENTENCA DESCONSTITUIDA PARA QUE SEJA INSTRUIDO O FEITO. 
APELACAO PROVIDA.58  

 

Gize-se que o mais importante quesito a ser enfrentado no julgamento 

referido consistiu no afastamento da impossibilidade jurídica do pedido. Isso 

                                            
58 Apelação Cível Nº 598362655, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 01/03/2000 
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abriu um leque de possibilidade para que as famílias homoafetivas agora 

tivessem mais suporte na busca pela efetivação de seus direitos. 

Um passo além, no julgamento do recurso de Apelação de nº 

70001388982, de relatoria do Des. José Carlos Teixeira Giorgis, houve 

reconhecimento de direito sucessório de companheiro falecido. Pela primeira 

vez, ao invés de equiparar a relação havida como “sociedade de fato”, 

passou-se a enxergar como “união estável”. Abaixo a ementa, in verbis: 

UNIAO HOMOSSEXUAL. RECONHECIMENTO. PARTILHA DO 
PATRIMONIO. MEACAO PARADIGMA. NAO SE PERMITE MAIS O 
FARISAISMO DE DESCONHECER A EXISTENCIA DE UNIOES ENTRE 
PESSOAS DO MESMO SEXO E A PRODUCAO DE EFEITOS JURIDICOS 
DERIVADOS DESSAS RELACOES HOMOAFETIVAS. EMBORA 
PERMEADAS DE PRECONCEITOS , SAO REALIDADES QUE O 
JUDICIARIO NAO PODE IGNORAR, MESMO EM SUA NATURAL 
ATIVIDADE RETARDATARIA. NELAS REMANESCEM CONSEQUENCIAS 
SEMELHANTES AS QUE VIGORAM NAS RELACOES DE AFETO, 
BUSCANDO-SE SEMPRE A APLICACAO DA ANALOGIA E DOS 
PRINCIPIOS GERAIS DO DIREITO, RELEVADO SEMPRE OS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
IGUALDADE. DESTA FORMA, O PATRIMONIO HAVIDO NA 
CONSTANCIA DO RELACIONAMENTO DEVE SER PARTILHADO COMO 
NA UNIAO ESTAVEL, PARADIGMA SUPLETIVO ONDE SE DEBRUCA A 
MELHOR HERMENEUTICA. APELACAO PROVIDA, EM PARTE, POR 
MAIORIA, PARA ASSEGURAR A DIVISAO DO ACERVO ENTRE OS 
PARCEIROS.59  

 

Como diz Maria Berenice Dias “Esta foi a primeira decisão da Justiça 

brasileira que deferiu herança ao parceiro do mesmo sexo.  Jurisprudência 

limitava-se, até aí, a determinar a divisão de bens de uma sociedade de 

fato”.60 

Nesta senda, muitos juízes passaram, ainda que majoritariamente, a 

acolher o pedido da inicial de reconhecimento da existência de entidade 

familiar, formada por vínculo afetivo, de residência comum e que perpetuou 

no tempo. Paradigmaticamente, houve o julgamento do recurso de Apelação 

de nº 70003016136, de relatoria do ilustre Des. Alfredo Guilherme Englert, 

no qual, incialmente reconhecida a sociedade de fato em primeiro grau de 

                                            
59 Apelação Cível Nº 70001388982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 14/03/2001 
60 DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade – O que diz a Justiça, 2006. 
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jurisdição, na via recursal, foi reconhecida a matéria como direito de família e 

mais: houve reconhecimento de direito sucessório, com a concessão de 

direito real de habitação ao companheiro do “de cujus”. Transcrevo abaixo 

ementa do referido julgado, verbis: 

APELACAO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E 
PARTILHA. 

Assunto: 1. SOCIEDADE DE FATO. DISSOLUCAO. RECONHECIMENTO. 
TUTELA ANTECIPADA. CUMULACAO DE PEDIDOS. 2. UNIAO ESTAVEL. 
3. SOCIEDADE DE FATO. CASAL DO MESMO SEXO. HOMEM. 
DISSOLUCAO. COMPETENCIA. 4. CONCUBINATO. SOCIEDADE DE 
FATO. DISTINCAO. 5. RELACAO AFETIVA HOMOSSEXUAL. 6. JUIZ. 
DECISAO DA LIDE. LACUNA OU OBSCURIDADE DA LEI. APLICACAO 
DO CPC.126º 7. DIREITO REAL DE HABITACAO. 8. PARTILHA DE BENS. 
CRITERIO. 9. RELACAO HOMOAFETIVA. APELO PROVIDO EM PARTE, 
POR MAIORIA.  

 

Mais adiante, temos o reconhecimento da família homoafetiva e 

direitos recorrentes disso, como a separação e partilha de bens. No 

julgamento do recurso de Apelação nº 70005488812, de relatoria do Des. 

José Carlos Teixeira Giorgis, reconheceu a relação fática homoerótica entre 

duas mulheres como união estável, determinando-se a partilha de bens 

conforma a comunhão parcial. Segue ementa do julgado, verbis: 

RELAÇÃO HOMOERÓTICA. UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
IGUALDADE. ANALOGIA. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO. VISÃO 
ABRANGENTE DAS ENTIDADES FAMILIARES. REGRAS DE INCLUSÃO. 
PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. INTELIGÊNCIA 
DOS ARTIGOS 1.723, 1.725 E 1.658 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Constitui união estável a relação 
fática entre duas mulheres, configurada na convivência pública, contínua, 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir verdadeira família, 
observados os deveres de lealdade, respeito e mútua assistência. 
Superados os preconceitos que afetam ditas realidades, aplicam-se os 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa, da igualdade, além da 
analogia e dos princípios gerais do direito, além da contemporânea 
modelagem das entidades familiares em sistema aberto argamassado em 
regras de inclusão. Assim, definida a natureza do convívio, opera-se a 
partilha dos bens segundo o regime da comunhão parcial. Apelações 
desprovidas. (Segredo de Justiça)61 

 

                                            
61 Apelação Cível Nº 70005488812, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 25/06/2003 
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Observa-se que toda essa base jurisprudencial vai possibilitar a 

aberta de outros direitos buscados pela família homoparental: em especial o 

direito à adoção. 

