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RESUMO 

 

Na atualidade é possível ver novas formas de família no Brasil e no mundo, surgindo 

com o processo de evolução da sociedade. Desse modo esta pesquisa teve como 

objetivo averiguar a possibilidade jurídica de adoção por casais homoafetivos segundo 

as normas vigentes do ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, esse trabalho 

tem como metodologia levantamento bibliográfico, baseado em doutrinas e 

jurisprudências. Por fim, conclui-se que a adoção de crianças por famílias 

homoafetivas é algo viável, visto que é reconhecido como uma instituição familiar, 

sendo possível identificar em julgados e doutrinas a concordância dentro dos tribunais 

concedendo a adoção, pois para a criança deve ser garantido um lar onde existe 

assistência e cuidados básicos, o que é possível identificar nesses lares. 

 

Palavras chave: Homoafetiva; adoção, família. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade de hoje, o tema se faz necessário em tratar por ser um dos 

maiores empecilhos na adoção dos casais homoafetivos, onde gera muita polêmica e 

o preconceito. É certo de que a evolução natural da sociedade se dá cada vez mais a 

aceitação desse tema. Vale salientar que o tema é de se levar em consideração 

aspectos atinentes à efetividade e os interesses da criança.  

 

Em um sistema jurídico como o brasileiro, ganha significativo relevo o estudo 

da paternidade maternidade socioafetivas. Sendo assim, a função de pai ou mãe, com 

a criação de laços afetivos, recíprocos com a criança, concepção que esta que ganhou 

força após a Constituição Federal de 1988 e com amparo no Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, não se pode negar a possibilidade de reconhecimento de filiação, 

pelo simples fato de os pais serem do mesmo sexo. 

 

Já existem várias decisões dos Tribunais de Justiça reconhecendo a família 

homoafetiva e, portanto, a possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo. 

Considerando que não houve alteração da legislação vigente, os debates jurídicos 

acerca do reconhecimento da família homoafetiva ainda permanecem intensos, em 

âmbito doutrinário e jurisprudencial. 

 

O grupo familiar exerce uma profunda e decisiva importância na construção 

da identidade e estruturação da personalidade da criança. Quando fomos dos 

relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, a questão mais polêmica certamente 

se dará sobre o instituto da adoção. 

 

O conceito de filiação não está somente reduzido ao vínculo entre o ser 

humano e aqueles que o geraram biologicamente. De acordo com o artigo 227, 

paragráfo 6º, da Constituição Federal, os filhos havidos ou não fora do casamento, 

bem como por adoção terão os mesmos direitos e deveres. 

 

Sendo assim, fica igualado o filho adotivo ao biológico, possibilitando com que 

uma mesma pessoa passe a goza do estado de filho da outra. Em outras palavras, a 

adoção é uma ficção jurídica que cria o parentesco civil. 
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A homossexualidade é uma atração efetiva por pessoas do mesmo sexo. É 

bastante presente na nossa sociedade, onde se repercute no mundo jurídico, tanto 

quanto aos direitos e deveres de cada um. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) em seu artigo 43 e 

seguintes, refere-se que a adoção deve ser deferida quando oferecer vantagens à 

criação para sua formação, o que não determinaria restrições a casais homoafetivos 

interessados a adotar, desde que tenha um ambiente adequado ao desenvolvimento 

da criança ou do adolescente. 

 

Sendo assim o objetivo geral da pesquisa é: Averiguar a possibilidade jurídica 

de adoção por casais homoafetivos segundo as normas vigentes do ordenamento 

jurídico brasileiro. E os objetivos específicos: Conceituar adoção e suas finalidades; 

Identificar as dificuldades para adoção encontrada por casais do mesmo sexo e a 

inexistência de prejuízos a criança; Demonstrar a aplicação do Direito Fundamental à 

igualdade e a não discriminação por orientação sexual. 

 

Para isso, adotou-se como metodologia levantamento bibliográfico, tendo 

como fonte a legislação vigente, doutrina e a jurisprudência, buscando assim sempre 

o que mais atual entre os achados. 
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1. EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE FAMÍLIA  

 

 

1.1 ORIGENS E HISTÓRICO DA FAMÍLIA  

 

Conforme Diniz (2012) a palavra Família vem do latim, que é colocada como 

um conjunto de pessoas que são escravos ou servidores, que vivem sobre uma 

mesma jurisdição. Aonde antigamente era configurado pela junção de um homem e 

uma mulher e depois consequentemente a sua prole (filhos). 

 

Sendo assim, Venosa (2014) coloca que a formação de uma família era 

colocada como algo natural que se estabelecia por meio de laços sanguíneos ou por 

afinidade, apanhando assim não somente ao homem e a mulher e sua prole, mas bem 

como seus descendentes e ascendentes, fazendo com que a entidade familiar fosse 

protegida pelo casamento. 

 

Conforme o estudioso Dias (2011) ao longo da história é possível identificar a 

necessidade que apontavam para a proteção da família, surgindo assim o Direito de 

família, que protege a família e também proporciona soluções para eventuais lides 

que possam surgir. 

 

Neste sentido, Venosa (2014) coloca que o direito de família surge com a 

propositura, de proteção da sociedade familiar, regulamentando assim o 

funcionamento da mesma, sedo este um ramo do direito civil sendo fundamentado por 

princípios e costumes existentes dentro da própria sociedade. 

 

Pois bem, Gonçalves (2017) coloca que o primórdio da família pode ser 

evidenciado no Direito Romano, que no período da Roma antiga, a família era 

patriarcal, ou seja, a figura do pai era colocada como o chefe da família e 

consequentemente da sociedade, sendo essa figura masculina, que comandava todos 

os membros familiares. 

 
A família era, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, 
política e jurisdicional. Inicialmente, havia um patrimônio só que 
pertencia à família, embora administrado pelo pater. Numa fase mais 
evoluída do direito romano, surgiam patrimônios individuais, como os 
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pecúlios, administrados por pessoas que estavam sob a autoridade do 
pater (WALD, 2004, p.57). 

 

Dias (2011) diz que é possível identificar dentro desse período romano, uma 

sociedade extremamente machista, sendo o poder patriarcado bastante poderoso, 

sendo este período regado por princípios como: Jus vita ac necis (o direito da vida e 

da morte); Jus exponendi (direito de abandono); Jus naxal dandi (direito de dar 

prejuízo). 

 

Dinis (2012) coloca que poder patriarcado era vedado entre as mulheres, caso 

o pai viesse a morrer, jamais a mãe ou uma figura feminina (esposa, avó, filha) poderia 

assumir tal legado, sendo o poder assim transferido para o homem que fosse 

primogênito, do grupo familiar. 

 

Destaca-se conforme Venosa (2014) que no Brasil é possível identificar 

resquícios desse período visto que a religião católica trás consigo essa visão de 

estruturação, fazendo com que a família seja uma unidade religiosa fundada pela 

autoridade de um chefe, que é representado pela figura paterna. 

 

Posteriormente, segundo Dias (2011) vê-se a família do direito canônico, que 

surge na idade média, aonde Deus é o centro de todas as coisas e vontades, aonde 

trazia-se a compreensão de um casamento não poderia ser dissolvido pois isso seria 

algo contrario a vontade de Deus. 

 
Havia uma divergência básica entre a concepção católica do 
casamento e a concepção medieval. Enquanto para a Igreja em 
princípio, o matrimônio depende do simples consenso das partes, a 
sociedade medieval reconhecia no matrimônio um ato de repercussão 
econômica e política para o qual devia ser exigido não apenas o 
consenso dos nubentes, mas também o assentimento das famílias a 
que pertenciam (WALD, 2004, p.13). (COLOCAR TODAS AS 
CITAÇÕES NESSA FONTE) 

 
Sendo assim no Direito canônico, conforme trazido por Gonçalves (2017) 

existiam alguns eventos que resultava no impedimento para o casamento como a 

idade, casamento anterior, diferença de religião e relações de parentescos. 

 

Neste viés, Dias (2011), destaca que tais quesitos interferiam futuramente na 

elaboração do atual código civil brasileiro, sendo possível evidenciar assim resquícios 
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da época, nos direitos inerentes a família na atualidade. Vale ressaltar ainda que na 

criação do código civil de 1916 para o código civil de 2002, existem inarráveis 

mudanças, que foram elaboradas em coerência com a Constituição Federal de 1988, 

para o atual direito de família. 

 

Neste sentido Gonçalves (2017) relata que é possível identificar que o 

legislador tentou prever inarráveis situações que pudessem remeter a preconceitos, 

distinções e desigualdades, dentro da perspectiva do direito familiar, sendo assim 

inseriu inúmeras conquistas, como por exemplo, o reconhecimento da união estável. 

 

Sendo assim, Venosa (2014) com o novo código fez com que surgissem novas 

formas de família, que passaram a ser reconhecidas civilmente e constitucionalmente, 

aonde os requisitos básicos para sua existência é a afetividade e proteção, além de 

outros direitos como os patrimoniais. 