Selecionando-se a pesquisa com as palavras-chave “adoção”, 

“pessoas do mesmo sexo” e “família homoparental”, pode-se obter três 

julgamentos paradigmáticos que ora serão analisados. Transcreverei aqui 

dois julgamentos de recurso de Apelação, um de 2005 e outro de 2006 e, 

posteriormente, julgamento de Embargos Infringentes em 2010, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO. 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. É 
de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva mantida entre duas 
mulheres de forma pública e ininterrupta pelo período de 16 anos. A 
homossexualidade é um fato social que se perpetua através dos séculos, 
não mais podendo o Judiciário se olvidar de emprestar a tutela jurisdicional 
a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem feição de família. A união 
pelo amor é que caracteriza a entidade familiar e não apenas a diversidade 
de sexos. É o afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver, de forma 
que a marginalização das relações homoafetivas constitui afronta aos 
direitos humanos por ser forma de privação do direito à vida, violando os 
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Negado 
provimento ao apelo. (SEGREDO DE JUSTIÇA)62  

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS 
DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como entidade familiar, 
merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas do mesmo 
sexo, com características de duração, publicidade, continuidade e intenção 
de constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de que seus 
componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam 
qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 
homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que 
permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus 
cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas 
desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da 
absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das 
crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em 
que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre as 
crianças e as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA)63 

 

EMBARGOS INFRINGENTES. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. ADOÇÃO 
CONJUNTA POR PESSOAS DO MESMO SEXO. Sendo admitida, pela 
jurisprudência majoritária desta corte, a união estável entre pessoas do 
mesmo sexo, possível admitir-se a adoção homoparental, porquanto 

                                            
62 Apelação Cível Nº 70012836755, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 21/12/2005 
63 Apelação Cível Nº 70013801592, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/04/2006 
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inexiste vedação legal para a hipótese. Existindo, nos autos, provas de que 
as habilitandas possuem relacionamento estável, bem como estabilidade 
emocional e financeira, deve ser deferido o pedido de habilitação para 
adoção conjunta. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR 
MAIORIA. (SEGREDO DE JUSTIÇA)64 

 

No primeiro julgamento que teve a ementa supracitada, houve 

imediato reconhecimento da união estável homoafetiva, que perdurou pelo 

período de 16 anos. Mencionou-se também no julgado, os bens que foram 

adquiridos durante a vigência da união estável, de modo que a apelada teve 

mantido direitos sucessórios em relação à companheira. No segundo 

julgado, houve reconhecimento de união estável entre a requerente e sua 

companheira, por oito anos ininterruptos, constituindo-se como entidade 

familiar. Também foi mantida a decisão de 1º grau que concedeu a adoção 

conjunta ao casal homossexual, sob os argumentos de que, uma vez 

reconhecida a união estável homossexual, a adoção é consequência 

inarredável do direito adquirido. Já o julgamento dos Embargos Infringentes 

de 2010 mantém a decisão que concedeu adoção para casal homoafetivo, 

por entender os julgadores que não existe vedação legal expressa quanto ao 

pedido.  

Para colocar uma pá de cal sobre o assunto do reconhecimento da 

união estável de pessoas do mesmo sexo, em 05 de maio de 2011, foi 

julgado pela Suprema Corte do país a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 132, na qual o STF pronunciou-se acerca da 

interpretação conforme a Constituição do que dispõe o art. 1.723 do Código 

Civil. Transcrevo a ementa do julgado paradigmático, e após tecer-se-á 

alguns comentários sobre o mesmo, in verbis: 

EMENTA: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL (ADPF).  PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU 
RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE 
OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA.  JULGAMENTO 
CONJUNTO.  Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI 

                                            
64 Embargos Infringentes Nº 70034811810, Quarto Grupo de Câmaras 
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nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à 
Constituição”  ao  art.  1.723  do Código Civil. Atendimento das condições 
da ação. 

2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO 
SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA  HOMEM/MULHER (GÊNERO), 
SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A 
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL.  HOMENAGEM AO PLURALISMO 
COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA 
DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA 
AUTONOMIA DE VONTADE.  DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA 
PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição 
constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta 
como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do 
inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o 
objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da 
Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como  
saque  da  kelseniana  “norma  geral negativa”, segundo a qual “o que não 
estiver juridicamente proibido, ou obrigado,  está juridicamente  permitido”.  
Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do 
princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito  a  auto-estima  no  mais  
elevado  ponto  da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. 
Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à 
liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da 
vontade das pessoas naturais.  Empírico uso da sexualidade nos planos  da 
intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da 
vontade. Cláusula pétrea. 

3.  TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO 
EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO 
ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO 
CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL.  DIREITO 
SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-
REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, 
especial proteção do Estado.  Ênfase constitucional à instituição a família.  
Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, 
pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada 
por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos.  A Constituição de 
1988,  ao  utilizar-se  da expressão “família”, não limita sua formação a 
casais heteroafetivos nem a formalidade  cartorária,  celebração civil ou 
liturgia  religiosa.  Família como instituição privada que, voluntariamente 
constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil 
uma necessária relação tricotômica.  Núcleo familiar que  é  o  principal  
lócus  institucional  de concreção dos direitos fundamentais que a própria 
Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). 
Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente 
ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à 
formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou 
continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação 
não-reducionista do conceito de família como instituição que também se 
forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal 
de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como 
categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal 
para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu 
fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de 
preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 
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4.  UNIÃO ESTÁVEL.  NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A 
HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA 
ÚLTIMA.  FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER 
RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE 
AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO.  IDENTIDADE 
CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E 
“FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, 
no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a 
menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem 
hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um 
mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. 
Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 
da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no 
patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da 
terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. 
Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas 
formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico.  
Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. 
A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo 
sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão 
em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, 
ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. 
Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação 
jurídica com os indivíduos homoafetivos.  Aplicabilidade do §2º do art. 5º da 
Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não 
expressamente listados  na  Constituição,  emergem  “do  regime  e  dos 
princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte”. 

5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO 
ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da 
impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas 
espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, 
reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova 
forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem 
prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 

 6.  INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM 
CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA 
“INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO 
HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES.  Ante a 
possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório 
do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se 
necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à  
Constituição”.  Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento 
que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas 
consequências da união estável heteroafetiva. 

 

Já no início do relatório do relator, Min. Ayres Britto, menciona-se o 

principal fundamento do insurgente, na pessoa do Governador do Estado do 

Rio de Janeiro, o qual alega que a homossexualidade constitui “fato da vida 
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[...] que não viola qualquer norma jurídica, nem é capaz, por si só, de afetar 

a vida de terceiros”. Frisando-se que o “papel do Estado e do Direito em uma 

sociedade democrática, é o de assegurar o desenvolvimento da 

personalidade de todos os indivíduos, permitindo que cada um realize os 

seus projetos pessoais lícitos”.  

Seguindo com o Min. Ayres Britto, o eminente relator afirma durante 

seu voto, verbis:  

(...) O mesmo acontecendo com outros dispositivos constitucionais, de que 
servem de amostra os incisos XXVI, LXII e LXIII do art. 5º; art.191; inciso IV 
e §12 do art. 201; art. 203; art. 205 e inciso IV do art. 221, nos quais 
permanece a invariável diretriz do não atrelamento da  formação  da  família  
a  casais  heteroafetivos  nem  a qualquer formalidade cartorária, 
celebração civil ou liturgia religiosa; vale dizer, em todos esses preceitos a  
Constituição limita o seu discurso ao  reconhecimento  da  família  como  
instituição  privada  que, voluntariamente  constituída  entre  pessoas  
adultas,  mantém  com  o Estado  e  a  sociedade  civil  uma  necessária  
relação  tricotômica.   

(...) 

Até porque esse núcleo familiar é o principal lócus de concreção dos direitos 
fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida 
privada” (inciso X do art. 5º), além de, já numa dimensão de moradia, se 
constituir no asilo “inviolável do indivíduo”, consoante dicção do inciso XI 
desse mesmo artigo constitucional. 

(...) 

Aqui, o reino é da igualdade pura e simples, pois não se pode alegar que os 
heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham.  E quanto à sociedade 
como um todo, sua estruturação é de se dar, já o dissemos, com fincas na 
fraternidade, no pluralismo e na proibição do preconceito, conforme os 
expressos dizeres do preâmbulo da nossa Constituição do inciso IV do seu 
art. 3º; 

 

Descortinando-se uma gama de outras questões relacionadas ao 

direito homoafetivo, o ilustríssimo Min. Ayres Britto ainda tece as seguintes 

considerações, verbis: 

Por último, anoto que a Constituição Federal remete à lei a incumbência de 
dispor sobre a assistência do Poder Público à adoção, inclusive pelo 
estabelecimento de casos e condições da sua (dela, adoção) efetivação por 
parte de estrangeiros (§5º do art. 227); E também nessa parte do seu 
estoque normativo não abre distinção entre adotante “homo” ou 
“heteroafetivo”. E como possibilita a adoção  por  uma  só pessoa  adulta,  
também  sem  distinguir  entre  o  adotante  solteiro  e  o adotante casado, 
ou então em regime de união estável, penso aplicar-se ao tema o mesmo 
raciocínio de proibição do preconceito e da regra do inciso II do art. 5º da 
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CF, combinadamente com o inciso IV do art. 3º e o §1º do art. 5º da 
Constituição. Mas é óbvio que o mencionado regime legal há de observar, 
entre outras medidas de defesa e proteção do adotando, todo o conteúdo 
do art. 227, cabeça, da nossa Lei Fundamental. 

  

Já no voto do eminente Ministro Luiz Fux, este já inicia seu voto 

justificando a interferência estatal enquanto garantidora positiva de direito 

fundamentais elencados na Constituição, in verbis: 

 

A jurisdição, como função primordial do Estado, precisa estar dirigida à 
consagração dos direitos fundamentais, como, de resto, a atividade estatal 
como um todo – do contrário, perde-se a própria razão de ser do Estado.  
Quando o processo resulta em flagrante e disseminada violação dos direitos 
fundamentais – sobretudo aqueles que dizem com os direitos da 
personalidade, como os de que ora se cuida –, o Estado tem o dever de 
operar os instrumentos de fiscalização de constitucionalidade aptos a 
derrotar o abuso. 

(...) 

Particularmente nos casos em que se trata de direitos de minorias é que 
incumbe à Corte Constitucional operar como instância contramajoritária, na 
guarda dos direitos fundamentais  plasmados  na Carta Magna em face da 
ação da maioria ou, como no caso em testilha, para impor a ação do Poder 
Público na promoção desses direitos. 

 

Quanto ao mérito propriamente dito, no que se refere à conceituação 

de família, assim se manifesta o Ministro supracitado 

Tem-se, pois, que a proteção constitucional da família não se deu com o fito 
de se preservar, por si só, o tradicional modelo biparental, com pai, mãe e 
filhos.  Prova disso é a expressa guarida, no § 4.º do art. 226, das famílias 
monoparentais, constituídas apenas pelo pai ou pela mãe e pelos 
descendentes; também não se questiona o reconhecimento, como entidade 
familiar inteira, dos casais que, por opção ou circunstâncias da vida, não 
têm filhos.  Bem ao contrário, a Constituição de 1988 consagrou a família 
como instrumento de proteção da dignidade dos seus integrantes e do livre 
exercício de seus direitos fundamentais, de modo que, independentemente 
de sua formação – quantitativa ou qualitativa –, serve o instituto como meio 
de desenvolvimento e garantia da existência livre e autônoma dos seus 
membros.   