 

Por fim, Dias (2011) relata que é possível ver dentro da sociedade uma 

diversidade de formatos de famílias, algumas dentro de uma concepção matriarcal, 

outras em concepção matriarcal, por união homoafetivas, por união heterosexual e 

inarráveis outros formatos que são reconhecidos e protegidos legalmente. 

 

 

1.2 A UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO: UM NOVO CONCEITO DE 

FAMÍLIA  

 

Inicialmente é necessário que seja conceitualizada o que é homossexualismo: 

 
Homossexualismo é uma expressão errônea e considerada pejorativa 
nos dias atuais. O sufixo “ismo” sempre se refere à doença. A 
homossexualidade deixou de ser considerada doença na década de 
40 pela sociedade médica e é proibido ser tratada como distúrbio ou 
como doença pelos psicólogos. Já o termo homossexualidade, 
transsexualidade é o termo correto que traduz a orientação sexual, ou 
seja, por quem é seu desejo (QUARESMA, 2015, s/p). 

 

Sendo assim, conforme Gonçalves (2017) a união homoafetiva é 

caracterizada pela união de duas pessoas do mesmo sexo, destaca-se ainda que 

houve inúmeras lutas até que essa forma de relacionamento tivesse reconhecimento 
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jurídico, que para ser reconhecida deveria existir com diferença de sexo, 

consentimento e celebração na forma da lei. 

 

Segundo D’Angelo e D’Angelo (2012), mesmo antes que fosse reconhecido 

juridicamente era possível identificar dentro da sociedade inúmeras uniões 

homoafetivas, que duravam anos, sendo assim o ordenamento jurídico não poderia 

deixar de reconhecer. 

 

Nestes termos Diniz e Alencar (2011, p.04) destacam: 

 
O que levou a aprovação do projeto de lei, vale ressaltar que por 
unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o 
casamento entre homossexuais foi julgamento da Ação Direta da 
Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 132. (OU COLOCAR TODAS AS 
CITAÇÕES NESSA FONTE ) 
 

Insta ainda destacar, conforme D’Angelo e D’Angelo (2012), que a união de 

pessoas do mesmo, atualmente tem o direito de serem reconhecidos como União 

estável e consequentemente como uma entidade familiar, regada dos mesmos direitos 

e deveres de uma família heterosexual, sendo assim tem direitos fundamentais de 

liberdade, igualdade e princípio da dignidade humana, presentes na Constituição 

Federal. 

 

1.3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A EVOLUÇÃO DA TUTELA DA FAMÍLIA DE 

CASAIS HOMOAFETIVOS  

 

Conforme Dias (2010) destaca que o direito é regado de princípios 

norteadores, no Direito de Família não é diferente, sendo que estes princípios devem 

ser aplicados em conformidade com a situação decorrente como traz o texto do 

Art.226 do Código Civil (2002, s/p):  

 

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. 



14 
 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
 § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações. 

 

Diante disso, Farias (2004) coloca que os princípios devem ser aplicados, com 

a finalidade de proteção a família e seu contexto, sendo assim assegurar as mutações 

que ocorrem na sociedade e ainda sim assegurando os direitos e deveres que cercam 

uma família. 

 

1.3.1 Conceito de princípios  

 

D’Angelo e D’Angelo (2012), dizem que como já se sabe a Constituição 

Federal de 1988, é regada de princípio fundamentais que servem como alicerce para 

demais normas.  

 

Os princípios podem ser colocados Silva (1993, p.447) : 

 
No sentido jurídico, notadamente no plural, quer significar as normas 
elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como 
alicerce de alguma coisa. E, assim, princípios revelam o conjunto de 
regras ou preceitos, que se fixaram para servir de norma a toda 
espécie de ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida em 
qualquer operação jurídica.  [...] Princípios jurídicos, sem dúvida, 
significam os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de 
elementos vitais do próprio direito; 
 

Sendo assim, Dias (2011) coloca que os princípios servem como espécies de 

guias, para a orientação de determinadas situações, considerando-a como dimensões 

de ética e políticas do ordenamento jurídico. 

 

Desta forma Guerra Filho (2002, p.17): 

 



15 
 

Os princípios devem ser entendidos como indicadores de uma opção 
pelo favorecimento de determinado valor, a ser levada em conta na 
apreciação jurídica de uma infinidade de fatos e situações possíveis.  
[...] Os princípios jurídicos fundamentais, dotados também de 
dimensão ética e política, apontam a direção que se deve seguir para 
tratar de qualquer ocorrência de acordo com o direito em vigor  [...] 
 

Por fim salienta-se que os princípios jurídicos são fundamentais dentro de 

uma perspectiva de ordem e interpretação das leis, mas não são interpretados como 

apenas leis, mas sim como um direito e suas abrangências 

 

1.3.2 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana  

 

Conforme Maciel (2014) quando se trata de princípio um dos mais aplicados 

em todo o ordenamento jurídico é o do princípio de dignidade da pessoa humana, 

sendo este fundamental, sendo este aplicado em todo âmbito social, atingindo assim 

a esfera do âmbito familiar. 

 

Neste sentido, Farias (2004) evidencia-se que não pode ocorrer a 

despersonificação, seja qual for o gênero, sendo algo de estrema proteção, onde isto 

é colocado como norte dentro do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Em concordância a isso, Dias (2011) expõe que não importa se a família é 

composta por união homoafetiva, ou ainda heteroativa, se o seu fundamento essencial 

é matriarca, patriarca ou misto, ou por fim qualquer forma que se tenha um lar regado 

de afeto, o princípio da dignidade da pessoa humana deve estar intrínseco naquele 

ambiente, devendo ser protegido. 

 

1.3.3 Princípio do Pluralismo das Entidades Familiares 

 

Nos primórdios da humanidade, Carvalho (2015) coloca que existia apenas 

um molde de família que era fundamentada e reconhecida legalmente, sendo esta 

composta por homem, mulher e filhos, sendo que com a Constituição de 1988, cria-

se uma nova concepção de família. 
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Nesta perspectiva, o mesmo autor relata que a família ganha uma maior 

abrangência com a constituição federal de 1988, sendo abarcadas pelas mais 

variadas formas, sejam elas formadas das mais diversificadas formas, mas todas com 

os mesmos direitos e garantias. 

 

Albinante (2012, p.37) coloca que: 

 

Nesse âmbito atual de pluralismo social é que a paternidade 
socioafetiva toma contornos de família legitimamente reconhecida no 
Estado Democrático de Direito, pois efetivamente tem-se o vínculo 
filial de afetividade entre os membros da unidade familiar, que 
desejaram formar aquela família derivada de um vínculo próprio de 
afetividade. 

 

Igualmente Dias (2007, p.38) compartilha com este entendimento dispõe-se 

que:  

 

A Constituição Federal, rastreando os fatos da vida, viu a necessidade 
de reconhecer a existência de outras entidades familiares, além das 
constituídas pelo casamento. Assim, enlaçou no conceito de família e 
emprestou especial proteção à união estável (CF 226 §3º) e à 
comunidade formada por qualquer dos pais com seus descendentes 
(CF 226 §4º), que começou a ser chamada de família monoparental. 
No entanto, os tipos de entidades familiares explicitados são 
meramente exemplificativos, sem embargo de serem os mais comuns, 
por isso mesmo merecendo referência expressa.  [...]. Dita 
flexibilização conceitual vem permitindo que os relacionamentos, 
antes clandestinos e marginalizados, adquiram visibilidade, o que 
acaba conduzindo a sociedade à aceitação de todas as formas que as 
pessoas encontram para buscar a felicidade. 

  

Assim, a evolução das famílias deu origem a um pluralismo social, formados 

pelos mais variados moldes de família, que devem ser respeitas e terem seus direitos 

e deveres assegurados e protegidos pelo Estado. 

 

1.3.4 Princípio da Afetividade 

 

Lobo (2010) destaca que o sentimento de afeto é o que deve ser a base 

existencial de uma família. Sendo assim, esse fato surge dentro do ambiente familiar 

em conformidade com a convivência, não sendo estabelecida necessariamente por 

laços sanguíneos, neste sentindo o afeto não é algo biológico, mas sim sentimental. 
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Diante de tal exposto, Maciel (2014) relata que o princípio da afetividade, é 

algo que envolve os integrantes de uma família, por um sentimento que se universaliza 

dentro daquele ambiente, devendo assim haver um reconhecimento jurídico e uma 

proteção daquela instituição familiar, independentemente de sua composição. 

 

No mesmo sentido Albinante (2012, p.41): 

 

Por certo a família atual valoriza as relações de sentimentos entre seus 
membros, priorizando a eticidade, o companheirismo, as igualdades, 
menos regras e mais desejos concretos respeitados e alcançados no 
sentido de que o perfil da família ao menos em tese, se mostra voltado 
para o fim de realizar os interesses afetivos e existenciais dos seus 
integrantes. Significa, desse modo que a família deixou de ser 
instrumental para progredir ao fim de atingir o seu real conceito puro, 
qual seja, o amor ou o afeto que une cada membro individualizado e 
ao mesmo tempo global para o crescimento de uma família unida 
vivenciando todos os momentos certos e incertos da vida, que surgem 
a cada dia. 