Dessa forma, o conceito constitucional pós-1988 de família despiu-se de 
materialidade e restringiu-se a aspectos meramente instrumentais, 
merecendo importância tão-somente naquilo que se propõe à proteção e 
promoção dos direitos fundamentais dos indivíduos. Em síntese, não pode 
haver compreensão constitucionalmente adequada do conceito de família 
que aceite o amesquinhamento de direitos fundamentais. 
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(...) 

O que faz uma família é, sobretudo, o amor – não a mera afeição entre os 
indivíduos, mas o verdadeiro amor familiar, que estabelece relações de 
afeto, assistência e suporte recíprocos entre os integrantes do grupo.  O 
que faz uma família é a comunhão, a existência de um projeto coletivo, 
permanente e duradouro de vida em comum.  O que faz uma família é a 
identidade, a certeza de seus integrantes quanto à existência de um vínculo 
inquebrantável que os une e que os identifica uns perante os outros e cada 
um deles perante a sociedade.  Presentes esses três requisitos, tem-se uma 
família, incidindo, com isso, a respectiva proteção constitucional. 

 

Pois bem. Uma vez reconhecida a união estável de homoafetivos, não 

há mais de se falar em não concessão de adoção pela família homoparental, 

calcando-se em argumentos de vedação do ordenamento jurídico. Ora, se a 

Suprema Corte do país, autoridade em interpretar o que diz o texto 

constitucional considerou que as uniões homoafetivas se equiparam às 

heteroafetivas, o requisito elencado pelo art. 42, §2º do ECA65 foi satisfeito, 

não havendo, mais qualquer fundamento jurídico que fundamente não 

concessão de adoção somente em virtude da orientação sexual dos 

adotantes.  

2.2.3  Proteção da criança e do adolescente e seu direito 

ao convívio familiar 

 

Num primeiro momento, como já referido, a criança não era 

considerada como sujeito de direitos, mas tão somente como uma forma de 

alcançar os objetivos dos adultos que eventualmente não pudessem procriar. 

O instituto da adoção não voltava suas preocupações para o infante, mas sim 

para as famílias que decidissem por imitar a filiação biológica 
 

Seja nas ocasiões nas quais era permitida a adoção de uma criança, ou 
mesmo quando causava medo, o lugar histórico da criança na adoção 
nunca foi o de detentora de direitos. Ela poderia ser aceita para celebrar as 
cerimônias fúnebres daqueles incapazes de procriar, ou para assumir um 
negócio ou perpetuar uma história, não por ter o direito a ter pais ou por ter 
necessidade de pertencer a uma família e ter uma história familiar. A 

                                            
65 Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do 

estado civil. (...) 
§ 2o  Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. 
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criança poderia ser aceita a partir de uma necessidade do casal, de uma 
impossibilidade, não de suas necessidades ou direitos.66  

 

 

A questão dos direitos da criança e do adolescente, como já 

mencionado anteriormente, pode enquadrar-se no que se conhece como 

“direitos de terceira geração”, numa ótica que dispõe que “O objetivo de um 

direito novo que contemple a possibilidade de construirmos a criança e o 

adolescente enquanto sujeitos de direito significa não visualiza-los como 

seres simplesmente receptores de garantias; é, acima de tudo, um processo 

de edificação de suas autonomias.”67 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e toda decisão judicial atinente 

a processos envolvendo adoção, hoje atende a certos princípios, sendo eles o 

princípio da proteção integral, que coloca os menores de 18 anos como 

sujeitos de direitos e alvos de políticas públicas que assegurem e promovam 

esses direitos; e o princípio da prioridade absoluta, que consiste na 

prevalência incontestável de atendimento dos interesses da criança e do 

adolescente.  

Temos ainda os princípios derivados desses principais, quais sejam a) 

condição da criança e do adolescente como sujeitos de direito, b) 

responsabilidade primária e solidária do Poder Público, c) interesse superior 

da criança e do adolescente, d) privacidade, e) intervenção precoce, f) 

intervenção mínima, g) responsabilidade parental, h) prevalência da família, i) 

obrigatoriedade da informação, e j) oitiva obrigatória e participação. 

A criança e o adolescente, conforme dispõe o ECA, tem direito ao 

convívio familiar, e este deve ser formado por pessoas que tem entre si laços 

de afeto e solidariedade, como assevera Fabiana Marion Spengler, verbis: 

 
Desse sentimento de solidariedade e na busca da ajuda recíproca nasce 
não só o afeto como também o cuidado, uma vez que ao nascer a criança 
necessita de cuidados especiais na medida em que está totalmente 
impossibilitada de sobreviver e de prover o seu sustento de forma 
independente. A entidade familiar se torna imprescindível para o seu 
crescimento e educação adequados transformando-se em seu ponto de 

                                            
66 SCHREINER, Gabriela. Por uma cultura da adoção para a criança. Editora 

Consciência Social, 2006. 
67 Organizadores: Antonio Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite. Os 

“Novos” Direitos no Brasil. Editora Saraiva. São Paulo, 2003. 
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identificação perante a sociedade. Justamente por isso a legislação vigente 
obriga e responsabiliza os pais no que toca aos cuidados com os filhos (art. 
22 do ECA).68 

 

O que se observa é que, em que pese o ECA ser uma legislação 

extremamente avançada em termos de proteção do melhor interesse da 

criança, é preciso que haja políticas públicas de implementação do que se 

propõe no ordenamento infraconstitucional. Aliado a isso, é necessário que 

se abandone certos “estigmas” no que se refere à adoção, principalmente 

quanto à questão das mães que “abandonam” os filhos. 

Ora, por muitas vezes, tendo em consideração a realidade sócio-

econômica do Brasil, a falta de políticas públicas voltadas à inclusão social, 

assim como falta de efetivação de projetos de planejamento familiar, muitas 

mães de baixa renda acabam por engravidar e, antevendo a impossibilidade 

de fornecer um futuro digo aos seus filhos, escolhem a adoção. Em que 

pese ter sido usado o vernáculo “escolha”, imprescindível dizer que isso não 

consiste em livre manifestação de vontade, porquanto há inúmeros fatores 

sociais envolvidos 

Criar uma política pública que apoie ou oriente uma mae que manifesta o 
desejo de entregar um bebê em adoção, deve deixar de ser visto como 
“apologia ao abandono”. Passou da hora de darmos a estas mulheres a 
possibilidade digna de uma decisão consciente, sem julgamentos moralistas 
e discriminatórios. 

Uma política que incorpore o incentivo às adoções necessárias seja por 
campanhas conscientes de mobilização e esclarecimento, seja com 
subsídios financeiros, precisa ser pensada e executada com urgência (...)69 

 

Essa cultura da adoção, portanto, deve ser implementada o quanto 

antes, pois o ideal é que nenhuma criança seja privada do convívio familiar, 

este que deve calcar-se em sentimentos de afeto, cuidado e amor. Neste 

sentido, não se deve fazer distinção na forma de núcleo familiar, mas tão 

somente avaliar pelos estudos psicossociais, se a família, seja ela 

heteroparental, homoparental monoparental, transparental, tem condições de 

                                            
68 DIAS, Maria Berenice. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, 1ª Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. P. 352. 
69 Ibdem 56. 
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dar uma vida digna a criança, não só na questão financeira, mas 

primordialmente se tem preparo psicológico para adaptar a criança a uma 

nova realidade e trata-la com afeto e cuidado. 

Muitas hoje são as formas de incentivo à adoção, e muitas sequer 

passa pelo crivo do Poder Público, pois vários setores sociais já tem essa 

consciência da importância de que efetivar e implementar a adoção a todas 

as crianças, de modo que, num plano ideal, nenhuma fique por anos em 

abrigos 
No Brasil de hoje encontramos um número expressivo de pessoas que se 
reúnem em associações para apoiar a adoção, mas esta não é – de longe – 
a única fórmula para isto. Centros de Estudos de Universidades organizam 
grupos de pais, ministram palestras e oferecem serviços se suas Clínicas 
Psicológicas. Juizados da Infância e da Juventude em diversas cidades 
brasileiras oferecem espaços de reflexão com palestras, encontros e grupos 
de discussão. Profissionais e pesquisadores produzem saber em literatura, 
em relatos de casos, em livros científicos e técnicos. Escritores 
desenvolvem literaturas infanto-juvenis que levam a mensagem da adoção 
para o público jovem. A imprensa responsável abre espaços para matérias 
muito bem feitas que levam a adoção pelos quatro cantos do país. 
Produtoras de vídeo produzem documentários sobre adoção. Espaços 
culturais organizam exposições. (...) Pais por adoção preparam-se e 
oferecem informação aos amigos e parentes sobre a fantástica viagem pelo 
mundo da adoção. Muitas, um sem fim de iniciativas, podem e devem ser 
consideradas de Apoio à Adoção.70  

 

 

2.2.  Realidade das famílias homoafetivas que adotaram: 

desconstruindo pré-conceitos 

 

Hoje, no Brasil, conforme levantamento do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ)71, em agosto de 2011, haviam 4.856 crianças aptas a serem 

adotadas. Já o número de pretendentes à adoção chegava a 27.478. Frise-

se aqui a importância do Cadastro Nacional de Adoção, uma vez que 

contribui na agilização dos processos judiciais, auxiliando os juízes das 

Varas da Infância e da Juventude em relação a informação tanto de 

adotantes como de adotáveis. 

                                            
70 Ibdem 56 
71 Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15658:brasil-tem-4856-criancas-

para-a-adocao-revela-ultimo-balanco>. Acessado em 20/12/2012. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15658:brasil-tem-4856-criancas-para-a-adocao-revela-ultimo-balanco
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15658:brasil-tem-4856-criancas-para-a-adocao-revela-ultimo-balanco
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Conforme os dados desse levantamento, das crianças e adolescentes 

aptas à adoção 

“(...) 2.133 são do sexo feminino e 2.723 pertencem ao sexo masculino. O 
Estado que mais concentra crianças e jovens é São Paulo, com 1.288 do 
total. Na sequência, estão o Rio Grande do Sul (792), Minas Gerais (573), 
Paraná (501) e Rio de Janeiro (369).  

Das crianças e adolescentes inscritas no CNA, 3.749 têm irmãos. Desses, 
112 têm irmão gêmeo. Quanto à raça, a maioria é parda (2.230). Em 
seguida, estão as crianças e adolescentes da cor branca (1.656), negra 
(907), amarela (35) e indígena (28).” 

 

No entanto, imperioso destacar que esse número de crianças e 

adolescentes aptos à adoção não corresponde ao número total de infantes 

em abrigos. Pois, conforme levantamento do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) em 200572  

“(...) cerca de 20 mil crianças e adolescentes viviam em abrigos no Brasil, 
das quais cerca de 10% estariam judicialmente aptas a serem 
encaminhadas para a adoção. Entretanto, segundo dados da AMB 
(Associação Brasileira dos Magistrados), o Brasil teria atualmente 80 mil 
crianças e adolescentes que podem estar à espera de uma família em 
abrigos, casas-lares e instituições de acolhimento espalhados pelo País. 

 

Depreende-se, portanto, das informações acima, que há ainda 

milhares de crianças e adolescentes pelo Brasil vivendo em abrigos, sem 

direito ao convívio familiar, que é dos seus direitos básicos e fundamentais. 