 

Por fim, Maciel (2014) coloca que a evolução da família deve ser protegida 

pelo Estado Democrático de Direito, pois o ambiente familiar é constituído de forma 

livre com sentimentos de proteção que independente de sua formação o fundamental 

é que exista afetividade entre os membros. 

 

1.3.5 Princípio da realidade socioafetiva 

  

Albinante (2012) para uma criança um ambiente saudável é aquele que dentro 

do seio familiar de prover proteção ao menor juntamente com sentimentos de afetos 

e carinhos que deve existir para garantir a dignidade. 

 

Dentro de uma orbita familiar e jurídica, Farias (2004) conta que o menor que 

esteja presente dentro de uma família, não deve haver distinção entre os filhos 

sanguíneos e o adotivo, visto que ambos reconhecem aquela situação na qual se 

encontram como família. 

 

Diante disso, Albinante (2012) diz que basta que a criança desenvolva algum 

sentimento positivo como carinho, afeto e amor por um membro da família, que para 
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que aquele se torne um ambiente saudável para se desenvolver gerando assim um 

compromisso da indissolubilidade do estado de socioafetividade para todos os fins. 

 

1.3.6 Princípio do melhor interesse do menor 

 

Em uma perspectiva jurídica, Farias (2004) conta que deve-se proteger os 

direitos e deveres de uma criança seja em qualquer plano, e quando se trata de 

ambiente familiar essa proteção deve ser maior ainda visto que deve prover um 

desenvolvimento sadio, visto que estas são o futuro da geração humana. 

 

No âmbito constitucional, Albinante (2012) expões que os direitos de uma 

criança devem vir em primeiro lugar para que deste modo a convivência familiar sadia 

é fundamental, sendo que quando houver qualquer tipo de impasse, a melhor decisão 

será aquela que beneficiar o interesse do menor. 

(PREENCHER TODAS AS FOLHAS DOS ULTIMOS CAPÍTULOS ATÉ O 

FINAL) 
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2. ADOÇÃO: CONCEITO E EVOLUÇÃO 

 

 

2.1 CONCEITO DE ADOÇÃO 

 

Conforme Dias (2014) coloca que a adoção é vista como uma filiação de forma 

voluntária e legal, aonde uma criança a qual não estabelece nenhum vínculo com a 

sua família natura, mas vale evidenciar que o vínculo de adoção é equiparado ao da 

família natural, estabelecendo assim um relacionamento civil com a nova família 

substituta. 

 

Neste mesmo sentido Dias (2007, p.80): 

 
O conceito de família traz para a modernidade significações diversas, 
o mais logico e sensato conceito traz como uma unidade de laços de 
afetividade, instituída por uma união consensual, formando assim 
vínculos de descendentes, entre pais e filhos gerando por eles um elo 
de consanguinidade. 
 

Albinante (2012) relata que com o passar dos anos, a sociedade vem 

passando por um processo de desenvolvimento e evolução, no que tange o processo 

de organização interna e externa, bem como as formas de estabelecimento das 

relações familiares em caráter dinâmico. 

 

Segundo Gonçalves (2017) o princípio a adoção somente era concedida 

apenas para casais que não pudessem ter filhos de forma natural, aonde era 

concedida as crianças que os pais naturais estivessem abandonados, com a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança do Adolescente – ECA, o 

objetivo da adoção passa a ser o melhor interesse do menor. 

 

Destaca-se assim como Ferrara (2002, p.547) o seguinte conceito de família: 

“é o grupo fechado de pessoas, composto de pais e filhos, e, para efeitos limitados, 

de outros parentes, unidos pela convivência e afeto, numa mesma economia e sob a 

mesma direção”. (aqui ficou confuso é citação direta ou é um parafroseamento). 
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Segundo Farias e Maia (2009) a sociedade está em comunhão com o Estado 

para a formação da família, sendo esta uma forma de assegurar e proteger as 

garantias fundamentais da criança e o adolescente que são trazidos dentro da 

constituição e da legislação, devendo assim ser proporcionado a saúde, educação, 

direito a vida, dignidade e outros direitos que tem como objetivo atingir o bem-estar 

físico e psíquico do menor 

 

Conforme consta na Carta Magna no seu Art. 227 (1988, s/p), caput:  

 
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. 
 

Sendo assim, Venosa (2010) a adoção é uma forma artificial de equiparar a 

filiação natural ou também chamada filiação civil, destaca-se assim, que é 

estabelecido por meio da manifestação de vontade, pois não trata-se de uma 

manifestação biológica, pois estabelece de forma judicial. 

 

Destaca-se ainda que o ato de adoção é irrevogável, devendo assim fazer o 

possível para que o menor estabeleça um laço familiar, aonde esta nova família pode 

estabelecer sociais, afeto, carinho e educação, fazendo com que seja construído um 

vínculo saudável (D’ ANGELO; D’ ANGELO, 2012, p.12). 

 

Deste modo, Silva (2011) diz que fica evidente que inicialmente a adoção era 

algo voltado para quem não podia ter filhos, mas almeja formar uma família com filhos, 

sento essa uma forma de proteger a instituição familiar, aonde o vínculo de parentesco 

é colocado como uma opção. 

 

Conforme Miranda (2008, p.23): “A adoção é uma modalidade de filiação 

constituída no amor, gerando vínculo de parentesco por opção. A adoção é ato solene 

pelo qual se cria, entre o adotante e o adotado, relação de paternidade e filiação”. 
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Deste modo como coloca Farias e Maia (2009) a adoção trata de um 

procedimento local, aonde os pais adotantes exercem responsabilidades, 

proporcionando assim aos adotados todos os direitos e deveres de um filho biológico, 

devendo assim manter uma convivência familiar entre o adotante e o adotado. 

 

Sendo assim, para que uma adoção seja considerada legal, é necessário que 

se requeira de forma judicial a adoção, devendo assim seguir todos os tramites 

processuais, e somente após a sentença judicial, será possível que faça um registro 

de nascimento, fazendo com que haja uma integração plena na família. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DA ADOÇÃO 

 

Para Farias e Maia (2009) se torna possível dentro da história ver o processo 

de evolução em relação a adoção, aonde os primeiros casos podem ser evidenciados 

nos povos hindus, egípcios, gregos, romanos e presas, aonde a adoção era vista 

como um acolhimento de uma criança por uma família. 

 

Segundo Fiuza (2008) no código de Hamurabi é possível identificar a 

legalização em relação a adoção, sendo ainda previstas penas cruéis em relação aos 

adotados que desafiassem a educação que era fornecida pelos adotandos, exercendo 

assim a condição de filho. 

 

Lobo (2010) conta que na Roma antiga a doção era concedida para aquelas 

pessoas que não pudessem ter filhos, ou seja era algo proibido para quem já tivesse 

algum filho, sendo evidente que para manter a linhagem de sucessão alguns 

imperadores recorriam a este artificio, aonde se o filho primogênito viesse a nascer do 

sexo feminino, adotava-se o filho de um camponês e assim manter-se-ia a linhagem 

de sucessão. 

 

Durante muito tempo, como expõe Dias (2011), em especial durante a 

antiguidade, a adoção era concedida apenas para casais que não pudessem ter filhos, 

aonde era emitido um certificado de anulação da filiação da família biologia, passando 

assim a garantia para a nova família, transmitindo todos os direitos e deveres, incluído 

as posses e bens materiais. 
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Venosa (2014) ressalta que já em relação ao período da idade média, houve 

uma grande influência da igreja católica, aonde a adoção passou a não ser mais 

usada, mas com a instituição do Código Napoleônico na França, a adoção passar algo 

instituído novamente, mas somente a pessoas maiores de 50 anos era concedida a 

adoção. 

 

Diante disso Gonçalves (2017) conta que infanticídio foi uma pratica comum 

durante esse período da idade média em especial as meninas sofriam com tal 

conduta, ou ainda eram abandonadas, aonde a igreja começou a promover sansões 

repudiando tal pratica, condenando ainda que praticasse tal conduta a morte. 

 

No período da baixa idade média, Lobo (2010) aduz que devido as crises em 

relação a alta cobrança de impostos e as sanções severas impostas pelas autoridades 

da época, o ato de abandonar criança passou a ser comum entre as pessoas mais 

pobres. 

 

Conforme Fiuza (2008) durante a idade média não havia um lar fixo para as 

crianças que eram adotadas, mas havia sim uma rotatividade entre os lares, sendo 

uma pratica comum de países modernos, mantendo o vínculo assim com suas famílias 

sanguíneas, aonde as crianças desempenhavam trabalhos para os senhores feudais 

em geral realizavam tarefas domesticas e serviam de companhia para as esposas dos 

senhores feudais. 

 

Neste mesmo período, Venosa (2014) coloca que é possível identificar relatos 

históricos de abusos sexuais que esses menores sofriam, pois eram também 

considerados por alguns donos de fazendas como objetos sexuais, sendo na 

atualidade tal pratica considerada repulsiva e criminosa. 

 

Com avançar dos tempos, foi-se evidenciando a vulnerabilidades desses 

menores e a necessidade de proteção, criando assim um novo molde de adoção, 

sendo assim no Brasil, existe todo um tramite legal e burocrática, fazendo com que 

algumas crianças fiquem anos na fila de adoção e ainda famílias esperando por uma 

criança para fazer parte. 
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2.3 ADOÇÃO E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Como coloca Dias (2011) no ano de 1828, foi evidenciada a primeira 

manifestação, aonde tinha como proposito solucionar a questão de que alguns casais 

que não poderiam ter filhos biológicos, e assim instituir uma família. 

 

Sendo assim, D’ Angelo e D’ Angelo, (2012) foi por meio do ECA que se 

consolidou as questões inerentes a adoção de crianças e adolescentes, nos artigos 

39 à 52, é possível identificar toda a sequência de atos e procedimentos que são 

estabelecidos para a adoção, prevendo ainda adoção tanto para nacionais como para 

estrangeiros. 

 

No ano de 2009, conforme Silva (2011) o ECA que foi criado em 1990, sofreu 

algumas alterações, em relação a pratica de adoção, que foi complementada assim 

pela Lei 12.010/09, conhecida também como lei de adoção, aonde a prioridade para 

a criança e o adolescente deve ser a convivência familiar. 

 

Como poder ser observado no dispositivo a seguir conforme o ECA (1990, 

s/p): 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 

Destaca-se ainda como Farias e Maia (2009) que a Constituição Federal de 

1988, traz em seu texto um capítulo que trata exclusivamente da proteção da família, 

criança, adolescente e idoso, aonde prevê a proteção sem nenhuma forma de 

distinção dos filhos biológicos para com os adotados. 

 

Inclusive com previsão em outras leis, como é o caso da lei de Divórcio (Lei 

nº 6.515), que dispõe dos seguintes dizeres em seu art.51: “Qualquer que seja a 

natureza da filiação, o direito à herança será reconhecido em igualdade de condições”. 
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Lobo (2010) diz que uma inovação que pode ser vista também dentro da 

reformulação do ECA, foi a previsão de adoção por concubinas, cônjuges, divorciados 

e viúvos, conforme art. 42, §§ 2º e 4º, que revoga assim os dizeres do Art. 370 do 

código civil, que só previam adoção na condição de marido e mulher. 

 

Sendo assim evidencia-se, Constituição Federal (1988, s/p): 

 
Art. 226 [...] 
§ 3º - Para um casal desquitado ou divorciado adotar, são necessários 
dois requisitos: a) fazer a prova, de que já antes da separação havia 
se iniciado um estágio de convivência com o menor; b) que no pedido 
de adoção declarem a qual dos dois adotantes caberá a guarda do 
adotado, fixado, desde logo, o regime de visita a quer terá direito o 
outro. 
 

Fiuza (2008) aponta que a Lei de adoção traz algumas particularidades como 

a proibição de adoção de menores por seus descentes, ou adoção entre irmãos, sendo 

justificado pela possível lesão em relação a legitimação de herdeiros. 

 

Neste sentido Barros (2003, p.23) coloca: 

 
Como o neto adotado assumirá a posição de filho, para todos os 
efeitos, ele concorrerá com seu próprio pai, na sucessão do avô. 
Imagino, por hipótese, um caso de desavença entre pai e filho. Aquele, 
para prejudicar o último, adotaria o neto e em seu testamento o 
gratificaria também com a quota disponível. Por morte do testador o 
neto herdaria a quota disponível por força do testamento e a metade 
da legitima por força de sua condição de filho adotivo. Não vejo outra 
razão para a proibição de se adotar um descendente. 
 

Deste modo evidencia-se que sobre os menores de 18 anos são aplicados os 

dispositivos expostos no ECA, já em relação aos maiores dos 18 anos são aplicados 

os artigos de adoção dispostos no Código Civil, para que deste modo não haja conflito 

com o ECA que prevê que os adotantes devem serem maiores de 21 anos, e que o 

adotado deve ter 16 anos a mais que o adotante. 

 

2.3.1 Cadastro nacional de Adoção 

 

Antigamente, ainda antes do advento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, alguns juízes já estimulavam o cadastro de adotantes em potencial, 

ainda que não houvesse qualquer obrigatoriedade legislativa nesse sentido. Está aí 
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as bases ancestrais do Cadastro que passou a ser previsto pelo ECA (1990, s/p), no 

artigo 50, como se confere abaixo e que foi inicialmente regulamentado pelas Justiças 

Estaduais:  

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. 

 

O Cadastro Nacional de Adoção é um aparato relativamente recente no 

cenário jurídico brasileiro. Sua criação data apenas de 29 de abril de 2008, por meio 

da resolução nº 54.  

 

Conforme Silva (2011) foi criado com o intuito de facilitar os processos de 

adoção, pois consiste numa ferramenta de auxílio para os Juízos das Varas de 

Infância e Juventude na condução de processos de adoção, por meio de um 

mapeamento de informações unificadas tanto dos dados de crianças e adolescentes 

a serem adotados, quanto de pessoas com intenções e capacidade para adotar. 

 

Além disso, Gama (2013) expõe que o Cadastro Nacional de Adoção é um 

instrumento de acordo com o qual, em longo prazo, espera-se implementar diversas 

políticas públicas, que possibilitem um processo de adoção mais eficaz e veloz. 

 

O referido Cadastro encontra escopo no artigo 227 da Magna Carta, que 

institui a prioridade das políticas de atendimento à infância e à juventude. Considera 

ainda normas referentes a adoção estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente e pelo Código Civil (MARINONI; ARENHART, 2010, P.55). 

 

Ademais, espera-se que, com a consolidação desse banco de dados unificado 

para todo o território nacional, seja possível exaurir-se a busca de pessoas dotadas 

dos pré-requisitos legais que preencham a posição de adotantes e residam no Brasil, 

de modo a que essas tenham preferência sobre as famílias estrangeiras, consoante o 

artigo 31 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

A respeito desse assunto, manifesta-se que ao afirmar que “é importante que 

o sistema de triagem seja suficientemente criterioso, sério e veraz, pois a colocação 
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de menor em família substituta é ato da mais alta responsabilidade (VENOSA, 2004, 

p. 358)”. 

 

O artigo primeiro dessa resolução institui a criação do Banco Nacional de 

Adoção e aponta a finalidade a que este se destina, vejamos:  

 
Art. 1º: O Conselho Nacional de Justiça implantará o Banco Nacional 
de Adoção, que tem por finalidade consolidar dados de todas as 
comarcas das unidades da Federação referentes a crianças e 
adolescentes disponíveis para adoção, após o trânsito em julgado dos 
respectivos processos, assim como dos pretendentes à adoção 
domiciliados no Brasil e devidamente habilitados (BRASIL, 2008, P.1).  
 

O artigo 2º da mesma resolução assegura o sigilo dos dados contidos no 

Banco Nacional de Adoção, que ficará sob a responsabilidade do Conselho Nacional 

de Justiça e a veiculação de seus dedos somente será permitida pelos órgãos 

autorizados. Apesar disso, as Corregedorias dos Tribunais de Justiça possuirão 

integral acesso aos cadastros, uma vez que atuarão como administradoras do sistema 

do respectivo Estado e deverão cadastrar e liberar o acesso ao juiz competente de 

cada uma das comarcas e zelar pela credibilidade do sistema, de modo que seus 

dados correspondam sempre à realidade, conforme o artigo 3º da resolução (LIMA, 

2015, P.72). 

 

A alimentação diária desse sistema de cadastro será realizada pelas 

Corregedorias Gerais de Justiça e pelos juízes responsáveis, que encaminharão os 

dados ao Banco Nacional de Adoção por via eletrônica, nos moldes do artigo 4º da 

resolução. Nesse quesito, também o artigo 5º da resolução aponta que serão 

assessorados pelo Conselho Nacional de Justiça (GONÇALVES, 2017, P.45). 

 

O parágrafo único do artigo 6º desta resolução anuncia o convênio do 

Conselho Nacional de Justiça com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República – SEDH visando a troca de dados e consultas do Cadastro 

Nacional de Adoção. Além disso, o caput do referido dispositivo prevê que o Conselho 

Nacional de Justiça, as Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção – CEJAS/CEJAIS 

e as Corregedorias Gerais de Justiça devem promover campanhas de ampla 

divulgação que incentivem o instituto da adoção daqueles que já não possuem a 
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perspectiva de reinserção na família biológica e que residem em abrigos (GAMA, 

2013, P.23). 

 

No que tange ao Cadastro Nacional de Adoção no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, verifica-se que a Lei 12010/09 nada modificou no caput do artigo 50 já 

supracitado, bem como em seus parágrafos 1º e 2º que dispõe o seguinte:  

 
Art. 50, § 1º: O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta 
aos órgãos técnicos do Juizado, ouvido o Ministério Público. § 2º: Não 
será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos 
legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29 
(BRASIL, 2009, P.1). 
 