É preciso, como já dito anteriormente, que governo e sociedade se aliem por 

uma cultura da adoção, e que a mesma seja inclusiva e não exclusiva, no 

que se refere a casais de pretendentes do mesmo sexo. 

Felizmente, a questão da adoção por casais homoafetivos hoje é 

cada vez mais uma realidade no Brasil. A mídia brasileira, principalmente 

nos últimos anos, vem dando destaque com matérias jornalísticas de casais 

homoafetivos que adotaram e como são suas realidades. No ano de 2012, 

teve destaque no site virtual da Rede Globo a adoção da menina Theodora 

                                            
72 Disponível em 

http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/maternidade/planejamento/adocao-agil-cidadania-
garantida.> Acessado em 20/12/2012. 

http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/maternidade/planejamento/adocao-agil-cidadania-garantida
http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/maternidade/planejamento/adocao-agil-cidadania-garantida
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Carvalho da Gama de 11 anos, que foi adotada em 2005 pelo casal Dorival 

Pereira de Carvalho Júnior e Vasco Pedro da Gama Filho. Na reportagem73, 

o casal, que vive em união estável há mais de 20 anos, conta como foi o 

processo de adoção e como são felizes desde a chegada de Theodora  

“Esperamos bastante para conseguir a adoção, para que tudo desse certo. 
Então o Dia dos Pais é uma data muito bonita e importante para nós, 
representa a realização de um sonho”, diz Vasco. E ainda acrescenta 
“Ficamos quase seis anos na luta para adotar. O juiz não autorizou na 
primeira vez. Depois entramos com o pedido novamente e embasado na 
área psicossocial o juiz foi favorável. Agora aproveitamos o Dia dos Pais 
para nós divertir e curtir a nossa família”, diz Vasco.  

 

Salienta-se que a questão prática da adoção pela família 

homoparental é tão importante quanto a teoria, pois pelo que já se 

examinou, a teoria nasceu justamente da prática, evidenciando-se pelo fato 

que toda a construção doutrinária se deu em virtude da jurisprudência. A 

ciência jurídica teórica é vívida, e insere-se num contexto histórico-social, 

sob pena de tornar-se anacrônica em relação à sua realidade. Como bem 

disse Clodovis Boff, no livro “Como trabalhar com o povo”, do qual retirei 

alguns excertos, verbis: 

"Uma prática sem teoria é uma prática cega ou, no máximo, míope. Não 
enxerga bem e não enxerga longe. Enfia os pés pelas mãos e não vai à raiz 
dos problemas. Isto é: degrada-se em ativismo e, na melhor das hipóteses, 
em reformismo (muda as coisas do sistema, mas não muda o próprio 
sistema). De fato, uma teoria sem prática é ineficaz para mudar o mundo. É 
como ter olhos e não ter mãos. E só a prática, como ação concreta, que 
transforma o mundo. E a teoria existe em função da prática. Trata-se mais 
exatamente de dois momentos de um mesmo processo ou de dois tempos 
de uma mesma caminhada libertadora." 

 

Tentando aliar a teoria à prática, realizei entrevista, via endereço 

eletrônico com P. H., que pediu para preservar sua identidade e de seu 

companheiro. Foram feitos os seguintes questionamentos: 

Como foi/está sendo o processo de adoção? Vocês perceberam tratamento 
diferenciado pelos agentes do judiciário, sejam eles quais forem, relativos 
ao processo de adoção? Houve cadastro nas Varas de Infância e da 

                                            
73 Disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-

aracatuba/noticia/2012/08/primeiro-casal-homossexual-adotar-crianca-no-pais-fala-sobre-
dia-dos-pais.html. > Acessado em 02/12/2012. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2012/08/primeiro-casal-homossexual-adotar-crianca-no-pais-fala-sobre-dia-dos-pais.html.
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2012/08/primeiro-casal-homossexual-adotar-crianca-no-pais-fala-sobre-dia-dos-pais.html.
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2012/08/primeiro-casal-homossexual-adotar-crianca-no-pais-fala-sobre-dia-dos-pais.html.
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Juventude? Teve estágio de convivência e estudo psicossocial com ambos 
os adotantes? Depois, com relação à menina L., como pretendem tratar do 
tema na época de escolar, onde ainda prevalece uma cultura 
heteronormativa? 

 

Em resposta aos meus questionamentos, segue relato de P.H.: 