As modificações, no tocante a essa matéria, que foram trazidas pela Lei 

12010/09 consistem na inclusão dos parágrafos 3º ao 14 nesse mesmo dispositivo. A 

primeira inclusão do § 3º determina que se faz necessária uma preparação 

psicossocial e jurídica antes da inscrição do postulante ao Cadastro Nacional de 

Adoção. Essa preparação conta com a orientação de uma equipe Especializada da 

Justiça da Infância e da Juventude e contará com a convivência com crianças e 

adolescentes em acolhimento institucional ou familiar que possam ser adotados em 

potencial, de acordo com o estipulado pelo § 4º do mesmo artigo (MARINONI; 

ARENHART, 2010, P.55). 

 

O § 5º do artigo 50 faz questão de esclarecer a essência do Cadastro e no 

que ele consiste, salientando que serão inscritos nele as crianças e adolescentes em 

condições de serem adotadas e as pessoas habilitadas à adoção. Haverá um cadastro 

distinto somente para pessoas que residam fora do país, que apenas serão 

selecionados na ausência de adotantes nacionais habilitados, conforme o § 6º deste 

dispositivo (GAMA, 2013, P.97). 

 

O § 7º coroa o elencado nos artigos 3º e 6º, § único da Resolução 54/2008 já 

anteriormente citadas, que consiste na afirmação da troca de informações e na 

cooperação mútua entre as autoridades estaduais e federais. O § 8º do artigo 50 

dispõe acerca de uma série de formalidades que deverão ser seguidas quando da 

inscrição no Cadastro Nacional de Adotantes fora da Comarca de Origem, nos 

seguintes termos:  
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Art. 50, § 8º: A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a inscrição das crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na 
comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua 
habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no § 
5º deste artigo, sob pena de responsabilidade.  

 

Já o § 9º do artigo 50 consolida o já mencionado nos artigos 3º a 5º da 

Resolução 54/2008, ao atentar que é competência da Autoridade Central Estadual 

zelar pela manutenção e correta alimentação dos Cadastros. Enquanto a criança ou 

adolescente não é inserido em uma família adotante, a sua guarda será conferida à 

família que possua cadastro em programa de acolhimento familiar, de acordo com o 

§ 11, artigo 50 da Lei (LIMA, 2015, P.72). 
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3. ADOÇÃO HOMOAFETIVA NO BRASIL 

 

3.1 DECISÃO DO STF QUE RECONHECE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA COMO 

ENTIDADE FAMÍLIA 

 

Os homossexuais, assim como quaisquer outros seres humanos, são 

detentores de direitos e no âmbito das relações afetivas, assim como qualquer outro 

casal, o homoafetivo também tem direito a garantias jurídicas (ROSA; MENDES, 

2014). (PAGINA) 

 

Ainda que no século XXI os arranjos familiares apareçam de diversas formas, 

o cotidiano dessas famílias ainda é marcado por dificuldades, ainda mais quando se 

trata dos casais homossexuais, pois os direitos que esse grupo social possui muitas 

das vezes não são vistos e respeitados, tanto na parte jurídica quanto social, fazendo 

com que a discriminação e o preconceito perpetuem em suas vidas (ROSA; MENDES, 

2014). (PAGINA) 

 

Apesar da atual e grande conquista do reconhecimento da união estável e do 

casamento civil pelos casais homossexuais, eles continuam lutando diariamente pela 

aceitação social de tal acontecimento e por mais implementações políticas na busca 

de liberdade e respeito diante de sua constituição familiar e orientação sexual que, 

por eles, na maioria das vezes, não são vistas (COSTA, 2011). (PAGINA) 

 

Família ou casamento nem sempre foram sinônimos de afeto, o termo, 

utilizado inicialmente pelos Romanos, designava o conjunto de escravos pertencentes 

ao mesmo homem. Permanecendo a família como um mero núcleo de produção, a 

mulher e os filhos foram incluídos nesse meio. A figura feminina era responsável pela 

procriação, enquanto os filhos seriam os garantidores da propriedade no nome da 

família com o passar dos anos (VECCHIATTI, 2012),(PAGINA) 

 

O afeto nesse ambiente familiar era algo ignorado e, dessa maneira, esse 

conceito, que se estendeu até meados do século XX, foi o que influenciou a família 

jurídica descrita no Código Civil de 1916, a qual só era considerada se constituída por 

um casamento civil. A noção de afeto surgiu a partir de uma visão minimista da igreja. 
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Contudo, conforme Vecchiatti (2012), em 1988 a Constituição Federal superou a 

abstração do antigo conceito de família ao inserir nela o artigo 226. 

 

Dessa forma, é observado que todos os casais, sejam heterossexuais ou 

homossexuais, têm um conjunto de razões pelas quais querem se casar e ,entre elas, 

a vontade de fazer uma declaração pública. Diante desse fato, entra em questão os 

entraves para o reconhecimento dos casais homoafetivos.  

 

Entraves esses causados pela falta de normas reguladoras, conforme o 

Ministro Relator Ayres Britto (2011) expressou sobre o vazio do legislativo e sobrepôs 

a ele “Tudo que não está juridicamente proibido, está juridicamente permitido. A 

ausência de lei não é ausência de direito, até porque o direito é maior do que a lei”.  

 

Conforme Mariano (2009) apresenta, os casais homossexuais ao longo dos 

anos vieram montando sua trajetória e ganhando espaço na sociedade no que diz 

respeito à sua estrutura familiar, que apesar das dificuldades e resistências 

enfrentadas, passaram a ostentar de forma mais clara e pública uma união de afeto e 

amor. 

 

Sendo assim, essa realidade mudou no Brasil em 2011, quando o Supremo 

Tribunal Federal, através da ADPF 132 e da ADI nº 4277 reconheceu a união 

homoafetiva, consistindo assim em dar uma nova interpretação ao artigo 1723 do 

Código Civil, que antes era visto como discriminatório ao reconhecer somente o 

homem e a mulher no que tange como entidade familiar a união estável (SANTANA, 

2012). (PAGINA) 

 

Portanto, apesar das críticas, a decisão do Supremo Tribunal Federal, 

também foi reconhecida por grande parte da população como um valioso direito 

conquistado, que trouxe consigo a esperança de que o Brasil caminha para um grande 

avanço jurídico e social em prol do grupo LGBT. Pois é fundamental que a sociedade 

aceite que mais do que uma realidade de fato, essa é uma realidade de afeto e que 

não cabe à população julgar como certo ou errado a liberdade individual de cada um, 

no que diz respeito à sua escolha de vida (MARIANO, 2009). (PAGINA) 
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Dessa forma, vale ressaltar, como justificado pela senadora, a qual é uma das 

autoras da proposta do reconhecimento da união estável e casamento civil dos casais 

homossexuais, Marta Suplicy (2011): “Ao Estado brasileiro tem restado ceder à força 

irresistível das transformações porque passa a sociedade a que serve, vindo a 

reconhecer, mais e mais, o papel alcançado pelas uniões homoafetivas na dinâmica 

das relações sociais. “ 

 

Porém, na própria Constituição Federal de 1988, ainda são vistossinais de 

discriminação e exclusão sexual ao não considerar em seus artigos os casais 

homoafetivos em relação à entidade familiar. É sim um grande avanço reconhecer a 

união estável como status familiar, porém é falho quando o restringe a 

heterossexualidade ao dizer em seu texto do art. 226, parágrafo 3º que “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”.  

 

Contudo, em seu art. 5º a Constituição expressa isso de outra maneira ao 

consagrar o bem de todos através do princípio da igualdade perante as leis, sem 

distinção de origem, raça, sexo, cor, idade e nem quaisquer outras formas de 

discriminação (BRUNET, 2001). (PAGINA) 

 

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso (2011), reforça a ideia de que os 

princípios constitucionais devem estar presentes nas discussões acerca das questões 

ligadas às uniões homoafetivas, como explicita em sua fala:  

 
As uniões entre pessoas do mesmo sexo são lícitas e continuarão a 
existir, ainda que persistam as dúvidas a respeito do seu 
enquadramento jurídico. Esse quadro de incerteza – alimentado por 
manifestações díspares do Poder Público, inclusive decisões judiciais 
conflitantes –afeta o princípio da segurança jurídica, tanto do ponto de 
vista das relações entre os parceiros quanto das relações com 
terceiros. Vale dizer: criam-se problemas para as pessoas diretamente 
envolvidas e para a sociedade. 
 

Embora o registro de casamento homoafetivoseja obrigatório hoje em dia 

pelos cartórios, ainda há muitos entraves, principalmente relativo à falta de informação 

dos responsáveis pela emissão dessa certidão. Sendo assim, é possível observar 

essa dificuldade com o Entrevistado, o qual, após três anos de união estável, se casou 

há um ano e quatro meses nos conformes da lei, sob a escolha do regime universal 
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de bens, que relatou sobre suas maiores dificuldades enfrentadas na oficialização do 

casamento, ressaltando que:  

 

Há duas facetas. Na parte burocrática ainda existem algumas 
dificuldades. Tendo em conta nosso primeiro contato realizado de 
nossa parte com um dos cartórios regionais de Cláudio – MG, nos 
foram questionadas algumas dúvidas de direitos sobre a união. Tendo 
em vista que a falta de informação de alguns oficiais ainda existe, e 
em decorrência da falta de informação por parte oficial, recorremos a 
outro cartório do Distrito de Monsenhor João Alexandre- Cláudio, MG, 
que por vez fomos maravilhosamente bem recebidos e atendidos com 
todos os direitos e deveres, com muito respeito e orgulho da parte dos 
oficiais do mesmo, por termos sido o primeiro casal homossexual a 
oficializar em Cláudio-MG o casamento homoafetivo. A segunda 
faceta é a dificuldade de entendimento da parte social. Em nosso caso, 
havia um grande número de pessoas que não tinham conhecimento 
dos direitos oficiais para o casamento. Conforme citado acima, fomos 
o primeiro casal a oficializar a união, em decorrência disso, foi bem 
grande a repercussão por parte da população. E para evitar maiores 
problemas, pedimos que apenas fossem feitas as divulgações 
obrigatórias pela lei, para que tivéssemos mais privacidade familiar e 
preservar possíveis distorções alheias e retaliações religiosas. Nesse 
ponto, o preconceito ainda é grande por ideologias pouco 
fundamentadas na sociedade. (CITAÇÃO) 

 

Essa falta de informação, muitas das vezes, reflete na sociedade agravando 

o preconceito já existente, criando, dessa maneira, barreiras na inserção social dos 

casais homossexuais, tal como retratado na entrevista realizada, na qual o 

Entrevistado completa sua resposta dizendo:  

 

Nossa maior dificuldade foi unicamente com o preconceito de 
familiares por falta de informação sobre o assunto e aceitação, 
principalmente envolvendo mitos religiosos impostos na sociedade. As 
pessoas confundem respeito ao próximo, como se nossa oficialização 
atingisse a eles particularmente. Tivemos de deixar claro que a União 
seria unicamente íntima e pessoal entre nós e não queríamos nos 
casar com eles, por exemplo. Por surpresa, nosso maior apoio veio de 
pessoas mais velhas, no nosso caso, tivemos um aceitação sem 
quaisquer questionamentos íntimos de pessoas de 80 anos (como por 
exemplo os pais do meu companheiro) que nunca tiveram quaisquer 
estereótiposcriados pela sociedade em relação à homossexualidade. 
Já os mal informados nos questionaram coisas do tipo: “Quem é o 
homem e a mulher da relação?” “Podem casar, mas desde que seja 
longe de nós”. Outros não permitiram a presença dos filhos, dizendo 
ser uma influência negativa. Ainda houve os que rejeitaram 
completamente, em todos os aspectos. (CITAÇÃO) 
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Em vista do que foi apresentado, pode-se concluir que a conquista exposta foi 

gradual no decorrer dos anos. Conduzida pelas modificações da sociedade e seus 

novos conceitos de família, a legalização do casamento homoafetivo manifestou 

respeito aos princípios constitucionais, e tentativa de combate ao preconceito diante 

de tanta intolerância, ao provar que todos são detentores de direitos e vistos da 

mesma maneira perante a lei (ROSA; MENDES, 2014). 

 

3.2 DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA ADOÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES POR HOMOAFETIVOS 

 

Na Grécia evidencia-se a adoção entre os atenienses e apenas os cidadãos 

podiam adotar e serem adotados, por meio da participação de uma assembleia 

popular. Entre os babilônicos o adotado podia recuar à casa de seus pais 

consanguíneos, mas só se esses o tivessem criado, sendo vedada essa situação, 

caso o adotante tivesse gastado dinheiro e despendido zelo com o adotando. 

(JUNIOR, 2005, p. 32) 

 

No Direito Romano, existia três tipos de adoção: adoção testamentária; 

adoção, e a adoção propriamente dita. A adoção terminou sendo incompatível com a 

instituição de leis fundamentais aos interesses dos senhores feudais, como os 

referentes à transmissão iure sanguinis dos títulos nobiliárquicos (JUNIOR, 2005, 

p.80) 

 

Nos dizeres de Junior (2005), a questão da adoção abrolhou no Brasil com a 

Consolidação das Leis Civis, com Teixeira de Freitas, designando aos juízes: 

“conceder cartas de legitimação aos filhos sacrilégios, adulterinos e incestuosos, e 

confirmar as adoções”. Decorrido alguns anos, a adoção foi positivada no Código Civil 

de 1916, constituindo diferenças entre filhos naturais e adotivos. Criou-se, mais tarde, 

a legitimação adotiva, a qual não cometia distinção entre filhos biológicos e adotivos. 

Com o tempo, a legitimação adotiva passaria a ser tratada, apenas, como adoção, 

nas categorias simples e plena, existindo ainda os que aceitam a classificação da 

adoção em civil e estatutária. 

Peres (2006, p. 49) salienta que, seja com a abordagem no Código Civil, seja 

no ECA, ou por ambos, a adoção exerce uma função social apreciável e deve ser 
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entendida sem preconceitos. O Estatuto é que deve ser aposto aos episódios em que 

o interesse é a adoção de menores. Há sutis diferenças entre as duas legislações que 

conduzem o instituto, pois os basilares requisitos são comuns, adaptando-se, ambas, 

à exequibilidade de composição do elo adotivo de filiação entre um menor e um casal 

de indivíduos do mesmo sexo, desde que, amparada a inicial, preenchidos todas as 

reivindicações legais e sendo adepto o resultado do estudo psicossocial, o juiz 

fundamente a sua decisão, com base na constância da união homossexual (PERES, 

2006, p. 57) 

 

Como o princípio da assistência absoluta à criança e ao adolescente, no caso 

de adoção, é mais focado na estrutura emocional e a conduta sócio moral dos 

adotantes, do que às suas orientações sexuais, são dispensáveis as contendas sobre 

a probabilidade de adoção por homossexual solteiro. Em relação ao Estatuto, Wald 

(2002, p. 78) aclara que “somente poderá haver adoção na mencionada lei, que 

podemos denominar plena, quando o adotando não tem mais de 18 anos” ou, quando 

excedida essa idade, antes, já se deparava sob a tutela ou abrigo dos adotantes.  

 

Na condição de ser humano em processo de desenvolvimento, o menor 

carece de um determinado tempo de convívio com os adotantes, que permita a 

aproximação afetiva e a tomada de decisão pela adoção, visto ser incontestável, 

conforme orienta o artigo 48 do ECA. O § 1º do artigo 46, explicita a possibilidade de 

dispensa, de tal estágio, se o adotando não tiver mais de um ano ou se “qualquer que 

seja a sua idade, já estiver na companhia do adotante, durante tempo suficiente para 

se poder avaliar a convivência da constituição do vínculo”. 

 

O ECA e o Código Civil representam uma nova configuração, no que tange o 

avanço normativo, na medida em que os pré-requisitos determinados para adoção por 

casal podem ser interpretados em favor de homossexuais, que vivam em sólida base 

afetivo-familiar. O questionamento leigo mais banal, no que diz respeito à adoção pelo 

casal homossexual, oferece a possibilidade de a orientação sexual dos pais intervir 

no desenvolvimento da afetividade dos filhos. Brotam, também, exposições sobre os 

prováveis ônus advindos da ausência dos referenciais materno e paterno na educação 

do menor. Reconhece-se a carência de fundamentação cientifica e de comprovação 

fática para os argumentos mais utilizados. 
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No ensaio de a ciência oferecer o desenvolvimento da personalidade e a 

influência da atmosfera sobre o comportamento das crianças, no que diz respeito a 

orientação sexual e à identidade afetiva dessas, pode-se trazer à baila muitas teorias, 

entre elas, a da Aprendizagem Social, as Cognitivo-desenvolvimentais, a do Esquema 

de Gênero e a Psicanálise (JUNIOR, 2005, p. 56) 

 

Com efeito, Britzman (1996, p. 112) confirma que “a identidade sexual está 

sendo constantemente rearranjada, desestabilizada e desfeita, pelas complexidades 

da experiência”. Nesse sentindo, fica mais óbvio que o comportamento e a afetividade 

dos pais não influenciam no desenvolvimento básico da sua orientação sexual. 

 
[...] enquanto realidade estrutural psíquica e complexa de desejos 
ininterruptos, pois que esse traço psicológico depende da conjugação 
de fatores ainda não totalmente explicitados cientificamente, em meio 
aos quais a dinâmica intersubjetiva dos genitores-educadores pode se 
apresentar somente como uma das causas somatórias (JUNIOR, 
Enézio de Deus Silva, 2005, p. 95). 
 

Embora, declinando da sapiência de Junior (2005), a Teoria da Aprendizagem 

Social fixa que o papel do reforço direto e da influência para modelar as atitudes 

infantis de papel sexual; 

 
Verificar-se-ia tal processo através da construção de concepções 
precisas de gênero nas crianças, ou seja, da edificação de 
sentimentos que as levassem a se identificar mais com o masculino 
ou com o feminino (JUNIOR, Enézio de Deus Silva, 2005, p. 96). (SÃO 
DOIS AUTORES) 
 

A conduta dependeria “do mundo simbólico interno, da capacidade de 

previsão das consequências do comportamento e de um sistema auto regulatório que 

abarca um sistema auto recompensador e um sistema autopunitivo” (ROSA. 2003, p. 