Gabriela, nós entramos com pedido de habilitação para adoção na Vara da 
Infância e da Juventude da Comarca de Canoas, conjuntamente. Para 
tanto, anexamos entre vários documentos nossa declaração de união 
estável, estamos juntos morando juntos desde 2008. Eu sou advogado e 
sociólogo, trabalho no escritório da minha família e dou aula de sociologia 
no Estado, tenho 33 anos. O C. (companheiro) é administrador de 
empresas, tem 35 anos, trabalhou até o ano passado como gerente de uma 
petroquímica e agora toca (sic) sua consultoria e empresa e outros negócios 
sozinho. Então ambos tinhamos o desejo de ser pai antes de nos 
conhecermos, como C. tinha uma boa estabilidade financeira, resolvemos 
tocar adiante este sonho em comum. No processo de habilitação passamos 
por todos os procedimentos, entrevista social, análise por uma psicóloga, 
curso para adoção e por fim tivemos nossa habilitação deferida. Na escolha 
do perfil de criança escolhemos por pedir habilitação para duas crianças 
abrindo a possibilidades para dupla de irmão, não definimos sexo, cor, 
limitamos a idade em até 04 anos por acharmos que poderíamos dar um nó 
na cabeça de uma criança uma pouco mais velha em ter que se deparar 
com dois pais. Também delimitamos algumas deficiências neurológicas e 
físicas graves por nos acharmos despreparados para tal situação, 
entretanto aceitávamos criança soro positiva.  Portanto, logo que fomos 
habilitados ficamos sabendo que havia uma menina de 1 ano e 7 meses 
que se enquadrava no nosso perfil. No dia 24 de novembro de 2011 a 
assistente social do Fórum nos liga perguntando se gostaríamos de 
conhecer uma menina chamada L., que tinha sido diagnosticada soro 
positiva e estava prestes a ter o poder familiar destituído e que pela 
dificuldade do abrigo manter a logística do tratamento seria importante 
começar aproxima-la com os candidatos a adota-la e pela lista nacional nos 
éramos os primeiros da lista para aquele perfil (nós na verdade estávamos 
para ser cadastrados na lista) pois havia prioridade para que ela 
permanecesse na cidade Canoas etc.. No dia 25 fomos conhecer nossa 
filha que nascera no dia 29/04/2010. Estava eu e o C. na sala da assistente 
social esperando ela vir do abrigo para conhece-la, quando a psicóloga do 
abrigo abriu a porta trazendo ela pelos braços ela veio correndo em minha 
direção e veio para meu colo e não quis mais sair.  Então história de 
abandono da minha filha ocorreu pelo fato de sua mãe ser usuária de Crack 
e tê-la deixado com 3 meses aos cuidados de um ex namorado catador de 
lixo. Este ex namorado cuidou de L. dos 3 meses até os 10 meses quando 
foi abordado pelo Conselho Tutelar na madrugada carregando dentro do 
seu carrinho de colher, no papelão uma criança que estava dentro de um 
latão cortado ao meio (como se fosse um berço) forrado com uma espuma 
com um cinto amarrando-a para proteção. Enfim, ele não era o pai e não 
sabia informar o paradeiro da mãe. Disse que talvez estivesse presa.  A 
assistência social procurou por todos os lugares esta mãe e não logrou êxito 
em encontra-la. Entretanto o senhor que a cuidou veio em várias reuniões 
com as assistentes sociais se disponibilizando cuidar de L. No acolhimento 
que L. teve no abrigo ela chegou extremamente suja e com fezes grudadas 
pelo corpo, como relata a atendente do abrigo. Entretanto, não tinha sinal 
de abuso, e o senhor que a cuidou em que pese sua precariedade teve 
algumas noções de zelo. Os relatos falam que nas vezes que este senhor 
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comparecia nas entrevistas não dava pra saber se ele estava alcoolizado ou 
se tinha algum distúrbio, mas de qualquer forma teve zelo. 

Então a medicação tinha sido receitada: ela toma duas doses diárias de 
medicação sendo que um deles é extremamente ruim, o que obriga ele ser 
tomado a força todos os dias as 08hs da manhã e as 20hs da noite.. . a 
manutenção do remédio dever ser sempre transportado em geladeira. 

Do ponto de vista do processo, ganhamos a guarda provisória em fevereiro 
e por meados de junho a mãe foi encontrada e contestou a ação de 
destituição de poder familiar, nós estamos nesta ação como terceiros 
interessados. 

Na audiência que a mãe seria ouvida no dia 19 de novembro de 2012, ela 
não compareceu. 

No posto especializado a qual L. tem seu acompanhamento na semana 
passada, a assistente social me notificou que a mãe de L. havia sido 
assassinada em setembro e o corpo encontrado em uma vala em 
novembro. Estou à espera da  certidão de óbito para anexar ao processo.  A 
mãe biológica de L. estava grávida de oito meses segundo assistente social.  

Na audiência de destituição de poder familiar que ela não compareceu o 
Juiz aceitou meu pedido para sentenciar junto o pedido de adoção. 

(...) 

Complementando... No processo de habilitação tivemos contato com a 
equipe interdisciplinar do Judiciário, especialmente as assistentes sociais, 
que logo tiveram uma grande empatia por nós, portanto fomos ultra bem 
tratados, ao ponto de brincarmos que estávamos sendo privilegiados. A 
assistente social ficou contente em nos atender e relatou a felicidade de 
poder dar um parecer favorável ao nosso caso, pois recentemente havia 
negado a adoção para um homem solteiro que tinha dificuldade de lidar com 
sua sexualidade, que em pese havia se assumido homossexual na 
entrevista, deixava claro que sua família e seu contexto social não sabiam 
ao certo de sua sexualidade, e queria adotar um garoto de 16 anos, a 
assistente social deu parecer negativo e foi acusada de homofóbica. 
Entretanto ela disse que se embasou nos relatos complicados que este 
pretendente tinha em relação a noção de adoção e não por sua 
sexualidade. Acho que isto fez com que ela nos tratasse de forma 
diferenciada.  

Tivemos apoio da Defensora Pública que atuava para a mãe que não fora 
encontrada ate aquele momento, tivemos uma boa recepção do Ministério 
Público, dos funcionários da Vara, do abrigo. Caímos nas graças do povo 
todo. 

Portanto fica difícil falar em falar em discriminação negativa. Se houve foi 
uma diferenciação positiva pois nós sentíamos melhor atendidos do que os 
demais casais. Acho que pelo nossa compreensão do que vinha ser o ato 
de adotar.  

L. frequenta uma escola, onde o assunto da homo-afetividade dos pais é 
tratado com naturalidade pela equipe pedagógica.  

L. me chama de papai P. e chama o C. de papai C. Eventualmente ela 
pergunta pela mamãe eu digo pode ser eu ou papai C. (neste aspecto 
quando respondo isso, me lembro das mães solteira que dizem com o maior 
orgulho para seus filhos que são a mãe e o pai e pronto sem grandes 
traumas. Pensei que dizer o mesmo inverso seria adequado, tipo sou a 
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mamãe o papai também, qual o problema?). Ela não se apega muito a isso, 
eventualmente, ele chama minha irmã e madrinha dela de mamãe pois 
minha irmã tem dois filhos E. de 4 e D. de 2,5 portanto ela se espelha nos 
primos também. 