72). De acordo com o ECA/90, em seu art.42, para a adoção conjunta é imperativo 

que os adotantes estejam casados civilmente ou sustentem união estável confirmada 

a estabilidade da família. 

 
O art. 197-A em sua sessão VIII do ECA/90, determina que os 
postulantes à adoção, domiciliados no Brasil apresentarão petição 
inicial na qual conste: I – qualificação completa; II – dados familiares; 
III – cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou 
declaração relativa ao período de união estável, IV – cópias da cédula 
de identidade e inscrição do cadastro de pessoa física; V – 
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comprovante de renda e domicílio; VI – atestados de sanidade física e 
mental; VII – certidão de antecedentes criminais; VIII – certidão 
negativa de distribuição civil. (CITAR) 

 

Para Silva Júnior (2010, p. 48), todos os requisitos podem ser oferecidos pelo 

casal homoafetivo, até mesmo a constante no item III. O período da união homoafetiva 

estável poderá ser atestado, por exemplo, por meio de escritura pública declaratória 

de união estável despachada por cartórios em todo o país. 

 

Nos versos de Farias e Maia (2009, p. 99), entende-se que os casais 

homossexuais podem adscrever as mesmas desenvolturas e estabelecer as mesmas 

funções que um casal heterossexual em seu dia-a-dia. Sendo assim, observa-se que 

a admissão dessas famílias, consideradas em pequeno número, na esfera social e 

jurídica do País pode ajudar no crescimento social, econômico e cultural nacional. 

 

Discussões confirmam que as sociedades que impetraram o mais alto nível 

sócio econômico cultural são aquelas que geraram a integração de suas minorias. E 

não só a integração, mas também – e o mais importante – favoreceram o 

desenvolvimento da identidade destes grupos (FARIAS; MAIA, 2009, p. 117). 

 

As máximas apreensões da sociedade em afinidade ao fato de um casal 

homossexual criar uma criança é o receio de que este violente sexualmente da 

criança, que a orientação sexual desta seja influenciada pela conduta homossexual 

de seus pais ou que elas correm perigo maiores de terem problemas no 

desenvolvimento psicossocial. No entanto, é importante advertir que não há registros 

de que a orientação sexual do adulto influencie no caso de abusos sexuais. As 

análises mostram que não há relação entre a homossexualidade e os abusos sexuais 

com crianças (FARIAS; MAIA, 2009, p. 123) 

Silva Junior (2010, p. 34) descreve alguns casos de adoções feitas por casais 

homoafetivos no Brasil; 

 
1º Caso: A primeira adoção por um par homoafetivo do Brasil ocorreu 
em 2006, na cidade de Catanduva, SP, aconteceu de maneira 
semelhante ao da Holanda e foi o primeiro caso de adoção por um 
casal gay no Brasil. Vasco Pedro da Gama Filho e Dorival Pereira de 
Carvalho Júnior conseguiram, na justiça, adotar Theodora e alterar a 
certidão de nascimento da garota, onde agora, ambos aparecem com 
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pais e o nome da menor com o acréscimo do sobrenome de ambos, 
ou seja, Theodora Rafaela Carvalho da Gama. 
 

A Desembargadora do Tribunal de Justiça do RS e Vice-Presidente Nacional 

do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam), Maria Berenice Dias, está na 

anteguarda do Brasil na luta contra esse abuso injusto contra os homossexuais. Aliás, 

o único fundamento encontrado com bastante força é o preconceito. Ela adota o termo 

HOMOAFETIVO E NÃO HOMOSSEXUAL, por se versar já de um termo saturado de 

preconceito. Conforme a magistrada, “se a realidade social atribuiu o enlaçamento das 

relações afetuosas pelo Direito de Família e a moderna doutrina e a mais vanguardista 

jurisprudência deliberam a família pela só presença de um vínculo de afeto devem ser 

reconhecidas duas espécies de relacionamento interpessoal: as relações hetero 

afetivas e as relações homoafetivas” (DIAS, 2000).  

Bastantes casos no Brasil são exemplos de superação e amor por casais 

homossexuais pela vida, e por decorrência, por outras crianças que não são suas. 

 
2º Caso: Segundo relatos de Renato, empresário: “Quando eu e 
Marcos completamos quatro anos vivendo juntos, veio a vontade de 
ter um filho. Montamos enxoval para adotar um bebê. Foi um susto 
para toda a família. Como poderíamos criar um filho sem uma mãe? 
Mas eu fui criado para ter uma família: filhos, gato, cachorro, 
passarinho... Adotamos Débora com 5 meses. Foi uma experiência tão 
feliz que, seis anos depois, adotamos Lara. Elas lidam muito bem com 
nossa orientação sexual. Quando Débora foi para a escola, isso a 
abalou um pouco. Ela notou que os coleguinhas tinham um pai e uma 
mãe e ela tinha dois pais. Dizemos a ela que nos amamos e é isso que 
une uma família. Eu sofri e sofro com a discriminação e não quero que 
isso se repita com minhas filhas. Nós as preservamos ao máximo e as 
preparamos para enfrentar as diferenças” (BUCHALA, 2001, p. 11). 
 

Vale descrever a menção do Juiz Luiz Felipe Salomão, que aborda casos de 

adoção por homossexuais; 

 
Cuida-se da possibilidade de pessoa que mantém união homoafetiva 
adotar duas crianças (irmãos biológicos) já perfilhadas por sua 
companheira. É certo que o art. 1º da Lei n. 12.010/2009 e o art. 43 do 
ECA deixam claro que todas as crianças e adolescentes têm a garantia 
do direito à convivência familiar e que a adoção fundada em motivos 
legítimos pode ser deferida somente quando presentes reais 
vantagens a eles. Anote-se, então, ser imprescindível, na adoção, a 
prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros, até 
porque se discute o próprio direito de filiação, com consequências que 
se estendem por toda a vida. Decorre daí que, também no campo da 
adoção na união homo afetiva, a qual, como realidade fenomênica, o 
Judiciário não pode desprezar, há que se verificar qual a melhor 
solução a privilegiar a proteção aos direitos da criança. Frise-se 
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inexistir aqui expressa previsão legal a permitir também a inclusão, 
como adotante, do nome da companheira de igual sexo nos registros 
de nascimento das crianças, o que já é aceito em vários países, tais 
como a Inglaterra, País de Gales, Países Baixos, e em algumas 
províncias da Espanha, lacuna que não se mostra como óbice à 
proteção proporcionada pelo Estado aos direitos dos infantes. 
Contudo, estudos científicos de respeitadas instituições (a Academia 
Americana de Pediatria e as universidades de Virgínia e Valência) 
apontam não haver qualquer inconveniente na adoção por 
companheiros em união homo afetiva, pois o que realmente importa é 
a qualidade do vínculo e do afeto presente no meio familiar que ligam 
as crianças a seus cuidadores. Na específica hipótese, há consistente 
relatório social lavrado por assistente social favorável à adoção e 
conclusivo da estabilidade da família, pois é incontroverso existirem 
fortes vínculos afetivos entre a requerente e as crianças. Assim, 
impõe-se deferir a adoção lastreada nos estudos científicos que 
afastam a possibilidade de prejuízo de qualquer natureza às crianças, 
visto que criadas com amor, quanto mais se verificado cuidar de 
situação fática consolidada, de dupla maternidade desde os 
nascimentos, e se ambas as companheiras são responsáveis pela 
criação e educação dos menores, a elas competindo, solidariamente, 
a responsabilidade. Mediante o deferimento da adoção, ficam 
consolidados os direitos relativos a alimentos, sucessão, convívio com 
a requerente em caso de separação ou falecimento da companheira e 
a inclusão dos menores em convênios de saúde, no ensino básico e 
superior, em razão da qualificação da requerente, professora 
universitária. Frise-se, por último, que, segundo estatística do CNJ, ao 
consultar-se o Cadastro Nacional de Adoção, poucos são os casos de 
perfilhação de dois irmãos biológicos, pois há preferência por adotar 
apenas uma criança. Assim, por qualquer ângulo que se analise a 
questão, chega-se à conclusão de que, na hipótese, a adoção 
proporciona mais do que vantagens aos menores (art. 43 do ECA) e 
seu indeferimento resultaria verdadeiro prejuízo a eles. REsp 889.852-
RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 27/4/2010. (DIMINUIR, 
COLOCAR AS PARTES MAIS IMPORTANTES E CITAR NO 
PADRÃO) 

 

Retomando Silva Junior (2010, p. 45), o autor demonstra os casos de adoção 

por casais homoafetivos; 