Portanto temos a total consciência de que não vivemos em um mar de rosas 
e que problemas surgirão em relação a vários preconceitos, seja por ela ser 
morena, seja por ter cabelo crespo, ser adotada, ter dois pais, ser soro 
positiva ou qualquer outra coisa. Importante é termos a convicção que haja 
o que houver nós enfrentaremos juntos pois o elo que nos liga jamais vai se 
desmanchar por nada, e é feito de amor. 

 

Do relato, pode-se inferir duas questões: a primeira condiz ao fato de 

que finalmente o cenário jurídico de reconhecimento dos direitos 

homoafetivos está mudando; aliado a isso, observa-se que, para além dos 

pressupostos sem embasamento científico de que a criança não se 

adaptaria, que precisaria da figura do masculino e feminino, a menina é feliz 

com a nova família, pois recebe carinho e afeto por seus pais, os quais 

fornecem um lar saudável e amoroso. A figura feminina é tranquilamente 

transposta a outro membro da família que não a mãe, de forma “natural” e 

não impositiva.  
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho, mais do que objetivar o desenvolvimento da 

pesquisa acadêmica, deverá contribuir para a desconstrução de paradigmas 

discriminatórios ainda remanescentes no Direito. Ao longo da leitura 

bibliográfica, pude perceber o quanto há resistência, ainda, do jurista e 

operador do direito, em abandonar a idéia pré-concebida e idealizada do que 

a sociedade comumente confere status de normalidade: o cidadão 

heterossexual teísta, de comportamento previsível.  

Observa-se que, minorias que fogem à esse padrão de normalidade, 

ainda têm de lutar por muito tempo até obterem reconhecimento e 

tratamento igualitário em nossa sociedade. Direitos que num primeiro 

momento parecem “naturais” aos indivíduos heterossexuais, são restringidos 

aos homoafetivos, pois simplesmente “fugiram à regra”.  

A função do Direito e do jurista não é somente fazer cumprir a lei. Seu 

olhar tem de ir além da previsibilidade comportamental dos indivíduos, pois a 

sociedade é complexa e plural; e demanda essa flexibilização. É preciso que 

as normas do ordenamento jurídico sejam, a cada dia, mais e mais 

interpretadas à luz constitucional, com o intuito assecuratório de direitos e 

garantias fundamentais, não somente de forma vertical (Estado e indivíduo), 

mas também de forma horizontal (entre indivíduos). 

Pois bem. O presente estudo objetivou, primeiramente, realizar uma 

digressão histórica acerca da adoção, juridicamente, e analisar como se 

desenvolveu o instituto no Brasil, agregado às mudanças em termos de 

Direito de Família. Ainda, buscou-se, de forma mais sucinta, apontar como 

se dá o processo de adoção, desde a habilitação dos adotantes até a 

finalização do processo judicial com a sentença constitutiva, incluindo-se 

aqui questões como impedimentos, requisitos, efeitos da sentença e ainda 

guarda e estágio de convivência.  

Num segundo momento, e aqui encontra-se o foco do ora trabalho de 

conclusão de curso, procurou-se refletir sobre a adoção num viés do Direito 

Homoafetivo, especificamente, no que se refere a casal homoafetivo que 
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pretende adotar uma criança ou adolescente. Embora reconheça a polêmica 

que ainda emana quanto ao tema, entende-se que se torna cada vez mais 

uma realidade no Brasil, de forma que o Poder Judiciário já não pode negar 

a sua existência. 

O que ocorre é que indivíduos, somente por serem homossexuais, por 

muito tempo tiveram seus direitos restringidos, unicamente em função de 

sua orientação sexual. E aqui, refere-se particularmente à impossibilidade de 

formar família pela adoção conjunta. 

Conforme o exposto ao longo do trabalho, esse tratamento 

discriminatório atinge não somente a família homoparental, mas 

principalmente a criança ou adolescente que tem privado o seu direito de 

convívio familiar. Enquanto podia estar num ambiente de amor e afeto, ainda 

permanece em abrigos estatais por anos. 

Importante dizer aqui que não foram analisadas questões psicológicas 

no que se refere à formação de identidade de gênero pelas crianças 

adotadas pela família homoparental pelo fato de que tal seara vai muito 

aquém do saber jurídico, de modo que tal análise será objeto da psicologia. 

Em que pese haver considerações sociológicas e até mesmo filosóficas 

durante o trabalho, saliento que se restringiram tão somente aos seus 

reflexos nas ciências jurídicas. 

Por outro lado, houve a devida menção às conquistas feministas e 

posteriormente, as revoluções sexuais e movimentos pelo reconhecimento 

dos direitos homoafetivos. A sociedade muda, e como não poderia deixar de 

ser, o judiciário e o legislativo têm de acompanhar essa mudança de 

paradigma num contexto histórico-social. 

Hoje, felizmente, a doutrina e a jurisprudência – com o sempre atraso 

do legislativo – têm se debruçado acerca do reconhecimento dos direitos 

homoafetivos e, como desdobramento, a adoção pela família homoparental. 

Já, como mencionado ao longo do trabalho, essa virada de paradigma foi 

fundamental para que, primeiramente, fossem reconhecidas as famílias 

homoparentais e, depois, que fossem concedidos os pedidos de adoção, 
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quando atendidos os requisitos e impedimentos elencados pela legislação 

específica. 

Por fim, cumpre apontar que o critério hoje utilizado é o da 

socioafetividade: a família, para além da finalidade reprodutivo-biológica, é 

formada por conjunto de pessoas que tem entre si relações de amor e afeto, 

que convivem juntas e que direcionam esforços no mútuo auxílio entre os 

mesmos. Isso posto, é preciso ter em mente que a negativa de concessão 

de adoção somente por critério de mesmo sexo dos adotantes é claramente 

uma discriminação injustificável, prática vedada expressamente pelo 

ordenamento jurídico. Repisa-se que não há qualquer impedimento legal 

quanto da adoção pela família homparental, de modo que o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, aliado à garantia de direitos 

fundamentais dos adotantes, irá efetivar no caso concreto o que se prevê no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal. 
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