 
3ºCaso: A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu 
hoje uma decisão inovadora para o direito de família. Por 
unanimidade, os ministros negaram recurso do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul e mantiveram a decisão que permitiu a adoção de 
duas crianças por um casal de mulheres. Seguindo o voto do relator, 
ministro Luís Felipe Salomão, a Turma reafirmou um entendimento já 
consolidado pelo STJ: nos casos de adoção, deve prevalecer sempre 
o melhor interesse da criança. “Esse julgamento é muito importante 
para dar dignidade ao ser humano, para o casal e para as crianças", 
afirmou. Uma das mulheres já havia adotado as duas crianças ainda 
bebês. Sua companheira, com quem vive desde 1998 e que ajuda no 
sustento e educação dos menores, queria adotá-los por ter melhor 
condição social e financeira, o que daria mais garantias e benefícios 
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às crianças, como plano de saúde e pensão em caso de separação ou 
falecimento. A adoção foi deferida em primeira e segunda instância. O 
tribunal gaúcho, por unanimidade, reconheceu a entidade familiar 
formada por pessoas do mesmo sexo e a possibilidade de adoção para 
constituir família. A decisão apontou, ainda, que estudos não indicam 
qualquer inconveniência em que crianças sejam adotadas por casais 
homossexuais, importando mais a qualidade do vínculo e do afeto no 
meio familiar em que serão inseridas. O Ministério Público gaúcho 
recorreu, alegando que a união homossexual é apenas sociedade de 
fato, e a adoção de crianças, nesse caso, violaria uma série de 
dispositivos legais. O ministro Luís Felipe Salomão ressaltou que o 
laudo da assistência social recomendou a adoção, assim como o 
parecer do Ministério Público Federal. Ele entendeu que os laços 
afetivos entre as crianças e as mulheres são incontroversos e que a 
maior preocupação delas é assegurar a melhor criação dos menores. 
Após elogiar a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, relatada pelo 
desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, o presidente da Quarta 
Turma, ministro João Otávio de Noronha, fez um esclarecimento: “Não 
estamos invadindo o espaço legislativo. Não estamos legislando. Toda 
construção do direito de família foi pretoriana. A lei sempre veio a 
posteriori”, afirmou o ministro. 
4º Caso: Segundo a Jornalista Jucimara de Pádua no Jornal A Cidade 
de Ribeirão Preto em 2009: O casal de homossexuais João Amâncio, 
o John, e Edson Paulo Torres recebeu ontem o documento para fazer 
o registro dos quatro filhos adotivos sobre quem eles têm a guarda 
provisória há dois anos. Mas o novo registro das crianças só deverá 
sair hoje por um motivo curioso. “Não conseguimos fazer isso hoje 
[ontem] porque o programa de computador do cartório é configurado 
para imprimir pai e mãe no registro civil das crianças. No nosso caso, 
tem que sair pai e pai”, explica John. No documento também serão 
registrados os nomes dos avós paternos das crianças. “Eles [os 
funcionários do cartório] vão alterar o programa e nesta quinta-feira 
estará tudo certo”, afirma John. Ontem, o casal também foi até o 
cartório do bairro Campos Elíseos e retirou o vínculo que as crianças 
tinham com a família anterior. “Em todos os documentos deles vai 
constar agora o nosso nome. O vínculo com a família do passado foi 
quebrado. Agora temos um futuro pela frente e as marcas do passado 
vão ser enterradas de vez”, disse o cabeleireiro. Segundo ele, a nova 
família vai se sentir plenamente realizada quando tiver em mãos a 
documentação oficial da adoção. Com o registro deles vou comemorar 
de verdade e me sentir vitorioso. É uma conquista muito grande e uma 
quebra do tabu da família tradicional. Duas pessoas que se amam 
como nós têm muita capacidade para criar seus filhos”, comenta John. 
A adoção foi autorizada pelo juiz Paulo César Gentile, da Vara da 
Infância e da Juventude, do Fórum de Ribeirão Preto. 
 

Não há nenhuma referência na lei brasileira (com exceção do Projeto de Lei 

1.151/95) que fale sobre a opção sexual do adotante, no entanto, há prepostos do 

judiciário a favor e contra a adoção por homossexuais. Quando há conceitos 

favoráveis, no caso dos juristas, estes se ajustam na existência do proibitivo legal. Já 

os que demonstram opinião adversa, a justificativa pauta-se em uma questão moral, 
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pois declaram que a adoção seria imprópria por acarrear decorrências lesivas para o 

desenvolvimento psicossocial do adotado (FARIAS; MAIA, 2009, p. 67). 

 

Na inteligência de Farias e Maia (2009, p. 89), em uma decisão que marcou 

tempos, respeitado como um avanço para a sociedade, e, especialmente para os 

casais homoafetivos, o STF (Supremo Tribunal Federal) admitiu, em decisão de 

opiniões idênticas, a equiparação da união homossexual à heterossexual. O 

presidente do Supremo, Cezar Peluzo, deu o décimo e último voto a favor da união 

gay. 

A decisão tem efeito vinculante, ou seja, alcança toda sociedade. Os 
ministros foram autorizados a decidir processos pendentes 
individualmente. Com tal decisão, algumas mudanças foram 
acarretadas, como: comunhão parcial de bens, os parceiros em união 
homoafetivos, assim como aqueles de união estável, declaram-se em 
regime de comunhão parcial de bens; Pensão alimentícia: Assim como 
nos casos previstos para união estável no Código Civil/2002, os 
companheiros ganham direito a pedir pensão em caso de separação 
judicial; Pensões do INSS: O INSS já concede pensão por morte para 
os companheiros de pessoas falecidas, mas a atitude ganha maior 
respaldo jurídico com a decisão; Planos de saúde: As empresas de 
saúde em geral já aceitam parceiros como dependentes ou em planos 
familiares, mas agora, se houver negação, a Justiça pode ter posição 
mais rápida. Imposto de Renda: os gays já podem declarar seus 
companheiros como dependentes, mas a decisão ganha maior 
respaldo Jurídico; Sucessão: Para fins sucessórios, os parceiros 
ganham os direitos de parceiros heterossexuais em união estável, mas 
podem incrementar previsões por contrato civil; Adoção: A lei atual não 
impede os homossexuais de adotarem, mas dá preferência a casais, 
logo, com o entendimento, a adoção para os casais homossexuais 
deve ser facilitada (FARIAS; MAIA, 2009, p. 97) 
 

Não há pesquisas científicas atestando que a orientação sexual dos pais faça 

alguma diferença expressiva na educação de crianças e adolescentes. Ao adverso, 

os estudos que existem nesta esteira, além da negativa a tal hipótese (interferência 

da orientação sexual dos pais na dos filhos), a relevância do afeto e da sólida 

composição emocional, como os elementos indispensáveis e principais ao pleno ou 

saudável desenvolvimento da prole. De outra vertente, poder-se-ia interrogar se uma 

educação heterossexual constitui violência moral implícita à afetividade de um ser 

humano que, desde tenra infância, sinta-se atraído pelo mesmo sexo (SILVA JÚNIOR, 

2010). (PAGINA) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, procurou-se, embora sem esgotar o assunto, demonstrar a 

contribuição que a jurisprudência e a doutrina vêm trazendo ao decidir acerca das 

relações e da adoção por casais homossexuais, dessa maneira, foram evidenciadas 

as possibilidades jurídicas da adoção por casais homoafetivos, bem como a 

caracterização de sua entidade familiar. Mostrou-se que o princípio da dignidade 

humana é basilar, nestes termos sendo um princípio fundamental de todo e qualquer 

ser humano.  

 

E por serem as relações homoafetivas consideradas para este estudo como 

entidades familiares, igualando-se às uniões estáveis, não há como indeferir a adoção 

por casais homoafetivos tendo em vista que o princípio da dignidade humana garante 

tal possibilidade. 

 

A família é um elemento ativo dentro da sociedade, por isso ao longo dos anos 

vem passando por um processo de evolução continuo e crescente, fazendo que 

surjam novos modelos familiares, deste modo a família desempenha um papel 

individual e coletivo. 

 

O conceito de família deixou de ser ligado apenas a laços sanguíneos com o 

avanço da modernidade, passa a ser visto como laços de afeto e respeito, sendo este 

novo modelo bastante discutido dentro da sociedade. 

 

Foi visto ainda que o princípio da igualdade deve ser evidenciado de duas 

formas: formalmente e materialmente. E que na igualdade formal a norma é aplicada 

igualmente a todo e qualquer indivíduo, sem considerar as diferenças existentes. 

Entretanto, na igualdade material, residem dúvidas de que fatos são iguais para 

aplicar a igualdade e quais fatos são desiguais para serem considerados em suas 

peculiaridades. 

 

 No que tange aos casais homoafetivos, o princípio da igualdade é aplicado, 

tendo em vista que a liberdade da sexualidade é elemento integrante e próprio do ser 



42 
 

humano. Além disso, tal princípio é abrangente para reconhecer fatores que têm 

servido de base para não equiparações e preconceitos. Nestes termos, um ambiente 

familiar saudável e equilibrado não se relaciona com a orientação sexual do adotante. 

Também a vinculação da orientação sexual do adotante para o deferimento da adoção 

por casais homoafetivos é inconstitucional, ferindo o princípio da igualdade. 

 

 Diante deste estudo, não há como impedir que os casais homoafetivos adotem 

conjuntamente uma criança e adolescente. Visto que a jurisprudência brasileira vem 

demonstrando que os homoafetivos possuem direitos em seu favor, com base nos 

princípios da dignidade humana e da isonomia. E que deixar de proteger tal direito 

seria uma flagrante discriminação com base em sua orientação sexual. 
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